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Företal.
Bjursås socken ligger i Österdalarna, omkring två mil norr om
Falun mellan Kopparbårgs ock Åls socknar i söder, Leksand i väster
ock norr, Envikens ock Svärdsjö socknar i öster. Ytvidden är 82 kv.kilometer. Bjursås är en av Dalarnas högst belägna socknar. Hon
ligger i allmänhet på 300-400 meters höjd ock anses av kännare
vara Dalarnas vackraste socken. Det påstås med en viss sanning, att
det icke finns någon åkerlapp i hela socknen, som har plan yta, utan
att varenda en lutar hit eller dit. Jorden är anmärkningsvärt bördig.
Folkstammen, som hållit sig långa tider omkring tretusen, består så
'gott som uteslutande av infödingar. Inflyttningar ock utsocknes äktenskap äro ovanliga. Härremän finnas icke, om icke prästen ock länsmannen skola anses som sådana, ock man kan säga, att det finns
ingen fattig ock ingen rik. Någon ståndsskillnad finns på grund härav
icke, hälst som den i minsta småsaker bestämda dräkten är lika för
alla. Samma tyg ock samma färg ock samma form ha genom oskriven
lag varit bestämda för var kvinna ock likaså för var man. Sådant
skapar fast enhet ock värklig jämlikhet.
Bjursås var fordom kapell under Gagnev ock vart egen socken
under Karl IX:s tid, år 1607.
Här, av detta folk, talas det tungomål, som heter »bjursmålet».
Socknens rätta namn är nämligen Bjurs. Invånarna säga aldrig
Bjursets, utan alltid Bjurs. Namnet anses komma av bjur 'bäver'.
Denna ordlista vill upptaga Bjursmålet, närmare bestämt »riksmålet» i Bjursås. Bjursmålet har också sina minuter. Vissa byar
i socknens utkanter hava sina egna ord, sitt eget uttal ock tonfall,
som icke förekomma i det egentliga målet. Då dessa munarter icke
kunna betecknas som Bjursmål, utan endast som bymål, hava de icke
upptagits.
Ock så vill ordlistan återspegla det äkta ock oförfalskade Bjursmålet, eller sådant det var, innan skolspråket ock tidningsspråket
hunnit fördärva det egentliga tungomålet ock sätta nya klutar på
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gammalt kläde. Här återgives språket, sådant det levde till 1860ock 70-talen eller omedelbart före den tid, det började gå sin uppblandning ock undergång till mötes. Nu för tiden kan man få höra
sådana vedervärdiga ord som »ramponerad», »kommun» ock »rullföringsområdesbefälhavareexpeditionen». Sådana ord finnas icke i ordlistan,
ej häller ord som »meter», »kova», »rösträttskvinna»; alltså sådana ord,
som tillkommit under senaste tiden, finnas icke.
Nu är det med språket ungefär, som det börjar bli med sockendräkten: det ena ordet är främmande för det andra, liksom det ena
plagget skriar mot det andra.
Vidare äro sådana ord, som på sätt ock vis äro kända, men som
föga användas, icke upptagna, sådana som visserligen icke ligga utom,
men på språkperiferien. Man vågar icke påstå, att — för att taga
ett enda exempel — ordet nedfallen 'nerfullin' icke finns; men det
användes kanske blott en gång mot tusen gånger, då finita former användas. Sådana ord finnas många; men enligt angiven grundsats äro
de icke upptagna.
Att undertecknad försökt uppteckna Bjursmålet, kommer sig därav,
att det är det enda språk som han möjligen kan, ock att det är det
språk som han alltid mäst intresserat sig för. Det är nämligen hans
barndomsmål, ock hans uppmärksamhet fästes tidigt på detta tungomål ock dess upptecknande genom seminarieprefekten, sedermera kyrkoherden i Nås ock Gagnev, hans farbroder Johan Linman, som var
född i Bjursås ock Mårtsbo (f. 1812, d. 1896), ock som vid besök
i undertecknads föräldrahem alltid gjorde frågor ock anteckningar om
Bjursmålet. På hans anteckningar har undertecknad under många ock
långa år med egen kännedom om målet ock forskningar däri vid
besök på ort ock ställe byggt. Ock så är ordlistan nu sådan hon är.
Ord som endast finnas i Bjursmålet, saknas knappast.
Läsaren torde upptäcka, att i ordens skrivning åtskilliga inkonsekvenser finnas, vilka torde ursäktas (bl. a. ha namn i de första arken
skrivits med liten begynnelsebokstav).
Äran av att ordlistan tar sig så pass skapligt ut i tryck, som
hon gör, har i övrigt uteslutande herr Professor Lundell.
Grangärde den 29 augusti 1913.

A. Magnevill.

a.
abborre abber -n -ar -an s. m. al ahlär -dra -drar -dran s. f.
abebok abbäsbok -a -bökkär -kra Aldererke akdärerke n. pr.
s. f.
*alderu.ggel aldäruggMP -n -gghLr
ackordera akkodera v. språkas vid,
-an s. m. altelning.
överlägga (användes isynnerhet om aldrig allär, alläri adv.; em ä vor
något otrevligt mellanhavande).
alläri så om det vore aldrig så;
aderton ata r.
alläri nentin aldrig någonsin;
adjö hajjö int.
alläri nå anslutet.
advent avänt -ä s. n.
all, all allt alla a.
afton atta aftn -tnar -an s. m. all2 all allt matt, förbi, slut; ja ä så
aftonbön aftabön -a -ar -an s. f.
all jag är så matt (förbi); pänigan
aftonsång aftsågg -än -ar -an s. m.
ä alla pänningarna äro slut; koa
aftonvard aftavak s. m.
ha vorti all kon har blivit död
agg agg -ä s.
(självdöd); ja fekk veta, öärnja
agn, aggän s. n. liten fisk till lockbete.
vorti full, se ja vart så all jag
agn2 aggän agnur -on s. f.
fick veta, min hustru blivit sjuk,
ah a int, avvisande, föraktligt utså jag blev riktigt medtagen.
rop, uttryck för förvåning.
*alla-ur alla ur v. dö ur, dö bort;
aj ajj int.
ä alla ur bårtövär bärga, tä ä
*akeissa aksissa. -a -ur -on s. f.
hördäs assint ljudet tog av bortnarciss.
över bärgen, tils det icke hördes
akt akt s. m. förekommer i utalls; o alla ur hon svimmade,
trycket: i akt.
var såsom död.
akta akta v. vårda: nu skä du föll alldeles ålldeläs adv,
akt boka riktit nu skall du väl allestädes allstans adv.
akta boken riktigt; vakta: akt allhälgonadag se hälgamäss-.
kritura vakta kreaturen; ptc. int allihop allihop a.
vart hä nå akta, va ja sa icke be- allmän allmän -t a.
aktades (fästes något avseende vid), allo al6 s. n.; e tekkä abo ett
vad jag sade.
sådant väsen.
aktsam aktsam -t a.
allra all adv.; all stesst allra
*aktus aktus s. m. o. a. aktsam,
störst.
försiktig; aktus va en go gessä allsintet assint pr.
»aktsam» var en god gosse (det allsmäktig allsmäktin -tf a. viktig,
är gott vara försiktig).
sjåpig, smäktande.
Magnevill, Bjursåsmål.
1
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allt allt adv.; allt som allt till- andersmässa andäsmässa G. f.
hopa, viss summa; allt ett goda andfådd annfått a.
vänner, ett järta ock en själ; dem and-hål andhek -ä, pl. -a s. n. äro.
ä allt ett de äro riktigt överens, upptagna i ladugårdsväggen för
var ko.
ständigt tillsammans.
andlig annlin -i a.
alltför alltfer adv.
alltid alltena allti adv. säkert, andning andnig -a s. f.
visst: nog ha o lusotta allti andra andär r.; andär vikku förra
veckan.
hon har lungsot, det är säkert.
'andra andra v. sätta träskoningalltjämt alltjämt adv.
under en släpa eller drög; slepu
alltväl alltväk adv.
allvar akvar el. akVara -ä s. n. bok andras släpan borde förses.
med träskoning.
allvarsam akvarsam -t a.
andsols ansöks 1. anSäss motsols,
allvarsamt akvarsamt adv.
almanack aknakk -än -ar -an 8. Da. bakvänt; jesspess, sätt ja öi
vantan anjöss kors, satte jag ickealn an -a -ar -an s. f.
vantarna galet (vänster på höger
alnmått aknmått -ä s. n.
ock tvärtom)!
alntals antas adv.
andtäppa anntäppa -a s. f.
alt allt s. m. på fiol.
andtäppt anntätt a.
altare altar -ä s. n.
altarkläde altarkkää, bst. pl. -äa andäktig andä,ktin -i a.
anfall anfall -ä s. n.
s. n.
altartavla altartavvka -a -ur -on anfäkta anfäkta 1. hanfäkta int..
brukas till svordom.
s. f.
anfäktad anfäkta a.
alun aku s. n.
anförare anförar -n -ar -an s. m.
amen ammän lut.
anförtro anfertro v.
amper ampär -t a.
angelägen anjeläjjin -i a.
an ann adv. (går an o. dyl.).
*anngro agro -n s. m. andra gräset
ana ana y.
anamma anamma int. användes under året på linda, nyvälle.
angå avgå -jekk -gått v.
endast som 1. vid svordom.
aning anig -a -ar -an s. f.
anbelanga ambelagna 37. •
anbud annbe (dock häldre endast ankare agkar 1. agkara -n -ar -an
s. m.
be -ä) s. n.
and and anda änder ändra s. f. anklaga agklaga v.
anda, 1. ande anda -n -dar -an anlag anlag -ä -a 8. n.
anlita anlita v.
(andeväsen) s. m.
anda2 anda -n 8. m. andedräkt; dra anmärka anmar&I -marktä v.
ätter andan draga efter andan; anmärkning anmarknig -a -ar
-an s. f.
elak anda elak andedräkt.
Anna Anna n. pr.
andakt andakt -a 8. f.
annan aan n. ana, pl. andra ara a.
andas anda v.

annandag anda -dan -dagar -daandedrag anddrag -ä s. n.
andel andel (dock hällre ensamt gam 8. Ill.
annanstädes an stans 1. andärstans
del) B. IM
adv.
Anders Andäss n. pr.

allt—askfis.
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annars annas adv.
arbetsmänniska arbetsmännifa
*anngången anngåggän 8. M. andra -ur s. f. duglig ock flitig kvinna;
gångens ringning om söndagarna.
män o ä e arbetsmännifa läll
annorledes andärlens adv.
hon är en människa
kvinna)
ansikte ansiktä -a s. 11.
som arbetar (ock kan arbeta) likväl.
ansiktsros se rosen.
arbetsträl arbetsträ k -n -ar -an
ansträngd ansträgd a.
s. m.
anständig anständin -i a.
arg arg a.
ansvar ansvar -ä s. n.
ark ark -ä -a s.
ansvara ansvara v.
arm arm -än -ar -an 8. LT1.
antaga anta -tog -täjji v.
arm arm -t a. svag, klen, usel.
antagen antäjjin -i a. (dock hällre armbåge arm boga -än -ar -an
endast täjjin).
5. Hl.
anteckna antekkna v.
armfoder armfodär -drä s. n.
antingen antigän konj.
armhål armhek -ä -a s. n.
*apa apa v. illa behandla; apa ptc. *armlig armlin -i a. arm, eländig.
illa behandlad.
armlinning armlinnig -a -ar -an
*aping apig -än -ar -an EL m. den s. f.
som behandlas likgiltigt ock illa. armod arme, -ä s. n.
apokryfisk apokryfisk -st a.
armpipa armpipa -a -ur -on s. f.
apostel apostil -n -tiar -an
armspjäll armspjäll -ä -a 8. n.
apotek aptek -teöä s. n.
armstark armstark a.
april april B. III.
armsvett arnisvätt -n 8. Ill.
*ar- ar- en icke avskiljbar parti- armveck armvekk -ä -a 8. n.
kel, som i sammansättningar sättes arrak arak s.
framför ock bet. 'desto, mycket': arrest aräst -n 5. 1T1.
armer desto mer, arviller mycket arshål assek -ä s. n.; din assels
bättre än vanligt, det yppersta
esa (skällsord) din stackare.
(superfin); arsämmer: ta in dom art art -n s. n. slag, egenskap.
här drepan, em du bi arsämmär arta sig art sä v.
tag in de här dropparna, om du arv arv -ä s. n.
blir särdeles dålig; arjukar sär- arvfaU.et arvfulli a. n.
deles sjuk, extra dålig.
`arviller arvillär a. o. adv. god,
arbeta årbeta v.
bra i högsta grad (jfr ar-).
arbete årbet -ä s. n.
arvinge arviE -än -ar -an 8. ni.
arbetsam &hetsarn -t a.
arvlös arvlös -t a.
arbetsfolk arbetsfekk -feköä Arvsgatan arvsgatu nom, pr.
5.
arvskifte arvjiftä -a s. n.
arbetsför arbetsför a.
arvslott arvslott -n -ar -an s. m.
arbetsförtjänst arbetsferöänst -a arvsrätt arvsrätt -n 5. M.
-ar -an s. f.
Arvstäkten arvstäkta nom, pr.
arbetskarl arbetskar -n -ar -an arvsynd arvsynd -a s. f.
8. ill.
as as -ä -a s. n.
arbetslön arbetslön -a -ar -an ask ask afjän askar -an s.
s. n.
aska aska -a EL f.
arbetslös arbetslös -t a.
askfis askfis -n s. m.
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askonsdag askonsta -n 6. 111.
asp asp -a -ar -an s. f.
*assä itSSä int. uttryck av avsky,
ovilja, förtret = fy, elände o. d.
auktion akfon -ar -an s, m.
av åv pr. 1 sammansättning med
värb frånskiljes åv ock sättes i
de flästa fall efter.
avbalkad åvbaRa ptc.
avbarkad åvbarka ptc.
avbetad åvbeta ptc.
avbetald åbetaka ptc.
avbetslad åvbessla ptc.
avbiten åvbitin -ti ptc.
avblåst åvlgåst ptc.
avbrakad åvbra,ka ptc.
avbrunnen åbrunnin -nni ptc.
avbruten åvbrytin -ti ptc.
avbränd åvbränd -nt ptc.
avbunden åvbundin -di ptc.
avdammad åvdamma ptc.
avdankad åvdagka ptc.
avdelad åvdela ptc.
avdikad åvdMa ptc.
avdomnad åvdumna ptc.
avdragen ävdräjjin -jji ptc.
avdånad åvdåna ptc.
avdämd åvdämd -mt ptc.
avdömd åvdömd -mt ptc.
*aven: åvän tvart tvärt av.
avfallen åvfullin -11i ptc.
avfilad åvfila ptc.
avfjällad åvfjälla ptc.
avflådd åvfiådd -ått ptc.
avförd åvförd -rt ptc.
avföst åvföst ptc.
avgjuten åvjutin -ti ptc.
avglömd åvgkömd -mt ptc.
avgnagen åvgnavin -vi ptc.
avgniden åvgniin -ii ptc.
avgnuggad åvgnugga ptc.
avgud avgu -ar s. m.
avgång åvgågg -än s. m.
avgöra åvjöra -jokä -jort v.
avhackad åvhakka ptc.
avhakad åvhaka, ptc.

avhandla avhandla v.
avharvad åvharva ptc.
avhaven åvhavvin -vvi ptc.
avhuggen åvhuggin -ggi ptc.
avhyvlad åvhyvla ptc.
e
avhållen åvhullin -11i ptc.
avhälld åvhäld -It ptc.
avhärvlad åvharva ptc.
avig avu -t a.
avighet avuhet -a s. f.
avigt avut adv.
avkammad åvkamma ptc.
avkantad åvkanta ptc.
avkastad åvkasta ptc.
avklippt åvkkyft ptc.
avkluven. åvk?ryvin -vi ptc.
avklädd åvkkädd -ätt ptc.
avklämd åvkkämd -mt ptc.
avknackad åvknakka ptc.
avknuten åvknytin -ti ptc.
avknäppt åvknäft ptc.
avkok åkok -ä s. n.
avkrafsad åvkrafsa ptc.
avkullrad åvkullra ptc.
avkvistad åvkvista ptc.
ptc.
avkyld åvöykd
avlagd åvlagd -akt ptc.
avlassad åvlassa ptc.
avlemnad åvlemna ptc.
avlindad åvlinda ptc.
avlivad åvliva ptc.
avlyftad åvlyfta ptc.
avlyst åvlyst ptc.
avlång avlägg -t ptc.
avlåta ålätta v.
avmagrad åvmagra ptc.
avmattad åvmatta ptc.
av-mig-kommen åmäkåmmin a.
förbryllad, brydd, lamslagen.
avmockad åvmekka ptc.
avmotad åvmota ptc.
avmålad åvmåka ptc.
avmätt åvmätt ptc.
avnarrad åvnarra ptc.
avnupen åvnjupin -pi ptc.
avnystad åvnysta ptc.

askonsdag—avtinad.
avnött åvnött ptc.
avpetad åvpeta ptc.
avplockad åvpkåkka ptc.
avprickad åvprikka ptc.
avprovad åvprova ptc.
avredd åredd -ett ptc.
avritad ä,vrita ptc.
avriven årivin -vi ptc.
avrostad åvresta ptc.
avrundad åvrunda ptc.
avrunnen åvrunnin -nni ptc.
avrutten åvruttin -tti ptc.
avryckt åvrykt ptc.
avråda åvrå -råddä, t. ex. ja åvrådd,n jag avrådde honom; åvrådd ptc.
avräfsad åvräfsa ptc.
avräknad åvräkna ptc.
avrätta åvrätta v.
avröjd åvröjd -jt ptc.
avsatt åvsätt ptc.
avselad åvsela ptc.
avsides åvsiss adv.
avsigkommen åsäkåmmin -mmi
ptc. förbryllad, brydd.
avsilad åvsila ptc.
avsinad åvsina ptc.
avskakad åvskaka ptc.
avskalad åvskaka, ptc.
avskavd åvskavin -vi ptc.
avsked avfe -ä s. n.
avskedskalas avfesskalas s. n.
avskickad åvfikka ptc.
avskild åvfeld -It ptc.
avskjuten åvfutin -ti ptc.
avskottad åvsketta ptc.
avskrap åskrap -ä s. n.
avskriven åvskri vin -vi ptc.
avskrubbad åvskrubba ptc.
avskräckt åvskräkt a.
avskummad åvskumma ptc.
avskuren åvskurin -ri ptc.
ptc.
avsköljd åVfilkd
*avsköror kö= s. pl. vid tillskärning av åror m. m. överblivna
värdelösa läderbitar eller näverbitar,
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t. ex. an jör så mye—ey åförur
den där skemmarn, se han vill
vi int ha nå mer han ödslar med
lädret den där skomakaren, så
honom vilja vi ej anlita mer.
avslagen åvsläjjin -jji ptc.
*avslapp åslapp -ä s. n. kvarlevor
av mat, tyg, bräder m. m. som
äro användbara.
avslickad åvslikka ptc.
avslipad åvslipa ptc.
avsliten åvslitin -ti ptc.
avslutad åvsluta ptc.
avsläckt åvsläkt ptc.
avsmält åvsmält ptc.
avsneddad åvsnedda ptc.
avsnäst åvsnäsa ptc.
avsopad åvsopa ptc.
avsparkad åvsparka ptc.
avspetsad åvspessa ptc.
avspisad åvspiSa ptc.
avspolad åvspoka ptc.
avsprättad åvsprätta ptc.
avspäntad åspänta, ptc.
avstampad åvstampa ptc.
avstannad åvstana ptc.
avstruken åvstrykin -ki användes
isynnerhet angående lövstrykning,
t. ex. ä ä åvStryki dännä lövet
är taget där (genom strykning).
avstybbning åvstybbnig -a s. f.
avstå åvstå -steg -stått v.
avstånd avstånd -ä -a B. n.
avstängd åvstäBd -Bt ptc.
avsupeltåvsupin ptc. redlö st drucken.
avsvalad åvsvaka ptc.
avsvalnad ävsvakna ptc.
avsvedd åvsvedd -ett ptc.
avsvimmad åvsvimna ptc.
avsynad åvsyna ptc.
avsågad åvsåga ptc.
avtagen åvtäjjin -iii ptc.
avtala åvtaka v.
avtappad åvtappa ptc.
avtecknad åvtekkna ptc.
avtinad ävtina ptc.
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avtjänad åvöäna ptc.
avtorkad åvterka ptc.
avtrampad åvtrampa ptc.
avtryckt åvtrykt ptc.
avtröskad ävtreska ptc.: vi ha
fell åvtroska nu sakta vi ha
avtröskat nu äntligen.
avtäljd åvtäkd
ptc.
avund avun -da s. f.
avundas avunna,s v.
avundsjuk avunjuk -t ptc.
avundsjuka avunfuka -a S. f.
avvand åvägd
ptc.
avvara åvara y.
*avavla åvavka bet. s. f. avsides beläget ställe, villsam, okänd trakt;
oreda.

avviken åvikin -ki ptc.
avvisad åvisa ptc.
avvriden åvriin -ii ptc.
avväg åväg -väjjän -gar -an 8. m.
*avvält åvält ptc. är en häst som
kommit på rygg, så att han ej
kan resa sig.
avvältad åvälta ptc.
aväten åvätin -ti ptc.
avöst åvÖSt ptc.
ax aks -ä -a 8. n. (på växter,
nycklar).
axel aksla bet., pl. akslar -lan s. f.
på människan.
axel aksuk -n -ar -an S. m. julaxel.
axelblad akslbka -ä -an -ana s. n.
axelbred akslbre -ett a.

b.
Back bakk n. pr.
backe bakka, -än -ar -an S. m.
backe; best. bakkän bet. även marken, jorden: sätt dä int på barä
bakkän sätt dig icke omedelbart
på marken (på bara marken).
Backgården bakkgåkan n. pr.
backig bakku -t a.
Backpärs bakkpäs n. pr.
bad ba s. n. något svårt: ho fekk sä
ett ba, må du tro hon fick sig
ett bad (= en duvning), inså du tro.
badda badda v.; badda i soka
svettas i solen.
baddare baddar -n -d darar -an s. m.
badstuga bastu -tur -ton S. f. torkhus, där kött, lin ock säd torkas
genom eldning.
Baggarvet baggarä n, pr.
Baggbo baggbo D. pr.
Baggen baddjän n. pr.
baki bak -ä s. n.
bak2 endast best. bakän: på bakän.

baka baka v.
bakben bakben -ä -a s. n.
bakbulle bakbulla -n -ar -an S. M..
färsk bulle, som lemnas som gåva
till granngårdarna.
*bake baka -än -ar -an S. m. bräde,
vars ena sida utgöres av trädets
runda yta.
bakefter bakättär adv. o. prep.
bakerst bakräst adv. o. a.
bakfot bakfot -n -fettär -ttra 8. m.
bakfram bakframm adv.
bakifrån bakifrån adv.
bakjul bakjuk -ä -a s. n.
bakkälke baka?rka -än -av-an S. m.
baklär baklår -ä -a s. n.
baklås baklås -ä -a s. n.
baklänges baklänjäs adv.
bakom bakom pr. o. adv.
bakpå bakpå pr. o. adv.
bakräkning bakräknig -a -ar -an
s. f. missräkning,.förlust i stället
för vinst, ånger.

avtjänad—beekaktig.
baksida baksia -a -ur -on s. f.
baksko baksko -n -r -na S. 111.
~skruv baks kruv -än -ar -an s. m.
bakspår bakspor -ä -a S. 11.
bakstuds bakstutt -n -ar -an S. m.
bakstycke bakstyMy -a s. n.
baksäte baksätä -a s. n.
baktal baktak -ä s. n.
baktala baktaka v.
baktass baktass -n -ar -an S. 111..
baktill baktä adv.
baktråg baktrog -gä -ga s. n.
bakugn b ak uggän -ugnar -nan
bakuti bakuti adv. o. pr.
bakvatten bakvattn -ä s. n.
bakvänd bakvänd -nt a.
bakvänt bakvänt adv.
bakåt bakåt adv. o. pr.
bakände bakända -n -ar -an EL
balk bak baköän banar -an S. 111.
balk, avstängning.
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bararmad bararma a.
barbacka barbakka adv.
*baresta barästa adv. endast.
barfotad barrfota a.
barfrost barfrost s. m. rimfrost.
barhuvad baruva a.
bark bark -bar-an -kar -an El. Ill.
barka barka v.
barkad barka ptc.
barkbröd barkbrö -ä s. n.
barkig barku -t a.
barkkar barkkar -ä -a s. n.
barklag barklag -än S.
barm barm -än s.
*barma barma v. ömka, beklaga.
barmhärtig bamartin -ti a.
barmhärtighet barm artuhet -a s. f.
barn bar -ä -a s. n.
barndom bardom -än s.
barnkär barair -t a.
barnlek barlek -än -ar -an El. 1:11.
barnlös barlös -t a.
barnmorska barmoska -a -ur -on

band band -ä -a S. /1.
banda banda v.
s. f.
bandad banda ptc.
-H a.
ig
barnslig barsk
bandgräs bandgräs -ä s. n.
barnsäng barsägg -sänja s. f.
bandjärn bandjär -ä s. n.
bandkniv bandkniv -än -ar -an barnsöl bastar -ä S. 11.
s. m. 1) en kniv av trä eller barnunge barunj a -n -ar -an s.
metall, varmed vävas band, 2) en barr bår -ä -a S. 11.
lång ock bred slöjdkniv med mot barra av sig bår åv st y.
kviven vinkelställda handtag i än- barsk baskär -t a.
barvinter barvintär -n -trar -an
darna av kniven.
bandros bandros -a s. f. bandknut s. m.
bas, (sångstämma) bas s. m.
av särskild form.
bandstol bandsta• -n -ar -an S. 111. bas2 (stryk) bas s. n.
basa basa v. 1) ge stryk, 2) basa en
bank bak -än -ar -an s. f.
vidja = värma hänne, så att hon lätt
banklån bagklån -ä s. n.
banko bagko adv.; en i bagko låter vrida sig, varav göras länkar,
en krona ock fämtio öre.

byttband (handtag) i ämbar m.

*baska baska -ur s. f. duktig rägnbanna banna 17.
*banning bannig -a s. f. före- skur.
bråelse; få bannig bli förebrådd. bastant bastant a.
basun basun B. 111.
bannor bannur -on pl. f.
bar bar -t a.; ä bart ättär väjjän beck bekk -ä s. n.
vägen är utan snö (utan före). becka bekka y.
beekaktig bekkaktu 1. -ugän -ut a.
bara bart adv.
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beckig bekku 1. -ugän -ut a.
begiven bejivin -vi a.
beckmörk bekkmerk -t a.
*begla beggka v. glo stint.
beckpanna bekkpanna -a -ur -on *beglig beggku -t a. stint gloende.
s. f.
begrava begrava -grov -gravi V.
beckplåster bekkpkåstär -trä s. n. begraven begravin -vi ptc.
'beeksmyl bekksmyl -n -ar -an begravning begravnig -a -ar -an

s. m. becksudd.

s. f.

beeksudd bekksudd -n -ar -an begravningsfolk begravnigsfelk

s. m. beck, som skomakaren håller
-feke1 s. n.
i handen, då han gör becktråd m. m. begravningskostnad begravnigs-

becksöm bekksfim -än-ar-an s. m.
kestna
S. m.
beeksömsskor bekksömsskor S. begravningsplats

begravnigspkass -n -ar -an G. ra.
becktråd bekktrå -n -ar -an S. m. begrepp begrepp -ä s. n.
bedja be ba bett v., bess, bass ; begripa begripa -grep -gripi V.
ä bass fer-n i ööröa det bads begriplig begripkin
a.
för honom (förbön hölls för honom) begrunda begrunda V.
i kyrkan. Jfr bess.
begynna på bjynn på v.
bedraga bedra -drog -dräjji v. begå sig begå sä v.; ja kann int
bedragare bedragar -n-ar-an 8. M.
begå mä jag kan ej reda mig.
bedragen bedräjjin -jji ptc.
begåvad begåva a.
bedrägeri bedrägäri -ä s. n.
begär bejär -ä s. n.
bedräglig bedrägkin ari a.
begära bejära -dä -t v.
bedröva bedröva v.
begäran bejäran s. m.
bedrövad bedröva a.
begärlig bejärlin -Ii a.
bedrövlig bedrövkin
a.
behag behag s. n.: ättär behag
bedömma bedfima v.
efter behag.
befalla befalla v.
behaga behaga V.
befallning befallnig -a -ar -an s. f. behaglig behagkin -?,(i a.
befallningsman
befallnigsman behov behov -ä -a s. n.
s. in. länsman.
behåll behell s. n.
befatta sig med befatt sä, mä v. behålla behella V.
befinnas befinns -fanns -funnis v. behäftad behäfta a.
(endast finita former).
behöva böva bövdä bövt V.
beflita sig befkit sä (em nå bekant bekant a.
om något) v.
bekantskap bekantskap -än -ar
befogad befoga a.
-an s. m.
befria befria v.
beklaga bekkaga V.
befriad befria a.
beklaglig bekkagkin -bl a.
befäl befäl -ä -a s. n.
'bekom bekåmm a. känd, bekant;
befängd befägd -gt a.
han villa int var så bekåmm
begagna begagna V.
han ville icke visa, att han kände
begagna sig av begaggän sä åv V.
till saken.
begagnad begagna a.
bekostnad bekestna(häfire kestna)
*begel beggäb. -ggkä s. n. gloende,
s. m.
oförskämt tittande.
bekväm bekväm -t a.
p1 • f •

beckig—bestyr.
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bekymmer beöymmär -mmrä -ra bero bero -ddä -tt V.
s. n.
beråd: i berå adv. i valet ock kvalet.
bekymmersam beöymmersam -t a. berätta berätta V.
'bekyttad beöytta bekymrad, orolig berättelse berättälsä -n -ar -an
a.

S.

bekänna beöänna -dä V.
beröm beröm -ä s. n.
bekännelse beöännälsä -n -ar -an berömd berömd -nit a.
S. 121.
berömlig beröm-in -bi a.
belevad beleva a.
berömma beröma -dä -t V.
belopp belopp -ä s. n.
besatt besatt a.
belåten belåtin -ti a.
besinna besinna V.
beläsen beläsin -si a.
besinning besinnig -a K f.
beläte bälät -ä s. n.
besinningstid besinnigsti -a s. f.
belöna belöna v.
"besinnlig besinnlin -li a. vid förbelöning belönig -a -ar -an s. f. ståndets fulla bruk.
bemedlad bemedla a.
besitta besitta int. (svordom).
a.
bemärkelse bemaröälsä S. m.
besk bäffin
bemärkelsedag bemaröälsäd a g -n beskaffad beskaffa a.
S. m.
beskaffenhet beskaffänhet -a s. f.
ben ben -ä -na s. n.
besked befe -ä s. n. 1) betyg, bebenai bena bst. s. f. (i håret) går vis: lys ut befe lysa ut flyttningsmitt efter huvudet både på män
ock kvinnor. bena på sne bena
på sidan av huvudet, vittnar om
högfärd ock avfall från det rätta
skicket.
bena2 bena v. taga bort benen.
bena3 bena v. göra bena i hår.
Bengts bägts n. pr.
benhård benhår -kt a.
benig bena -t a.

beviset; 2) reda, ordning, pålitlighet: ä int nå befe mä-n det är
icke någon reda med honom, man
kan ej lita på honom.
beskedlig befelin -ii a.

beskriva beskriva -skrev -skrivi v.
beskrivning beskrivnig -a -ar -an
S.

f.

*beskäl befäl -a s. •f.: på dä Mäla
av det skäl, på den grund.

benknapp benknapp -än -ar -an beskärma sig befärm sä -rna fä v.
s. m.
beslag beslag -ä -a s. n.
benknota benknota -a -ur -on s. f. beslut beslut -ä -a S. n.
benkvarn benkvar -a -ar -an s. f. besluta besluta -slöt -sluti v.
benlös benlös -t a.
besman bessman -ä -a S.
benmjöl benmjök -ä s. n.
besparing besparig -a -ar -an s. f.
benpipa benpipa.. -a -ur -on S. f. bespetsa sig på bespätt sä på V.
benrangel beragg» -ggkä s. n. *bess bess beddäs best v. tigga;
gå å bess gå ock tigga; han går
benröta benröta -a s. f.
benstamp benstamp -än -ar -an å bess han går ock tigger (är
s. m.
tiggare); han jekk å beddäs for
bereda bere -ddä -tt V.
han gick ock tiggde förr.
beredd beredd -ett pte.
best best -n -ar -an s. m.
beredning berenig -a s. f. (av bestrida bestri -stre -stritt v.
hudar, skinn).
bestyr bestyr -ä -a IS. n.
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betro betro -ddä -tt v.
bestyra bestyra -då -t v.
bestå bestå -steg -stått (bekosta, betrodd betrodd -ett a.
betryckt betrykt a.
bjuda på) v.
beträffa beträffa v.
beställa beställa -klä -It v.
beställning beställnig -a -ar -an betsel bessl besslä -a s. n.
betsla bessla sela på; täj skä du
s. f.
int bessl hestn vad skall du ej
beställsam beställsam -t a.
beställsamhet beställsamhet -a betsla hästen (sela på hästen)?
bett bett -ä -a s. n. 1) bett,
s. f.
2) betsel.
bestämd bestämd -mt a.
bestämma bestämma -då -t v. 'better bettär -ta. kraftfull, energisk,
den som håller i sig bra.
beständig beständin -di a.
*bettul bettuk -n -ar -an s. m. träbeständigt beständi adv.
pinne på betslet, lägges i hästens
besuten besuttin -tti a.
besuten-del besuttndel -n -ar -an mun.
betyda betya -ddä -tt v.
s. m. en viss jordlott.
betydlig betylin -ii a.
besvär besvär -ä -a s. n.
betyg betyg -ä -a s. n.
besvära besvära v.
bevars bevasä (gubbävasä, gubbesvärlig besvärlin -Ii a.
besvärlighet besvärlinhet -a -ar bäns massäkk) int.
beveka beveka v.
-an s. f.
bevis bevis -ä -a s. n.
besynnerlig besynnlin -Ii a.
bevisa bevisa v.
besynnerligt besynnli adv.
bevislig bevislin -Ii a.
beti bet oböjl. a. o. adv.
*bet2 bet -a s. f. bete; ä igga bet bevåg bevåg -ä s. n.
bevänt bevänt a. n.
det är intet bete 1. betesmark.
beta, beta v. gå på bete; takka bi bi -ä -ar -an s. m.
får beta i täkta tackan får gå bi bi adv.: stå bi.
lös ock äta i täkten (den odlade bibel bibbil -n -ar -an s.
bibelförklaring bibbilferklarig -a
ock inhägnade marken).
beta bete -a s. f. lag av kalklösning -ar -an s. f.
bibelord bibbilok• -ä -a s. n.
för läderberedning.
bibelspråk bibbilspråk -ä -a s. n.
betala betaka v.
bibelställe bibbilställä -a S. n.
betalning beta?mig -a s. f.
*bida på bia på v. användes om mat,
betel betä s. n.
som är stärkande ock gör uthållig.
bete2 bete -ddä -tt v.
beteshage betäshaga -än -ar -an bihang bihagg -ä s. n.
bila bila -a -ur -en s. f.
s. m.
betesmark betesmark -m aröa -kar bild bild -n -ar -an s.
(plog-)bill bill -n -ar -an s. m.
-an s. f.
betes-sax betsaks -a -ar -an s. f. billig billin -11i a.
'billing billig -än -ar -an s. m.
sax med bete för djurfångst.
utskjutande mindre del av läder
betjäna sig betjän så -tä -t v.
eller tyg.
betrakta betrakta v.
betraktelse betraktälsä -n -ar -an binda binda band bundi v.
bindel bindil -n -ar -an s. m.
s. m.

bestyra—bleka.
binge bigga -n -ar -an s. n.
binnikemask bennikmakk B. In.
bisak bisak -än -ar -an B. In.
*bise bisä -n s. m. huvudman, förstyre.
biskop biskop -än -ar -an s. m.
bister bistär -t a.
*biståndig biståndu -t a. varaktig.
bisätta bisätta y.
bit bit -n -ar -an S. m.
bita bita bet biti v.; bit mot v.
vägra, neka, protestera (starkt).

bitande bitandä a.
bitter bittär -t a.
bittervatten bittärvattn -ä s. n.
bittida bitti adv.
*bittig bittin -tti a. tidig.
bjuda bjua bjö bjui v.; b. någon

bju non; b. till bju tä.
bjudning bjunig -a s. f.
Bjursbärget bjusbärgä n. pr.
Bjursen bjusn n. pr.
Bjursån bjusåa n. pr.
Bjursås BjuS n. pr. (bjur bäver).
*Bjuränget bjuränjä n. pr.
bjäbba bjäbba v.
bjäbbande bjäbbandä s. n.
bjäbbig bjäbbu -t a.
bjäfs bjäfs -ä s. n.
*bjäl bjä?r -ä n. olidligt tal 1. läte
(t. ex. en gets bräkande).

*bjäla bjähl v. prata oupphörligt.
'bjälig bjäku -t a. olidligt pratande
eller bräkande.
bjälke bjälka -än -ar -an s. m.
bjällra bjällra -a -ur -on B. f.
*bjängla bjä,ggka v. svänga över
hövan med benen.
bjärt bjärt a.

bjässe bjässä -n -ar -an S.
björk björk -a -ar -an s. f.
björkbark björkbark -an -kar
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*björkuggel björkuggäk -n -ggkar

-an s. m. björktelning.
björn björ -n -ar -an B. In.
björnsax björsaks -a -ar -an s. f.
björnskall björskall -ä s. n.
black bkakk -än s. m. (om foten).
black bkakk -kt a. av en viss grådaskig färg, solbränd; hestn

bkakk; höä ha vorti bkakt i
soka; tejj, så bkakk du vorti,
gessä! åh, så solbränd du blivit,
gosse.

blad bka -ä -n -na s.
Bladbärget bkabärgä n. pr.
'bladdra, bkadra v. sladdra, struntprata.

*bladdra, bkadra s. f. sladdrerska,
skvallerbytta.

*bladdrig karadru -t a. sladdrande.
*blader bladär -n s. m. sladdrare.
blaggarn Muggar -ä s. n.
blaggarnsskjorta bkaggasforta

-a -ur -on s. f. vardagsskjorta
(motsvaras av läsforta, som är
söndagsskjorta).

blaggarnsväv Uaggarsväv -än

-ar -an

B.

In.

bland, band pr.
*bland, bkand -ä s. n. blandsäd av
korn ock havre. För annan blandsäd
tillägges sädesnamnet, såsom reg-

bkand, artband.
*blanda, banda -a s. f. en dryck
av hälften mjölk ock hälften vatten,
användes isynnerhet sommartiden.

blanda, banda v.
blandning b?raudniE -a s. f.
blank bak it a.
blanka 1:4.agka v.
*blankonilja bkagkonilja -a -ur

-on s. f. brandgul lilja.
-kan s. tu.
blek„ Vrek -t a.
björkris björkris -ä s. n.
*blek, bkek -än s. in. blekning:
*björksöta björksöta -a s. f. den lägg garä på bkek, på bke'Mn
rinnande björksaven vårtiden.

Björktäkt björktäkt n. pr.

lägga ut garn till blekning.

bleka bNka v.
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*blekfis bkekfis -n s. m. blek *bleka bkeka v. banna, vara ovettig;
stackare.

han bkeka på mä så ohaskki

han var så förfärligt ovettig på mig.
bleklagd bkeklagd -kt a.
blom blom -än S. m.
blekna bkekna v.
blek-vurden bkekvokin ki a. något blomma, blomma V.
blomma., blemma -a -ur -on s. f.
blek.
'blemig bkemu -t a. svag, mesig. blomster blemstär -trä -tra s. n.
blemma bkema -u -ur -on s. f. blomstra bkemstra V.
bloss bes -ä -a s. n.
blesserad pkasert a.
blott bett oböjl. a. bar, naken.
blind bind -nt a.
blindfönster bkindfenstär -trä -ra blund bkund s. in.
blunda bbinda v. 1) blunda, 2) sova.
8. 11.
bly by -ä s. n.
blindhet Vindhet -a s. f.
blind-orm bkinderm -än -ar -an blyertspänna bkyåspänna -a -ur
s. m. kopparorm, ormslå.

-on s. f.

blindpipa bkindpipa -a -ur -on s. f. blyg Wryg -gt a.
blindstyre bkindstyra s. n. drum- blygas bygas V.
blygsam bkygsam -t a.
mel.
blindtarm bindtarm -än B. n. blykula bkykuka -a -ur -on s. f.
blyockra bkyåkär s. n.
blink bk4k -än S. m.
blyvatten bkyvattn -ä s. n.
blinka bkigka v.
bliva bi v. endast inf. o. pres. (övriga blyvitt bkyvitt -ä s. n.
former av varda); (låta) bli bi: blå bkå -tt, pl. blåa a.
*blåder, bkedär -n s. m. sladdrare.
lätt bi mä låt bli mig.
*blåder2 bkedär -drä s. n. sladder,
blixt bkikst -n -ar -an B. 111.
suddigt tal.
blixtra bkikstra v.
*blådra bedra v. tala ivrigt, oreblod bo -n s. ro.
digt ock suddigt.
bloda bo eller -a (ner sig) v.
bloddroppe bkodrepa -än -ar -an *blådrig bkedru -t a. sladdrig.
blågrå bågrå -tt a.
S. m.
blåkulla bkåkulla s. f. best. den
blodhosta bohosta -a s. f.
ondes boning.
blodig bkou -t a.
blodigel bkoigäk -gka -ar -an s. f. blålera bkålera -a s. f.
blodklimp bkokkimp -än -ar -an blånor blån -ä s.
s.

blåsa, •bkåsa -a -ur -on s. f.

blodkorv bokkorv -än -ar -an blåsa2 bkåsa. -tä -t v.
blåsig bkåsu -t a.
s. m.
blodlever bkolevär -vra -ar -an s.f. blåsbälg bkåsbäkg -än (i. -bäkjän)
-ar -an B. 111.
blodröd borö -tt a.
blåsväder bkåsvär -ä S. n.
blodslag boslag -ä e. n.
blod-soten b kosotta rödsoten s. f. b. blåögd bkåögd -gt a.
blodsprängd bkosprägd it a. bläck, (av metall) bkekk -ä s. n.
blodstrimma bkostrima -a -ur bläck2 (skriv-) bkekk -ä s. n.
bläcka bkekka v. hugga i ett träd,
-on s. f.
så att en fläck lyser vit fram ur
blodvar bovar -ä s. n.
barken till vägledning.
blodvatten bkovattn -ä s.

blekfis—bordskiva.
bläck-kopp bkekkupp -än -ar -an
s. in. bläckhorn.
bläckig bkekku -t a.
bläckkärl bkehärl -ä -a s. n.
bläckplåt bkekkpkåt -n -ar -an
s.
bläda v. 1) bkäjja bkäddä bkätt
vända bladen i en bok, 2) bä
rensa, gallra skog.
blänga bkägga -gdä -gt y.
blänka bkägka -gtä
v.; pres.

bkänUr.
bläs bkäs -n s. m. vit fläck i pannan
på en häst.
*bläsa bkäsu s. f. panna i människans ansikte.
bläsig bkäsu -t a. med bläs i pannan.
bläster bkästär -n s. m. blåsväder.
blöda bkiia -ddä -tt v.
blöt bköt -tt a.
blöta böta -ttä -tt v.
*blötna bköttna v.; blottna upp

bköttn opp.
bol bo -ä -an s. n. (fogelbo).
bo2 bo -ddä -tt v.
bock bokk -än -ar -an 8. 111.
bocka bokka v.
bock-blad bokkbka -n s. n. konvalje.
bock-blomster bokkblomstär
-trä s. n. konvaljeblommor.
*bockel bokkäk -kkkä s. n. krångel,
bråte.
Bockkärret bokkarrä n. pr.
*bockla bokkka v. krångla, bete
sig oskickligt, fara ovarsamt fram.
*bocklig bekkkU -t a. skrymmande
ock olämplig att hantera, medföra, om en persedel som tar för
stort utrymme.
*bocksera bilksera v. artigt ock
livligt bocka sig.
bockskinn bokkfinn -ä -a s. n.
bockskägg bokkfägg -ä s. n.
bod bo -a -ar -an s. f. foderhus
(enda betydelsen).
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Bodarna boan n. pr.
bodtrappa botrappa -a -ur -on s.f.
boett boätt -n -ar -an B. Dl.
bofast bofast a.
bofink bofigk -än -ar -an s. m.
bofällig bofallin -11i a.
bog bog -än -ar -an
*boga boga v. buga.
bohag bohag -ä S.
bok bok -a bökkär bökkra B. f.
boka boka v. sönderbråka.
bokbindare bokbindar -n -ar -an

s. m.
bokhandel bokhandil -n s. m.
bokhylla bokhilla -a -ur -on B. f.
bok-kläde bokklää -a s. n. »halskläde» (huvudkläde), virat på ett
särskilt , sätt omkring psalmboken
under vägen till ock från kyrkan.
bokstav se ord.
boktryckare boktrykkar -n -ar
-an S. m.
bokvett bokvett s. n.
bola boka v.
bolag bolag -ä s. n.
bolare bolarä s. m.
boleri boläri B. D.
bolma be-ma y.
bolster beftär -trä -tra s. n.
bom bomm -än -ar -an B. m. stängsel; i vävstol 'skott'.
bomma bomma v.
bomull bommull -a s. f.
bomullsgarn bommullsgar -ä s. n.
bomullstyg bommullstyg -ä -a
s. n.
bomärke bomara. -a s. n.
bonde bondä bondn böndär bön-

dra

B. 113.

bondfolk bondfokk -foa s. n.
bondgård bondgåk -n -ar -an
bord bok -ä -a s. n.
bordsbön boksbön -a -ar -an 8. f.
bordsfot boksfot -n -fottär -fottra
B. M.

bordskiva boksjiva -a -ur -on s. f.
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*borg berg -t a.grovt byggd ock stark; bosatt bosätt a.
en berg kar, ett bergt kvinn- boskap boskap -än s.
fekk, en berg hest, en berg slätt. boskillnad bofellna, -n s. f.
boss bes -ä -a s. n.
borga borga v.
borgen berjän s. n. (jfr kaution). boss-hop besop -än s. m. skräpställe vid sidan av ingången till
borr ber -n -ar -an s.
stugan, ställe för all orenlighet.
borrvind bervinn S. In.
*bossig besu 1. -ugän -ut a. damborst best -n s. m.
mig, skräpig; vänta, skä ja sie
borste hosta -n -ar -an s. m.
åv däg, du ä så besugän vänta
bort bårt adv.
skall jag slå av dig dammet.
Bortas bertas n. pr.
boställe boställä -a s. n.
bortblandad bårtV•anda ptc.
bot bot s. m. botemedel; an badd
bortblåst bårtbkåst ptc.
e så gaN fuka, män han va
bortfallen bårtfullin -11i ptc.
fell sta å fekk bot han hade
bortföst bårtföst ptc.
en så svår sjukdom, men han var
bortgiven bortguvin -vi ptc.
åstad ock fick botemedel.
bortglömd bårtgkömd -mt pte.
botsalm botsalm -än -ar -an s. m.
bortifrån bårtifrån adv.
*bort-i-tok bårtitok adv. tokigt, botten bettn -ar -an s. m.; bettn
ur byttä (ordspr.) nu har det gått
galet.
sönder, nu är det slut (med kärbortkollrad bårtkållra ptc.
bortkommen bårtkåmmin -mmi a. leken o. dyl.).
bettnfrysa -frös
bortkrånglad bårtkrkgBka ptc. bottenfrysa
-frysi, v.
bortkörd bårtMrd -rt ptc.
bottenlös bettnlös -t a.
bortlegd bårtlejd -jt ptc.
bottenrik bettnrik -t a.
bortlånad bårtlåna ptc.
bouppteckning boepptekknig -a
bortom bårtem pr.
-ar -au s. f.
bortplockad bårtpkåkka ptc.
bov bov -än -ar -an s. m.
bortriven bårtrivin -vi ptc.
bortsatt bårtsätt ptc.; joka ä hårt- bovaktig bovaktu -t a.
sätt på arändä jorden är ut- bra bra adv., komp. villär, sup.
arvillär.
arrenderad.
brak brak -ä s. n. brakande ljud.
bortskickad bårtfikka ptc.
braka braka v.; brak söndär braka
bortskrapad bårtskrapa ptc.
sönder.
bortskuren bårtskurin -ri ptc.
brakved brakvit -n s. m. Rhamnus
bortskämd bärtfämd -rat ptc.
frau gula.
bortslarvad bårtslarva ptc.
brand brand -n -ar -an s. m.
bortsopad bårtsopa pte.
ptc. 1) eldbrand; 2) ofullständigt kolat
bortsprängd bårtsprägd
trä i en kolmila.
ptc.
bortstulen bårtstukin
brandspruta brandspruta -a -ur
borttagen bårttäjjin -jji pte.
-on E. f.
borttappad bårttappa ptc.
brand-stör brandstör -n -ar -an
borttingad bårttina ptc.
s. m. stör varmed elden omlagas
borttorkad bårtterka ptc.
(i st. f. eldgaffel).
bortväg bårtväg -väjjen s. m.
brasa brasa -ur -on s. f.
bortåt bårtåt pr. o. adv.

borg—bry.
brasa på bras på, imp. brasa på
elda på duktigt.
bred bre -tt a.
*breda, brett -a -ur -on B. f. utbrett hö ock dylikt.
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bro-trappa brotrappa -a -ur -on
s. f. själva bron med trappstegen.

brott brett -ä -a s. n. brytning.
brottas brotas v.
brott-fall brottfall -ä s. n. fallande-

breda.) bre breddä brett; bre sot.
dynja sprida gödseln på åkern brott-falls-sjuka brottfallsfuka
(är kvinnoarbete).

bredbent brebent a.
bredvid brevä adv. o. prep.; fkikka
går brevä nu flickan går bredvid nu.
bresilja bresselja s. f.
brev brev -ä -a s. n.
brevbärare brevbärar -n B. M.
bringat brissa -a -ur -on s. f.
*bringa2 brigga tvinga v.
brinna brinna brann brunni v.
brinnande brinnandä ptc.; for
brinnandä livä för brinnande livet.
Brita Britta nom. pr.
bro bro -a -ar -an s. f. 1) bro;
2) trappa till huset.

s. f. best. fallandesjukdom.

brottslig brottslin di a.
brud bru -a -ur -an s. f.
brudfolk brufekk -köä s. n.
brudgum broggem -än -ar -an
s.

111.

brudgumsskjorta breggemsforto.
-a s. f. (måste av bruden göras ock
föräras brudgummen).

brudgumsstrumpor broggemsstrumpar s. f. jfr föreg., äro vita
(mansstrumpor annars alltid svarta).

brudkrona brukrontt -a s. f.
brudpar bruppar -ä -a s.
brudpiga bruppiga -a -ur -on s. f.

brobänk brobäsk -bänkän -skar brudtärna.
-an s. 111.
"brudpigla brupigka s. f. huvudbrodd brodd -n -ar -an Et. 111. prydnad för en brud, bestående av
1) på åkern, 2) i vanliga skor ock
i hästskor.
broder bror brorn brör bröra s. in.
*broken, brokän s. m. best. den
brokiga hästen.
broken2: makän tä bro kän maken
till broken, ordspråk = kaka söker
maka.
brokig broku -t a. användes endast
om hästar.
bro-kvist brokvist -n s. m. trappans
överbyggnad.

en tyglapp prydd med pärlor.

brudpäll päll -ä s. n.
brudskänk brufägk -än -ar -an

s. m.: bruden går ock »skänker»
dricka eller brännvin, hälst i silverbägare, varunder två fioler spela;
var ock en skall nu »skänka» bruden, d. v. s. giva pänningar.
brudvigsel bruviksl -a s. f.
bruk bruk -ä s. n.
bruka bruka v.
brukligt brukki a. n.
broms broms -n -ar -an B. 111. brumma brumma v.
*bronda bronda v. vara brunstig. brun brun -t a.

*brondbook brennbokk -än -ar brunn bronn -ar -an 8. M.
-an s. m. okastrerad bock.
brunstig se brondig, jfr yksin,
*brondig brendu -t a. brunstig.
snejjin.
brorslott brorslott -n B. m.
brunögd brunögd -gt a.; b. som
*broskyve brofyvä -a s. n. ett platt lappugsar brunögd som lappungar.
brotak, som vilar på mot väggen brusa brusa v. flöda, strömma. '
snett ställda stöd.
bry bry -ddä -tt v.
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brydd brydd -tt a.; eärnja mi

*bråta brota v. arbeta duktigt med

barä brydd for tändra ho hustru

kraft ock fart, isynnerhet med
tunga saker.
min är mycket besvärad av tandbråte brota -tn -tar -tan s. m.
värk; brydd for så generad.
*brått brått a. rädd, överraskad;
brygga brydja brygdä -gt v.
ja vart så brått se jag blev så
Bryggar bryddjar n. pr.
häftigt berörd.
bryggkar bryggkar -ä -a s. n.
bryn bryn -ä s. n. kant på avstånd, *bråtta bråtta v. ha bråttom: ä
bråttar int det är ej så bråttom;
t. ex. av ett bärg.

bryna bryna v.
bryne brynä -a s. n.
bryn-sticka brynstikka -a -ur -on

ä bråttä fall int så ohaskM
dihäll det är väl ej så fasligt
bråttom häller; du bråtta må din
gerunje se du hade så bråttom

s. f. sticka på vars båda sidor
med din dålige gosse.
slipstensgrus är fästat med tjära
bråttom bråttom adv.
ock varmed liar brynas.

bräcklig bräkklin -li a.
bryta bryta bröt bryti v.
'brå på brå på brådd brått v.; ä bräckt bräkt a. endast om järn ock

villä brå på 1) det var icke utan

stål.

brädd bradd -a -ar -an s. f.
bräde brää -a s. n.
brädfodra bräfodra v.
brädfodring bräfodrig -a s. f.
brädlapp brälapp -än -ar -an s. m.
bråd-jord-päron bråj ål lspärur 8.f. brädslå bräsle -slog -släjji v.
brädstump brädstump -än -ar -an
tidig potatis.
bråd-rik brårik -t a. hastigt rik. s.
brädtak brätak -ä -a s. n.
brådska bråska -a s. f.
brädvägg brävägg -väddja -vägbråk, bråk -ä s. n.
gar -an s. f.
*bråk, bråk -a s. f. linbråka.
bråka bråka v. a) bråka; b) bråka *bräka se vräka.
lin; ekkä jöra har du nu for tia? bräka bräöa bräktä bräkt v.
Ja hellär på å bråkär. Vad gör Bränd bränd n. pr.
du nu för tiden (för närvarande)? Brända, brända n. pr.
*brända, brända -a -ur -on s. f.
Jag håller på att bråka lin.
brända, avbränt eller för kolning
bråkig bråku -t a.
'bråklås bråklås -ä s. n. bråkig avhugget ställe i skogen.
människa; int kann non stå ut bränna bränna -då -t v.; bränn

att o. s. v., 2) likna. Jfr brås på.
bräck bråk -ä s. n.
bråd brå -tt a.
bråddjup, bråjup -ä -a s. n.
bråddjup, bråjup -t a.

må e tokkä bråklås icke kan båll v. (lek).
någon uthärda med en så bråkig brännblåsa brännbUsa -a -ur -ou
s. f.
människa.
'*bråkmes bråkmes -n s. m. bråkig *brännkoka brännkoka v. bränna
boll.
människa.
*bråkstare bråkstare -rn -rar -ran brännässla brännäksla -a -ur -on
s. m. bråkmästare.

s. f.

släkten, 2) vara het på gröten.

närvfeber.

brås på brås på slagä v. 1) likna bränn-sjuka brännjuka -a s. f.

brydd--bunka.
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brännsår brännsår -ä -a s. n.
buda bea v.
*budda budda v. bära barn på
brännvin brännvin -ä 8. n.
brännvinsankarebrännvinsagkar ryggen, bäras på ryggen; får du
-ä -ar -an s. in.

budda blir du buren på ryggen.

brännvinsflaska brännvinsflaska budkavle bekaväk -n 8. In.
-a -ur -on s. f.
*buffra buffra v. flytta mellan två
brännvinsglas brännvinsgas -ä boningsorter med husgeråd ock
-a s. n.

kreatur, flytta mellan hemmet ock
fäbodarna med kreaturen. (Hus-än -ar -an 8. Da.
hållen ha mycket ofta två gårdar,
*brässel brässl -sia s. f. hackelse den ena mannens ock den andra
åt nötkreatur.
hustruns arv.)
*brässelbytta brässlbytta -a -ur buga boga v.
-on s. f. bytta, ämbar för »brässel». 'bugna bona v. svikta, böja sig.
*brässellag bräsallag -än 8. m. det buk buk bi.V6än bukar -an s.
våta på hackelsen.
ont i bilan stående uttryck för
bröd brö -ä s. n. (jfr gusslån).
magplågor, som komma tillfälligt.
brödbit brössbit -n -ar -an 8. m. bukig buku 1. -ugän -ut a.
brödlös brölös -t a.
bukgjord bukjok -a -ar -an G. f.
brödpigg bröpikk -än s. m. (1. en- bukrev bukrev s. n. svåra magdast pikk).
plågor.
bröd-skål brösskåk s. f. matskott, bukt bukt B. In.; ta bukt på-n ta
förning vid bröllop m. m.
bukt på honom.
brödsmula brösmuku -ur -on s. f. buktala buktahi v.
brödspett bröspett -ä -a s. n.
buktalare buktakar -n s.
bröd-spjäla bröspelu -ur -on s. f. bula, bubm -ur -on 8. f. a) bula;
brödspade varpå brödet lägges, då
b) det förgyllda klotet på tornspiran.
det föres in i bakugnen.
*bala2 buku -a s. f. kronans ärtbröd-säck brösäkk -säUän -säk- soppa, som bestås vid vapenövning.
kar -an s. m. säck, vari förvaras *bulig bukt" 1. -ugän -ut (ss. predibröd.
kativ) a.
bröst brast -ä -a s. n.
bulla upp bull opp, bulla v.
bröst-duk brösstuk -än -ar -an bull-bit bullbit -n -ar -an 8. m.
s. m. lapp, söm barn ha på bröstet. brödstycke.
bröstficka brestflkka -a -ur -on s.f. bulle bulla -In -ar -an 8. In.
bröstlapp brestlapp -än -ar -an buller bullär -Irä a. n.
EL in.
bullra bullra v.
bröst-sjuka brestjuka -a s. f.
bulna bokna v.
bröstsocker bressekkär -krä s. n. bulnad bona -n s.
bubbla bubbka v. koka, låta höra bult bult -n -ar -an s. ni.
sig; ä ä nå fel, så bubb?-är ä bulta bulta v.
är det något fel, låter det höra Bultbo bultbo D. pr.
sig (ordspråk).
bums bums adv.
buckla bukkka -a -ur -on s. f. bunden bundin -di ptc.
bucklig bukk?ru -t a.
*bunka bugka v. knuffa vänligt,
bud be -ä, b. pl. ben s. n.
i välmening.
Magnevill, Bjursåsmål.
2

brännvinskagge brännvinskagga
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bunka-lag bugkalag -ä

S.

n.

bunke bugka -än -ar -an S. 111.
bunt bunt -n -ar -an S. m.
bur bur -n -ar -an B. m.
'bura buru s. f. hål på avträdet.
burk burk -öän -kar -an s. m.
*busa busu -ur -on s. f. tarvlig bädd.
*busa, på bus på busa v. väl stoppa

*byssje byfä s. n. avfall av lättare
slag såsom agnar, halmstumpar ock
dylikt; dåligt folk.
*byssjig byffu -t a. dammig ock
skräpig.

byta byta böt 1. byttä bytt y.
byte bytä s. n.
byting bytig -än -ar -an S.
sängkläder om någon; mor ha busa bytta bytta -a -ur -on B. f.
på mä, mor har stoppat om mig. byttband byttband -ä -a s. n. 1) det

busa2 på bus på busa v. rusa på, band av vidjor, varmed byttan bäres;
2)• band av grankvist, varm ed byttan
i ilska angripa; han kåmm busanär bandad 1. sammauhålles.
däs han kom rusande i ilska.
'buska buska v.: b. fön sätta buskar byttbotten byttbettn -nar -nan
s. 111.
till vägledning på sjön.
bytt-gräs byttgräs -ä s. n. Spira
buskablyg buskabkyg -t a.
buske buffä -ffän buskar -an B. ni. ulmaria.
byttlagg byttlagg -än -ar -an B.
buss buss -n -ar -an s. rn.
bussa bussa v. stöta, knuffa, reta byväg byväg -väjjän -gar -gan
en hund på någon.

5. II.

byxknapp byksknapp -än -ar -an
butelj putäll -n -ar -an B. In.
s. m. särskild, stor knapp i byxbutter buttär -t a.
locket.
by by -n -ar -an B. III.
byxlinning bykslinnig -a -ar -an
byamän byamänn pl. ni.
s. f.
bygd bygda best. s. f.: på bygda
byx-look bykslekk -ä -a s. n. lucka
framme i socknen.
som knäppes mot båda höfterna ock
bygel bygil -Ii -ar -an S. in.
kan nedfällas.
bygga byddja bygdä bygt y.
byxor. byksur -on s. f. pl. (antingen
bygge bydjä s. n.
skinnbyxor 1. vadmalsbyxor, alltid
byggnad byggna -an -ar S. m.
knäbyxor).
byggnadsplats byggnasplass -n
byx-rem byksröm -a -ar -an s. f.
-ar -an s. n.

byggnadstimmer byggnastimmär färgad rem, varmed byxbenen sammandragas nedom knäet, med röda
-mrä s. n.
byggning byggni -a -ar -an B. f. tofsar.
bylta bylta v. göra ett bylte; bylt byx-säck byksäkk -sättjän s. m.
på vårdslöst lägga på, packa ihop byxficka.
kläder på andra kläder; bylt på sä byx-säcks-ur byksäkksklåkka,
-a -ur -on s. f. fickur.
sätta mycket kläder på sig, så att
man blir som ett bylte; bylt ihop *byxtuppor byxtuppur -ou s. f. pl.
vårdslöst packa ihop kläder o. dyl.

de röda tofsarna på byxbanden vid

knäet.
bylte byltä -a s. n.
byltig byltu -t a. såsom ett bylte. bådai bå båa pr., bå som bestämningsord, bås, självständigt; gå.
byskola byskoka -Zrn -ur -on S.
bå två, gå båa.
byskolmästare byskokmästar -n
båda2 v. se buda.
-ar -an S. m.

bunkalag—bärtilmässa.
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både bå pr., t. ex. bå du å ja. bänkdörr bägkdor -a -ar -an s. f.
båge boga -än -ar -an 6. In.
dörr till kyrkbänk.
båll båll -n -ar -an S. m.
bänkrum bägkromm -ä -a s. n.
*bämma båmma s. f. bst. kyrka rum i kyrkbänk (bestämd plats är
(barnnamn).

tilldelad var ock en genom anslag
på bänkdörren).
ock tung stör; 2) grovt byggd ock bär bär -ä -a s. n.
svårhanterlig häst eller karl; okkä bära bära bar buri V. 1) bära;
har du tå hest nu for tia? Jo, 2) kalva.
ja har NI en bågka vad har bärbuske bärbuffa -än-buskar-an
s. m.
du för en häst nu för tiden? Jo,
jag har väl en som är senfärdig bärfis bärfis -n -ar -an K In.
ock svårkörd; 3) tvärslå som upp- bärg bärg -ä -a s. n.
bärga bärga v. 1) skörda; 2) bebär taket på en släde.
"bånkig bågku 1. -ugän -ut a. som vara, reda sig.
icke tar hänsyn till andra, icke bärgad bärga a. skyddad; en bärga
låter säga sig, svårhanterlig.
kar en karl som har så, att han
bår bår -a -ar -an B. f.
gott reder sig.

"bånke bågka -än -ur-an B. In. 1)grOV

bårhus bårhus -ä -a 8. n.
bårkläde bårkkää -a a. n.
bås bås -ä -a s. n.
båsbalk båsbak -än -kar -an
5. In.

bärgart bärgart -n -ar -an B. In.
bärgborr bärgbor -n -ar -an s. m.
bärgig bärgu -t a.
bärgklint bärgkkint -n -ar -an s. n.
bärgkrut bärgkrut -ä s. n. krut

båt båt -n -ar -an B. in.
för stensprängning.
båtshake båsshaka -än -ar -an 8. In. bärgning bärgnig -a s. f. skördens
bäck bäkk -öffin -kkar -an B. III. inbärgande i lada.
bäcken bäUän s. n. kärl i kyrkan bärgolja bärgolja -a s. f.
för upptagande av kollekt.
bärg-rå, bärgrå -a s. f.
bäckmynta bäkkmynta s. f. vild- Bärgs buss n. pr.
mynta.
Bärgsgården bassgåkn n. pr.
*bäckskvassel bäkkskvassel -slå bärgskreva bärgskreva -a -ur -on
s. n. liten bäck.

bädd bädd -n -ar -an B. In.
bädda bädda v.
bägare bågar -n -ar -an B. In.
bälg bäkg -jän -gar -an s.
1) buk; 2) blåsbälg.
*bälga i sig bäkg i sä v. fylla buken.
"bälgig bäkgu -t a. bukig, med
stor buk.
"bäll häll kanhända; häll hända
kan hända.
'bälla hålla v. kunna, gitta, nödgas.
bända bända v.
'bändig bändu -t a. motsträvig.
bänk bägk -n-an -skar -an B. DL

s. f.

bärgsman bassmann, pl. -männ

.

s

m.

bärgstrakt bärgstrakt -n -ar -an
5.

111.

bärgstup bärgstup -ä s. n.
bärgsyra bärgsyra -a s. f.
bärgtagen bärgtäjjin -ji a.
bärgtroll bärgtroll -ä -a s. n.
Bärgtäkt bärgtäkt n. pr.
bärgås bärgås -n -ar -an s. in.
bärtil-mässa bartilmes e. f. bartelsmässa, betydelsefull tidpunkt: genom angivande av antal veckor före
1. efter »bartilines» bestämmes tiden,
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bäst bäst a.; få tä bästa bli för- börd% börda v. återtaga jord genom
plägad (isynnerhet med det bästa
= brännvin).
bättra bättra v.; bättr ättär bättra
efter; bättr säg bättra sig; bättr
på förbättra. ,
bättre bättär a. komp. (jfr viller).
bättring bättärnig -a s. f.
bävergäll bävärjäll -ä s. r.
*bävlig bä,vkin -ki a. fruktansvärd,
som väcker bävan.
*bävlighet bävkihet -a s. f.

böka böka v.
*böl bök a. brunstig (om sugga).
böla böka v.
böld bekda -dn -ar -an B. ta.

bördsrätt.

börda2. böka -a -ur -on s. f.
börja berja bora 1. berdä 1. bord

bort; ä bord bkåsa det började
blåsa; ä va jussem ä bora Syma
på det var alldeles, som det började
skymma; ber på du börja på du;
ni kann ber på ni ni kan börja,
ni.
bössa byssa -a -ur -on 8. f.
*bössel bessl s. n. bråk, väsen.
bösshåll bysshell -ä s. n.
bösskula bysskuka -a ,ur -on
s. f.

*bössligt bosslut adv. tråkigt, be-

*bölja bekja v. böla förfärligt, låta
riktigt illa (brukas både om människor ock djur).
*böljärn bökjär -ä s. n. järn som
uppbär övra delen av muren, rökhuven i en spis.
bön bön -a -ar -an s. f.
böna böna -a -ur -on B. f.

svärligt.

böss-lftda bysslåa -a -ur -on

B.

f.

låda i bösstocken.

bösspipa bysspipa -a -ur -on B. f.
bössrem byssrra -a -ar -an s. f.
*bösta besta v. pusta, stånka.
*böstas bestas v. högfärdas, vara
duktigare än andra, förhäva sig.

bönbok bönbok -boka -bökkär 'böta böta v. köra ett lass i taget

-bökkra

s.

uppför en backe eller på tungkörda ställen vid körning med två
kördon. Två sådana begagnas ofta,
dock endast vintertiden ock nästan
alltid vid kolkörning.

f.

böndag se storböndag.
bönhus bönhus -ä -a B. n.
bönsöndag bönsenda -n B. Da.
böra bora bok bort, pres. bör;

ä bör skull var andärlens det bövel bön! -n -ar -an
böviln int.
borde vara annorlunda.

8. m.;

å

d.
dag dag I. da dan dagar 1. dar daggdroppe daggdrepa -än -ar
dagan s. M.; va ä ä for da i -an s. m.
dag vad är det för dag i dag; daggig daggu -t a.
daksäns sannig rena sanningen. dagjämning dagjämnig -a s. f.
dag-karl dakar ,n -ar -an B. m.
Jfr goddagar.
dagg dagg -än 8. m.
dagga av dagg år dagga v.

karl, som går dagsvärke.
a.

daglig dagkin

bäst—dig.

25

dagligen dagki adv.
*dankig dågku -t a. ohågad till
dagning dagnig -a s. f. dagbräck- arbete.
ning.
dans dans -n -ar -an s. n.
dagsljus daksjus
s. n.
dansa dansa v.
dagsmidja daksmäjja -a s. f.
*dant dant s. n. missunnsamt klander.
dagspänning dakspännig -än -ar *danta danta v. missunnsamt klandra;
-an S. 111.
täjj, skä du dant gusslåna vad,
dagsresa daksresa -a -ur -on s. f. missunnar du (honom) maten; an
*dagssätt daksätt -ä s. n. solnedgång, danta på rart han klandrade mig.
eg. tiden då intet mer synes av sol- *dantig dantu 1. -ugän -ut a. missskenet 1. dagsljuset vid horisonten.

unnsamt klandrande.

dagsvärke daksvarU -ä -a s. n. darra darra v.
dag-vill dagvill a. som tappat bort darrgräs darrgräs -ä -a s. n.
sig, så att han icke vet, vilken darrhänt darrhänt a.
dag i veckan det är.
*darrig d arru 1. -ugän -ut a. darrande.
*dajs dajs -n s. m. 1) fet människa; darrning darrnig -a s. f.
2) trög ock lat person.
*das das -n -ar -an S. m. trög ock
*dajsig dajsu -t a. slapp ock lättje- lättjefull varelse.
full.
*da» dasa v. vara dåsig.
dal da k -n -ar -an s. m.
dask1 dask s. m. slag, ljud vid ett fall.
Dalarna dakan 1. dakan n. pr. *dask2 dask a. tung ock dåsig.
daler daler s.
dalärn! 1. da- daska daska v.
•
lärn ändå! int. oförarglig svordom; debetsedel debitsedil -n -ar -an
tamme dalärn ta mig dalern!
s. in. skattsedel.
aalia dalja -a -ur -on s. f.
deg deg -än -ar -an 8. M.
dalkarl dakkar -n -ar -an S. 111. degig degu -t a.
dalkulla dakkulla -a -ur -on s. f. degtråg degtreg -ä -a s. n.
*dall dall s. n. det mjuka dallrande del del -n -ar -an S.
mågg
lummer som blir, när kalvkött
delar många saker; (h)an kann
(kalvben) kokas, kalvgelé.
all delan han kan allting, vad
dallra dallra v.
som hälst, allehanda.
dalmas damas -n -ar -an s. 111. dela dela v.
dami damm -ä 8. n.
delning delnig -a s. f.
dam, damm -än -ar -an s.
dels dels konj.
dambord dammbok -ä -a s. n. deltaga delta -tog -täjji v.
damlucka dammlukku -a -ur -on den det dänn, n. dä, pl. demm,
s. f.
gen. demsä,s 1. derasäs; tror du,
damma damma v.
dä ja jugär tror du, det (= att)
dammig dammu -t a.
jag ljuger.
*dangla dågka v. lättjefullt för- dess (desto) diss adv.; em ja int
driva tiden.
bir diss fukar om jag ej blir dess
dank dågk s. Da. a) talgljus som sjukare.
brinner klent; b) icke driftig person. *di di adv. ju: di for di hällär ju
*dunka dågka v. slå dank; an går förr ju hällre.
å dågkär barä han går bara ock dig däg dä pr. (Cläg framför vokal
slår dank.

samt under tonvikt).

26

MAGNEV1LL, BJURSISMILETS ORDFÖRRÅD.

*dihäll dihäll adv. häller: du skä domdag dömdan best. m. dagen

411 int jur så tokut dihäll du
skall väl icke göra så galet häller.
dika diöa v.
dike diöä -a s. n.
dikt dikt s. m. osann berättelse.
dikta, dikta v. täta med mossa (1.
annat) i väggspringorna ock dyl.
dikta2 upp dikt opp dikta v. göra
ihop historier.
dimma dimma -a s. f.
dimmig dimmu -t a.
dimpa dimpa damp dumpi v.
din ditt dinn di ditt pr.; far dinn
din far, mor di din mor.
*dingelåtta diggekåtta s. f. liknöjd,
försumlig människa.
dingla dia v.
dinglig diggku 1. -ugän -ut 8.
dit dit ditn ditn'nä adv.
diverse divassä a.
*divlera divlera v. häftigt ock energiskt orda om något; han divlera
å sor så ogunådli han gick på
ock svor »värre». Jfr dyvlera.
djup, jup -ä s. n.
djup2 jup -t a., komp. jypär, sup.
jupäst 1. jypäst.
Djupdälden jupdäMa n. pr.
Djupviken juppviöa n. pr. (sjö).
Dju.pviksänget juppviksäggä n. pr.
(slåtteräng).
djur jur -ä -a s. n.
djurisk jurisk -st a.
djurplågare jurpUgar 1. -ä s.
djurplågeri jurpkågäri s. n.
djärv järv -t a.

då häradsrättens utslag avkunnas.
domhärre dömar 1. -ä -n -ar -an

s. m. (fogel).
dommare dömarä -amn -arar-aran
s. m.

domprost dömprost -n -ar -ans. in.
domsaga dömsaga -u -nr -on s. f.
domstol dömstob• -n -ar -an S. m.
domna dumna v.
don don -ä s. n. 1) sämre husgeråds-

saker; 2) sämre folk, pack.
*donai dona v. fodra ock sköta krea-

turen: don kritura; ha du dona
än har du skött om kreaturen.
*dona, ihop don ihop dona v. ordna
ock städa; ä så odonskN so ja
skä don ihop, so ä int bi så
stykkt i stuggu, nor ä kåmmär
oknutt det är så oordentligt, så
jag skall plocka ihop, så att det
icke blir så styggt i stugan, när
det kommer främmande.
doppa, duppa v.
*doppa2 duppa s. ett slags vetemjölsi
välling med flott (ätes till potatis,
som däri doppas).
Dordis &Klis n. pr.
dosa dosa -a -ur -on 8. f.
dotter dotär -tra -ar -an s. f.
*dove dovä -än 8. m. dövstum.
dovt dovt adv.; dovt i värt det
hörs dåligt i luften.
drag drag -ä s. n. vattendrag.
draga dra drog dräjji v.
dragas dras drogs dräjjis v. d.
dragig dragu -t a.
dragkista dragöista -a -ur -on s. f.
djävul jävul. -n -ar -an s. m.
dragkärra dragöärra -a -ur -on
djävulskap jävulskap -ä 8.
doktor (hatar -n -ar -an 9. m. s. f.
S. n. lädret
dragläder draglär
betyder endast läkare.
dokumenter dokNmäntär 8. n. pl. mellan okträet (bogträet) ock selknäet på sele.
handlingar (papper).
dolsk dolk -ft a. lömsk, trög, lat. drag-sjuka dragfuka -a 8. f.
dom döm -än -ar -an EL 111.; domän drank drågk s. 111.
S.
dravel dravM•
den yttersta domen.

dihäll— D uppen.
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dräglig drägkin -H a.
dregel dreggäk -gkä S. n.
dräll dräll -n a. m. väv.
dregla dreggka, v.
dreglig dreggku -ugän -ut 1) drog- *drälla drälla drall drulli v. röra
hg; 2) långsam, mycket liknöjd.

sig ytterst långsamt.

dricka, drekka drakk drukki v. *drällig drällu 1. -ugän -ut a. långdricka, drekka s. n. svagdricka; sam; d. gåBg mycket sakta gäng.
en gånn drekka stående uttryck dräng dräng -njän -nar -an s. ni.
för 'en dryck svagdricka'.

dränka dränön -gte -g v.

drickskanna drekkskanna -a -ur dräpa dräpa -tä v.
drög drög -a -ar -an s. f.
-on s. f.
drickspänningar drekkspägg ar dröm dram -än -ar -an s. In.
drömma drama -dä v.
pl. m.
drickstunna drekkstenna -a -ur dröna dröna v.
drön-gås dröngås -a s. f. nöt,
-on s. f.
dricksvaror drekkesvarur -on pl. f. drummel.
drift dreft -a s. f. 1) fart, framfärd; du du pr., dat. dä, ack. dä, däg.
2) boskapsdrift; 3) många män- dubbel dubb» -t, pl. -bka a.
dubbelt dubbäkt adv.
niskor gående tillsammans.
Dublarbo Dubbkarbo n. pr.
driftig dreftu -t a.
duga duga dugdä v.; dug tä förmå.
driva driva drev drivi v.
dugg dugg s. n.
drivande drivande a.
dropp drep -ä -a s. n. takdropp. dugga dugga v.
droppe drapa -än -ar -an 8. /D. duktig duktin -ti a.
dum damm -t a.
drottning drettnin -a 8. f.
dumbe dummä -än -ar -an 8. M.
drucken druMin a.
dumbom dummbomm -än -ar -an
drul druk -n -ar -an s.
s. m.
"druls druls s.• n. skakning.
*dumgällor dumjällur -on s. f. pl.
*drulsa drulsa v. skaka.
skramlande kula på sele (användes
"drulsig drulsu 1. -ugän -ut a.
vintertiden).
drumla drummka v.
drumlig drummku 1. -ugän -ut a. dumhet dummhet -a -ar -an s. f.
drummel drummäk -n -rakar -an *dumpa dumpa v. ljuda dovt mot

s. m.

marken; hestn dumpa i stallä

hästen stampade i stallet (men
drunkna drunkna v.
stampningarna hördes dovt).
dryg dryg -t a.
*dryga ut dryg ut dryga v. med dumt dumt adv.
en sämre vara göra något drygare, dun dun -ä -a s. n.
använda surrogat.
dunder dundär -drä 8. n.
drypa drypa dröp drypi v.
dunder-don dundärdon s. n. stordryp-kråka dryppkråka -a -ur värk i sitt slag.
dundra dundra v.
-on s. f. spillkråka.
'dråse dresa -n 8. m. sädeshög vid dunka dunka v.; ja dunka om an
kastning (ränsning) av säd.

vällut bestraffade honom duktigt.

drägg dräddjän dräddjon best. *dunkig dundn -öl a. unken.
s. m. jästigt ock surt dricka på duns duns 8. M.
*Duppen Duppän n. pr. (person).
botten av tunnan.
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*durra durra v.: durra å spela
spela kraftigt, med starka stämmor.
*dusa &isa v. gunga sakta, röra sig
fram ock åter i sövande tempo.
dusk dusk s. n.
duska duska v.
duskig dusku -t a.
duva, duva -a -ur -on s. f.
*duva på duv på duva klå på, slå v.
*duvig duvin -vi a. halvt förlamad.
dvala vaka -ä s. ni.; ja vart så

trött, so ä rann en vaka påmrnä jag blev så trött, så att jag
föll i dvala; i vakä i dvala.
dvalhänt vakhänt a.
dy dy -n S. ra.
dybotten dybottn s. M.
dygd dygd -a -ar -an s. f.
dygdig dygdu -t a. spak (användes
endast om djur).
dygn dyggän -nä -a s. n.
dygrop dygrop -a -gröppär
-gröppra s. f. grop, där dy tagits.
dyhop dyhop -än -ar -an S. m.
dyig dyu -t a.
dyka dyUr dök dykt V.
dymla dimma v. insätta dym-

*dynta dynta v. vara kinkig, klandersjuk.
*dyntig dyntu -t a. kinkig, klandersjuk.
dyr dyr -t a.
dyrk dyrk -an -kar -an S. m.
dyrkai dyrka v. öppna med dyrk.
dyrka2 dyrka 1. dyrk opp v. höja
priset.
dyrlegd dyrlejd -jt a. som fordrar
hög dagspänning.
dytag dytag -ä -a s. n. där dy tas.
dyvelsträck dyvilstrekk S. D.
*dyvlera dYviera v. 1) häftigt ock
energiskt orda; 2) ge duktigt med
stryk; dftlera på-n dunkade om
honom.
då då adv.
dålig dåkin -N a. sjuk, lindrigt sjuk
(endast i fysisk betydelse).
dån don -ä s. n.
dåna, dåna v. svimma.
dåna2 dona v. bullra.
dåndimp dåndimp -än s. m. svindel; ho fekk dåndimpän hon.
svimmade.
dåre dårä -n -ar -an S. In.
dårhus dårhus -ä -a s. n.
dårskap dårskap -än s. m.
dåsig dåsu -t a.
dädan däjja adv.
däld däkja -a -ur -on s. f.
*dälpa däkpa dakp dukpi v. handlöst falla omkull.
dämma dämma V.
dämpa dämpa damp dumpi v.
dänga dänja dägdä dägt V.
där dännä adv.
där emellan därmilla adv.
däst dest a.
däven dävin -vi a.
dö dö, imp. vart dö, sup. dött v.;
dö ur själas.

dymling dimmkig -än -ar -an s.
plugg mellan två väggstockar för
att sammanhålla dem.
dymlings-navare dimmkigsnavar
-ä -ar -an s. m. borr som gör hål
åt en dymling.
dyna dyna -a -ur -on s. f.
dynga dynja -a s. f.
dynggrep dynjFrep -a -ar -an s. f.
dynggrop dynigrop -a -gröppär
-gröppra s. f.
dynghop dynj hop -än -ar -an S. ID.
dyng-korg dynjkorg -jän -gar
-an s. in. låg skrinda av bräder,
som sitter lös på släden.
dyngstack dynjstakk -Män -kar död, dö -n s. m.

-an

död2 dö -tt a.; stäkt döa fallit ned.

S. U1.

dynt dynt

S. D.

död (stående uttryck).

durra—eldbrasa.
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döddagar s. m. pl.: tu dödar till dörrfoder derfodär -drä s. n.
dödsdagen.
"dörrgåt dergåt -a s. f. dörrpost:
dödfödd döfödd -tt a.
dörr-hylla derila s. f. hylla över
dödkött dööött -ä s. n.
dörren i stugan (sådan finns alltid).
dödsblek dössbkek -t
dörrkarm derkarm -än -ar -an B. M.
Dödsbärget dössbärgä n. pr.
dörrgrepe dergrep -a -ar -a s. f.
dödsfall dössfall -ä -a s. n.
dörrklinka derkkiBka -a -ur -o n s. f.
dödskalle dösskalla -n -ar -ans. m. dörrpost derpåst -n -ar -an s. m.
'dödslor dösslur -on f; pl. döds- dörrspegel derspejjil -n -ar -an

s. m.

tillstånd.

dödssjuk dössfuk -t a.
dödsstraff dösstraff -ä s. n.
dödsstund dösstend -a s. f.
dömma döma -dä v.
dörr der -a -ar -an s. f.
dörrhandtag derhantag -ä -a s. n.

dörrspringa dersprynju -ur -en
s. f. springan mellan dörren ock
»dörrgåtenz.
döv dov -t a.
dövstum dövstumm -t a.
dövöra dövöra s. n.

e.
ed e -a -ar -an s. f. svordom; jör egenskap egän skap -än -ar -an s.
e på ä bekräfta det med ed.
egentligt ejäntli adv.
eder edert edra eran erat era pr. *eglig egkin -N a. älsklig, omtyckt;
edsvuren esorin a.
användes om levande varelser, barn
efter ättär adv. prep.
ock husdjur, som äro behagliga,
efterbörd ättärbök -n s. m.
som trivas, skicka ock arta sig väl
efterkälke ättäröäkka -än s. m. ock som man gärna eger; ä ä just
efterlåten ättärlåtin -ti a.
e egkin flikka det är en synnereftermiddag ättärmidda -n s. m. ligen älsklig flicka.
efterräkning ättärräknig -a -ar egna egän egna v.; egän säg åt.

-an s. f.

ätterslägg -slänjän
-slägga" -an s. m.
eftersom ättärsem konj.
eftersommar ättärsemmar -n s. m.
eftertanka ättärtagka -än s. m.
efteråt ättärä,t adv.
egal ega egd v.
ega2 ega -a -ur -on s. f.
egen egän -ät a. (förekommer icke i
eftersläng

nå egna sig åt något.
eka ööa -a -ur -on s. f.
ekbark ekbark -baröän s. m.
ekbarkad ek barka a.
ekorre ikkerr 1. ikkerra -n -ar

-an s. m.
ekorrbo ikkerrbc.) -ä -n -na s. n.

elak elak -t som attribut, elakän
som predikativ a.; en elak gessä,
men du ä elakän.
betydelsen egendomlig).
elakhet elakhet -a -ar -an s. f.
egendom egändom -än -ar -an s. m. eld el -n -ar -an s. m.
egenhändig egänhändin -di a. elda ella v.
egennytta egännytta -a s. f.
eldbrand ellbrand -n -ar -an s. in.
egennyttig egännyttu :t a.
eldbrasa ellbrasu -ur -on B. f.

30

MAGNEVILL, BIIIRSISMILETS ORDFÖRRÅD.

elddon elldon -ä s. n.
enkomi inkom adv.
eldfara ellfara s. f. (hällre fara *enkom, inkom -t a. behändig, kne-

for eln).
eldfarlig ellfarlin -Ii a.
eldfast ellfast a.
'eldfor ellfer -ä s. n. stål varmed
slås eld på flinta; ä jekk som e
ellfor det gick som ett »eldfor,
(som en dans), ordspr.
eldfängd e1lf4d it a.
eldgnista ellgnistra -a -ur -on s. f.
eldkol enlig. -ä -a s. n.
eldröd illrö -tt a.; vart illrö i
ögon rodnade starkt.

pig, välgjord; ä va en inkom slätt
det var en lätt släde, d. v. s. en
sådan lätt släde!
ensam esam -t, pred. esamän a.
ensamhet esamhet -a s. f.
ensligt enskki adv.
*ensmöjd ensmöjd -jt a. inskränkt,
enfaldig.
*enstörig enstöru -t a. egensinnig.
"entana entana adv. emellanåt.
enträgen enträgin -gi a.
enträget enträgi adv.
envar envar a.
envis envis -t a.

eldsken ellsfen -ä B. n.
eldsljus ellsjus -ä -a s. n.
eldstad ellsta -n -städer -dra El. M. envisas envisas 17.
eldstål ellstU• -ä -a s. n.
envishet envishet -a s. f.
eldsvåda ellsvåa -a -ur -on 8. f. envist envist adv.
eljest älläst adv.
enögd enögd -gt a.
eller 1111 konj.
epistel epistil -n -ar -an 8.
elände ålän -ä s. n.
erfara ärfara -for -fani v.
eländig åländin -di a.
erfaren ärfarin -ri a.
eländigt åländi adv.
erfarenhet ärfarnhet -a -är-an s. f.
emellan imilla pr.
erg ärga -a B. f.
emellanåt millanåt adv.
erga ärga 37 .
eni en e ett r.
ergig ärgu -t a.
*en, en obst. pr. man; en skä int Erik Erik Erke n. pr. Erik (användes

skåll allt som ä lui man skall

isynnerhet som namn på äldre).

erinra kinra y.
erkänna ärUnna -Mndä v.
erkänsla ärUnsla s. f.
ersätta ärsätta -sätt Nr.
enbuske enbufil -än -buskar ersättning ärsättniB -a s. f.
-an B. 111.
etta etta -a -ur -on s. f.
enbär enbär -ä -a s. n.
ettdera ettdera pr.
endera endär pr.; endär dan etter ettär pl. n.
hännä 1. endär dagan endera ettermyra ettärmöra -a -ur -on s.f.
dagen, för någon dag sedan.
evangelium vannjelljum -ä s. n.
endera endra konj.; endra dä äll söndagsevangelium.
hä antingen det eller det.
evig ävin -vi a.
enfaldig enfaldin -di a.
evighet ävihet -a s. f.
enfaldighet enfaldihet -a -ar s. f. evärdlig evarlin -Ii a.
enhällig enhällu -t a.
examen äksamäu -ar -an 8. 111.
enig enu -t a.
exempel äksämpil s. n.
enkel inkäll -t a.
exercera åkksera v.

ej skålla allt som är ludet (ordspr.).
, *enbar enn bar -t a. enda; ennbar väj jän enda utvägen (stående uttryck).
*enbett enbett adv. med en häst.

elddon—fata.
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f.
fabel, fabbäb. s. ni. n. prat, dravel, farbrors-gosse farbrorsgossä -n
saga.

-ar -an s. m. manlig kusin.

s. n. sudd.
farbrors-hustru farbrorshustru
*fabel2 fabb»
*fabla fabbka v. göra något på ett s. f.
farfar farfar -n s.
osäkert, oskickligt sätt
fadder faddär -n -drar -an s. m. fargalt fargalt -n s.
farlin -li a.
faddergåva faddärgåva -a -ur -on
farlig2 fali a.; e fali faa. en faslig
s. f.
faggor faggur f. pl. förebådande färd (framfärd); e fali väsn ett
dödstecken.

fasligt väsen.

farlös farlös -t a.
falaska se falsne.
fall fall -ä -a s. n. 1) vattenfall; farmor farmor -a s. f.
fart fart -n EL Dl.
2) avhugget ställe i skog.
falla falla föll fulli v.; fall for fartyg fartyg -ä -a s. n.
falla in; ä som ä fallär-n for farväl farvä(i. int.
det är som det faller honom in. *fas fas s. n.: mit fas duktigt, med
fall-bär fallbär -ä -a s. n. hallon. besked.
fallen fallin -li a.; fallin for fasa fasa v.
fason fason -ar s. Ta.
hågad ock duglig för något.
fast, fast a.
fallfärdig fallfaku -t a.
fall-sjuka fallfuka -a s. f. fallande- fast, fast adv.
fast; fast konj. fastän, huru.
sot.
fasta fasta s. f. lagfart.
falsk fafk -ft a.
falsk[het] fafkri 1. fafkre s. n. fastan fasta s. f. bst. fastlagstiden.
*falsne fafna -an s. m. falaska.
fastande fastandä a.
famla fammka v.
famn fammän -mnar -an s. m. faster fastär -tra s. f.
fastighet fastihet -a -ar -an s. f.
famntag fammtag -ä s. n.
*famsa famsa v. svänga med armarna, fastlag fastlag -än s. in.
fastlagssöndag fastlassonda -n
åbäka sig.
fantam! (svordom). B. DI.
fan, fan s.
fan2 fan -ä s. n. fan på en fjäder. fastna fasna, v.; fasn vä fastna
vid; snjön fasnär vä fottra snön
*fappla fappka v. darrhänt 1. dåligt göra något.

fastnar vid föttren.

fat fat -ä -a s. n. bunke, stort
*fapplig fappku -t a. osäker.
krukkärl, att lasta kol eller gödsel
far far -n s.
med (icke tunna) av brädspjälor 1.
fara, fara -a -ur -on s. f.
vidjor.
fara2 fara for fani 1. furi v.
*fata fata v. lasta kol vid milan; ban
farbror farbror -n 8. m.
ä sta å fatär han är till skogen för
farbrors-flicka farbrorsflikka -a

-ur -on s. f. kvinnlig kusin.

att lasta kolstigen (eller stigarna)
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*faten fatan -ä s. n. handtag till en fika fika V.
fikon fikon -ä -a s. n.
större gryta.
fil fil -a -ar -an s. f. sågfil.
f'att fatt adv.
fila fila V.fatta fatta v. förstå.
filspån filspån -ä -a s. n.
fattas fattas v.
filur filur -n -ar -an s. n.
fattig fattin -ti a.
fin fin -t a.; fint adv.; likk fint
fattigdom fattidom -än s. m.
fattigdomsbevis fattidomsbevis lika väl.
finger figgär -grä -a s. f.
-ä s. n.
fattigjon fattij on -ä -a S. 11.
fingerborg figgärbora -a -ur -on
fattigkassa fattikassa -a s. f.
s. f.
fattigvård fattivård -n s.
fingerhandske figgärhanfä -än
februari februari n. pr.
-skar -skan s. m.
feg feg for a. förutbestämd, mogen fingerring figgärrigg -njän -ggar
-an S. m.
för (i c k e : rädd, krukaktig).
fel fel -ä -a s. n.
fingertuta figgärtuta -a -ur -on s. f.
fela fela v. 1) begå misstag; 2) fattas; fingra figgra v.
ä fel lir tokv fiffig det fattas 25 öre. finkel figkäl s. n.
felaktig felaktu -t a.
finnas finnas fans funnis V.
felfri felfri -tt a.
Finnbo finnbo n. pr.
felsteg felsteg -ä -a s. n.
finne finnä -än -ar -an s. n. finnländare.
feltag feltag -ä -a s. n.
*felt felt adv. bråttom, komp. felar; Finntola finntola n. pr.
ja har så felt for mä, so ja kann fiol fjol -n -ar -an s.
int stana å jäkp dä nå jag har fiolspelare fjolspelar -n -ar -an
så bråttom, så att jag kan ej stanna
ock jälpa dig något; ja har int
nå felar for mä nu jag har icke
något mera brådskande arbete för
händer.
fet fet -t a.
fetlagd fetlagd -kt a.
fetma, fetma -a s. f.
fetma2 fetma v. bli fet.
fett fett -ä s. n.

fettisdag fettisda -n -dagar-au
ficka fikka -a -ur -on 8. f.
*fickel fikkäk -kkä s. n. småarbete,
sysslande med obetydliga småsaker.

*fickla fikkka v. syssla med småsaker av mindre värde.

ficklock fikklekk -ä -a s. n.
fiende, fiända s. f. best. kollekt.
(om fienden i krig).

fiende, fiändä -at S.
fiendskap fiänskap -än 8.

S. le.

fiolstråke fjolstroka -än -ar -an
5.

fiolsträng fjolsträgg -njän -par
-an s. m.
fira fira v. högtidlighålla, förlusta sig.
fisk fisk fiffän fiskar -an S. m.
fiska fiffa V.
fiskare fiffar -n -ar -an s. in.
fiskdon fiskdon -ä s. n.
fiske fiffä s. n.
fiskfjäll fiskfjäll -ä -a s. n.
fisklek fisklek -än S. Tri.
fiskmås fiskmås -n -ar -an 8. m.
fiskredskap fiskresskap -än 8. Ill.
fiskrom fiskromm -än S. m.
fiskstjärt fiskfärt -n s. n.
fisksump fisksump -än -ar -an
s.

m.

fjoll fjåll -ä s. n. dumhet, enfald.
fjålla -a -ur -on s. f.

fatal).— flottmölj a.
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flagga «ragga -ur -on s. f.
flagig fkagu -t a.
'flagsläde fkagsläa -n -ar -an s. m.
släde med konkavt tak (botten),
varpå hö köres sommartiden.
*flas Pas s. n. tunn beläggning,
tunn hinna.
flaska gaska -a -ur -on s. f.
'Baena Pasna v. slockna; ä skä
fjäskig, smärådig, halvtokig.
Pasn övär det skall slockna (glö*flott fjått 5. m. smårådig, korttänkt.
den beläggas med aska); ä så väk
*fjöttig fjåttu -t a. förståndssvag.
övärfkasna, glöden äro slocknade.
fjun fjun -ä -a s. n.
flat fat -tt a. platt, jämn (bet. icke
Fjåttes Fjåttäs n: pr.
förlägen, skamsen).
fjäder fjär -a -ar -an s. f.
fjäderkärra fjädäffirra -a -ur -on flaxa flaksa V.
s. f. kärra försedd med fjädrar. flera fkera a.
fjäderpänna fjädärpänna -a -ur flerdubbel fkerdubbli, -t, pl. -tara a.
flicka fkikka -a -ur -on 8. f.
-on s. f. gåspänna.
flin Pin -ä s. n.
fjäll fjäll s. n. (små skivor).
fjälla fjälla v. 1) fjälla fisk; 2) fjälla flina Pina V.
på skynda på, springa med korta steg. flinta Pinta -a s. f.
fjällig fjällu -t a. havande fjäll. fLinthård PinthUr -t a.
fjällripa fjällripa -a -ur -on s. f. flintlås flintlås -ä -a s. n.
flintskallig Pintskallu -t a.
fjärd fjäk -a s. f.
fjärde fjäkä 1. fjäl r.; iL ä fj» dan flisa Pisu -ur -on s. f.
nu sen det är fjärdedagen nu sedan. flit Pit -a s. f.
fjärdedel fjärndel -n -ar -an s. ra. flitig fkitin -ti a.
fjärding fjäkig -än -ar -an s. ni. flitigt Piti adv.
flod fko -a s. f.
fjärdingsman fjäfmann s. 111.
fjärdings-ting fjäkigstigg -ä B. n. *floda Poa v. strömma; ä rägnär
uppbördsstämma, kallas så efter se ä Poar på bakkän det rägnar,
så det strömmar på marken.
sockenindelningen i fjärdingar.
flott fett -ä s. n.
fjäril fjäril -n -ar -an s. 111.
flotta fota v. flotta timmer.
fjäs fjäs s. n.
flottbro fettbro -a s. f.
fjäsa fjäsa v.
flotte Peta -n -ar -an s. m. timmerfjäsk fjäsk -ä s. n.
flotte.
fjäska fjäska v.
'fjättul fjättuk -n -ar -an 5. m. flottig fkettu -t a.
det från slädmedens bakända upp- flott-mölja fketfinekjet -a s. f. en
stående krokväxta trästycket, varpå rätt bestående av i smärre bitar
bakersta 'bänken' (tvärslån), som sönderslaget eller ännu bättre av
en särskild kaksort söderrivet ock
uppbär slädtaket, är fästad.
blött bröd med fet sås (högtidsfjöl fjig -a -ar -an 9. 111.
rätt).
fladder %där -drä s.
flottning fkotnig -a e. f. timmerfladdra Padra V.
flottning.
flaga fkagu -ur -on s. f.
fjolla2 fjålla v.
fjollig fjållu 1. -ugän -ut a.
fjor: i fjok.
fjorgammal fja•ganifnak 4 a.
fjorkalv fjokkakv -än -ar -an s. ra.
fjorton fjorta r.
"fjosk fjåsk s. n. fjäsk.
'fjoskig fjåsku 1. -ugän -ut a.
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Floå Fkoå n. pr. namn på den största *fiöga fköga v. hugga en stock, så att
floden inom språkområdet.
han får jämna sidor.
*fiuder fkudär -drä s. n. onödigt, *flögyxa flögyksa -a -ur -on s. f.
grovt prat.
bred yxa för timmerflögning.
*fludra fkudra v. sladdra på ett *fitsgstäng fkögstågg -a s. f. stång
rått sätt.
med väderflöjel, väderhane.
*fludrig fkudru -t a. rått sladdrande. flöjel fkögil -n -ar -an s. m.
flöjt fköjt -n -ar -an s.
fluga fkuggu -ur -on s. f.
*flugigt fkuggut adv. mycket flugor. *fläta se flotta.
s. m. fluggift, flöte fketä -a s. 11.
flugmat fkugmat
vatten med arsenik, som alltid står *fiötgås fköttgås s. f. bröd tbed
i fönstret om sommaren.
grädde på, ett slags smörgås (barnflugsvamp fkugsvamp -än -ar -an delikatess).
s. ra.
*flötor fkötur -on s. f. pl. grädde.
fly/ fly -n s. ni. gyttja som icke bär. fnas fnäs -ä n.
*fly2 fy -tt a. odryg.
fnasig fnasu 1. -ugän -ut a.
flyga flyga fkög fkygi V.
fnask fnask -ä s. n.
flygfisk flygfisk -fiffän -skar -an fnaska fnaska V.
s.
fnassel fnassl -ä s.
flygvärk fkygvark -ram s. m. fnittra fnittra V.
flyta flyta fköt fkyti v.
fnurra/ fnurra -a s. f.
flytta flytta V.
fnurra2 fnurra V.
flyttfogel fkyttfuggäk -n -gkar fnurrig fnurru 1. -ugän -ut a.
-an S. M.
*fnutt fnutt s. m. liten person.
flyttning fkyttnig -a B. f.
fnuttig fnuttu 1. -ugän -ut a. småflå fkå fkåddä v.
fnaskig.
flåbuse fkåbusä -n -ar -an B. 111. fnysa fnysa fnös fnysi V.
flåhacka/ fkålakka -a -ur -on B. f. fnöske fnesk -ä s. n.
hacka, varmed marken flås, gräs- foder/ (föda) fodär -drä 1. for -ä s. n.
svålen avtages.
foder, (tyg) fodär -drä s. n.
flåhackat fkålaakka v. taga av gräs- fog (hyvel) fog -än 8. M.
svålen.
*foga foga v. hyvla med fog.
flåsa flisa V.
fogde fugdä -n s.
*flåsig fkåsu -t a. tungbröstad.
fogel fuggäk
-gkar -an 8. m.;
fläck fkäkk -Män -kkar -an 8. M. fugäk ett parti fogel (kollekt.).
fläckig fkäkku -t a.
fogelbo fuggäkbo -ä -n -na s. n.
fläcktals fkäkktaf adv.
fogelbur fuggäkbur -n -ar -an s.
flämta fkämta v.
foglig fogkin -Ii a.
fläng «4p:g s. n.
folk fekk fekkä s. n.
fläsk fkäsk -ä s. n.; tvy Päsk å folka sig fekk sä fekka V.
intä mäsk interj.
folkelak fekkelak -t a.
fläskbit fkäskbit -n -ar -an s. ra. folkseder fe kksear s. m. (endast pi.).
fläsksvål fkäsksvåk -n -ar -an B. 111. folkslag fekkslag -ä s. n. släkt.
fika, fketu -ur -on s. f.
folkvett fekkvett s. n.
ftitta2 feta. V.; fet hårä fläta håret. *foll fell konj. väl; du mått fell
flöda Poet v.
kunn si hä läll, dä ä ogaki

Floå—fresta.
tokUt du måtte väl kunna se,
att det är riktigt galet.
Tolnskap foknskap -än s. m. matförråd.
fora, fora -a -ur -on s. f.
Tora2 fora v. köra foror, mot betalning köra fraktgods.

"forda fok sä v.; ä då så myööy

so an kann fo sä är då så mycket,
så att han kan skaffa sig födan.

fordra fodra v.; ha tä fodra ha
en fordran.
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frakta sig frakt sä frakta v. reda
sig, förse sig.

fram framm adv.
framben frammben -ä -a s. n.
frambog frammbog -än 13. III.
framdel frammdel -n s.
framfaren frammfarin -ri a.
framfot frammfot -n -fottär -tra s. m.
framfusig fram mfusin -si a.
fram-färd frammfak -a s. f. drift,
ihärdighet, företagsamhet; ä framfaN som fattas det är fram-

färden som fattas.
fordran fodran s.
Torka finka v. förmana ock varna; fram-färds-lös frammfakslös -t a.
fram-färds-lös[het frammfaksfork for v. varna.
lösa bst. f.; ä så väk fram mfakslösa
forlön forlön -a -ar -an 13. f.
se all företagsamhet ock drift fattas.
fors fess -n -ar -an S. m.
framför frammfor pr. adv.
forsa fossa v.
framgång frammgågg -än -ar -an
forska åska v.
s.
fort fort adv.
fostra fostra v. underhålla någon framifrån frammifrån adv.
till döddagar för att få hans egen- framjul frammjUk -ä -a s. n.
dom; fostr sä v. tillväxa, trivas. framkälke frammöäkka -än -ar
-an s. m. den främste kälken vid
fot fot fotn fottär fottra B. HL
*fota fotta v. lyfta på foten; fotta timmerkörning,
framme framna adv.
på v. gå på.
framsida frammsia -a -ur -on s. f.
fotblad fottbka -ä s. n.
*fotbusa fottbusu s. f. veck på framsko frammsko -n -or -ona
fällen, vari fötterna stickas in.

s. m. sko på hästens framfötter,

fot-fallen fotfallin a. fallen för att framstupa frammstupa adv.
stappla, som lätt stapplar (användes framstycke frammstyMy -n s. n.
isht om häst, som av överansträng- fram-talig frammtaku 1. -ugän a.
ning 1. ålder lätt faller på frambenen).

som hänsynslöst utsäger sin mening.

fot-fisk fotfisk -ffän -skar -an framtand frammtand -a, pl. -täns. in. vattenödla.

fotfäste fotfästä s. n.
fotlag fottlag -ä s. n.
fotled fottle -n -ar -an s. m.
fotspjärn fotspjän 13. 1.1.
fotsteg fotsteg -ä s. n.
fotsvett fotsvätt -n S. m.
fradga/ fragga frogga L froa v.

där -dra s. f.
framtid frammti -a -an s. f.
framåt frammåt pr adv.
fras (ljud) fras -ä s. n.
frasa frasa v.
fred fre -n B. M.
fredag freda -n -dagar -an B. UJ.
a.
fredlig frelin

fradga2 froa -a s., f.; froa stog for *fresskantur fresskantur s. m. mod,
munn på-n fradgan stod honom kurage.
fresta frästa v. försöka, prova; fräst
om munnen.
hestn fresta, prova hästen; fräst
fradgig froggu -t a.
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på dän härtobbakän försök denna
tobak; ä va int lönt dä du frästä,r
det är ej lönt att du försöker.
fri fri -tt a.
fria fria v. ligga med en flicka.
friare friarä -n -ar -an 8. m. den
som ligger med en flicka.
frieri friäri -ä s. n. att ligga med
en flicka.
frihet frihet -a -ar -an s. f.
frikostig frikostu 1. -ugän -ut a.
frikänd friand -ut a.
frimodig frimou 1. -ugän -ut a. välmående som ser välmående ut.
frisedel frisedil
'
-n 8. m.
frisinnad frisinna a.
fris-tröja friströjja -as. f. ytterplagg
för män vid hälgdagar ock bröllop.
frisk fresk -st a.
friskt frest adv.
fritt fritt adv.; gå fritt d. v. s. gå,
ehuru jag ogillar det.
fritänkare fritägkar -n -ar -an s.m.
frodas fnatts v.
frodig frou I. -ugän -ut a.
from fromm -t a. om kreatur: spak,
hanterlig; ett fromt kritur ett
fromt kreatur (om hästen).
fromma fromma s. f.
fromsint frommsint a.
frossa frossa s. f. b.
frost frost -a s. f.
frostig frostu -t a.
frostländ frostländ ,nt a.
frostnatt frostnatt -a -nättär
-nättra s. f.
fru fru -a -ar -au
f.
frukta frukta v.
fruktan fruktan s. f.
frusen 1) frysin -Si a. tillfrusen;
2) fryssin a. kall, ömtålig för köld;

frysning frysnig -a s. f.
fråga, fråga -a -ur -on s. f.
fråga, fråga v.
frågvis frågvis -t a.
från från pr.
frångå frångå -jekk -gått v.
*frä frä frädd v. förfrysa; frä sä
förfrysa sig.
*frädd frädd -tt a. förfrusen.
fräken fräkän B. m. (Hippuris
vulgaris).
frälsa frälsa v.
frälsare frälsar -n 8. m.
främre främmär a.
främst främst a. o. adv.
frän frän -t kådaktig, tjärig: om
tallved, som brinner lätt, därför
att den är tjärig; om person: snäsig, avvisande.
*fräs fräsn s. in.: ta fräsn ta skada.
fräsa fräsa v.
*fräsig fräsu 1. -ugän -ut a.
*frät frät s. m. en vid kolning genom
för stark hetta på ett ställe uppkommen grop i en mila med därigenom vållad f örminskning av kolen.
fräta fräta v.
frö f'.1.e -n -na B. n.
fröa sig fre å sä frea, v.
*fubbel fubbäk -bä s. n.
fubbla fubbka v. tanklöst ock
oskickligt handskas med något;

du står å fubbkär, so ä bi assint

du bär dig så oskickligt åt, så att
att ingenting uträttas.
fubblig fubW'u 1. -ugän -ut a.
darrhänt, stapplande.
*fukter fuktar rn. pl. åthävor.
ful flik -t a.
fuling flikig -än -ar -an 8. m.
full full -t a.
ja ha vorti så fryssin nu for fullgången fullgåggin
a.
tia SO jag har blivit så frusen nu fullkomlig fullkorn/ån -bi a.
för tiden (så ömtålig för köld). fullmakt fullmakt -a s. f.
frusta frusta v.
*fullsjälad fullfäka a. riktig till
frysa frysa frös fryssi v.
förståndet.

fri—fäbodar.
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fullständig fullständin -di a.
fyrdubbel fyrdubbäk -t a.
fullsövd fullsövd -vt a. som sovit fyrfota fyrfota a.
tillräckligt.
fyrhörnig fyrhörnu -t a.
*fullt: fullt ut adv. fullt, säkert, fyrkant fyrkant -n -ar -an s. m.
tillräckligt.
fyrkantig fyrkantu -t a.
fullvuxen fullväkst a.
fyrmänningar fyrmännigar s. m.
fullärd fullärd a. utlärd.
pl. släkt i fjärde led = syskons barnfumla fumka v. bära sig tölpaktigt
barnsbarn; han ä fyrmännigar
åt eller av svaghet göra något
mä, na de äro fyrmänningar.
oskickligt.
fyrskäftad fyrfäfta a.
fumlig fumnan 1. -ugän -ut a. fyrsprång fyisprågg s. n.
oskicklig.
fyrstämmig fyrstämmu -t a.
fund: komm under fund mä ngt. 'rys se fähus.
fundera flindär -dra v. 1) tänka; 2) få få fekk fått v.
grubbla; nog slippär du fundär fåfängt fåfägt adv.
på hä nog slipper du fundera på det. fåla feka v. föla.
fundersam fåndärsam -t a.
fåle foka -kn -ar -an s. M.
fura furu -ur -on s. f. (trädet). fåll fall -n -ar -an s.
furu furu s. (virket).
fålla falla v.
fusk fusk -ä s. n.
fål-stinn fokstinn a. dräktig (om
fuska fuska v.
märr).
fuskare fuskarä -rn -rar -ran
fåna fåna v. drumla; va går du
*fuskigt fuskut adv.
å fånär ättär varför går du ock
*fuskmakare fuskmakar -n -ar
drumlar?
-an s. m. som fuskar, fuskare. fåne fåna -än -ar -an s.
fylla/ fylla -11dä fyllt y. 1) upp- 'fång fågg -ä a. n. en hästsjukdom.
fylla; 2) göra drucken; dem tog å fånga fågga v.
fylld-n fest, siddu, å sen narra fånge fåggli, -än -ar -an 8. M.
dem hestn åv an de togo först, fånig fånu 1. -ugän -ut a.
ser du, ock söpo honom full, ock fån-skalle fånskalla -11n -ar -an
sedan narrade de av honom hästen.
B. m. drummel; din fånskalla din
fylla2 fylla -a s. f. rus, dryckenskap.
drummel (vanligt okvädinsord).
fyllbult fyllbult -n -ar -an s. m. får får -ä -a s. n.
fylle fyllä s. n.
fåra for -a -ur -on B. f. på åker.
fylleri fylläri -ä s.
fårbog fårbog -än -ar -an 8. M.
fyllig fyllu 1. -ugän a. supig.
1) fårbog; 2) dumbom; ä va en
fyllnad fyllna -n s. m.
rikti fårbog det var en riktig
fyllning fyllnig -a s. f.
dumbom.
"fyllst fyllsta adv. fullt, alldeles *fåril fåril -n -ar -an s. ni. får.
nog; ä i% int fyllsta så gaki nu, fårkätte får'6itta -n -ar -an 8. M.
som ä ha vart det är ej fullt så fårkött fårMtt -ä s. n.
svårt nu, som det har varit; ha fårlår fårlår -ä -a s. n.
du fått fyllsta nu har du fått få fä -ä -n -na s. n. dålig människa.
nog nu?
fäaktig fäaktu 1. -ugän -ut a.
fyra fyra r.
fäaktighet fäaktuhet -a -ar s. f.
fyratio fyrti r.
fäbodar fäboar -an 8. f. pl.
Magnevill, Bjursåsmål.
3
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du? Ja skä sta å fälla i Hambäsmare'a varthän skall du? Jag
ning till fäbodarna (är en mycket skall bort ock hugga milved i Hambärgsmarken; 2) lösa tänderna (om
stor tilldragelse).
fäbod-jänta fäbojänta -a -ur -on en häst); an har int fällt än han
har ej löst tänderna ännu.
s. f. kvinna, som sköter fäbodkreatur (betecknar icke endast tjäna- fällbom fällbomm -än -ar -an s. m.
rinna, utan vilken kvinna som hälst fällbord fållbok -ä -a s. n._
fällkniv fällkniv -än -ar -an s.
i fäbodarna).
fäbod-kreatur fåbokritur (best. kniv med runt ock framtill bredare
blad ock mässingsskaft, nödvändig
form saknas) pl. -a s. n. kreatur
i eller på väg till eller från fäbodar. att medhava i lyfstre'fikka (i västfäbod-kulla fäbokulla -a -ur -on fickan) vid bröllop, begravningar
ock kalas.
s. f. kvinna, som sköter kreatur i
fäll-man fållman -a s. f. liggande
fäbodar.
fäbod-redskap fäboresskap s. m. man (motsatsen »stannman»).
fällning fällni -a -ar -an s. f.
dålig redskap, usla värktyg.
fäbod-stuga fäbostuggu -ur -on ställe där milved hugges.
råm fåmm r.
s. f.
fäbod-vall fällovall -n 5. m. öppen fämma fämma -a -ur -on s. f.
fämte fämtä r.
plats omkring fäbodarna.
fämtio fämti r.
fäfLuga fåfluggu -ur -on s. f.
Tågen fåjjin a. glad ock belåten, fämton fä,mta r.
genomglad; likk fäjjin likgiltig. fängelse fänälsä (pl. saknas) s. n.
fägna fåggän fägna v. glädja, und- fänghål fäBghoi -ä -a s. n.
fängkr Lit fänkrut -ä s. n.
fägna; fäggän Sä fägna sig.
fängnål fäggnåk -a -ar -an s. f.
fägnadi fägna B. Ill.
fängpanna fäggpanna -a -111' -on
fägnad., fägna a.
s. f.
fägnesam fäggänsam -t a.
fil-gård fäggåk -n -ar -an B. m. fängsla fägsla 1. fligsl v. (då ett
förrum till fähuset för förvaring ord följer efter); dem tänt fägsl
av strö
strö,ladugårdskärl ock redskap. Pälläs Erke i stan, männ —
de tänkte fängsla —
-ndar -an EL In.
fähund
fähus föjs fys (fys endast sing.) *fängta fä-2,ta v. plocka ihop, samla
smulor; ja vak fell ut å fägt
-ä -a s. n.
fähus-glugg föjsgkygg -gkyddjän hop nå västikka jag måste väl
ut ock samla ihop någon ved;
s. ro. glugg i fähus, genom vilken
fägt Bä, nå gusslån genom bettgödseln kastas ut.
fäkta v.: fäkta mä arman gestiku- lands eller genom att jälpa till med.
något mindre inbringande arbete
lera; fakas å fäkta ivrigt gå på
skaffa sig någon matbit.
med något.
Fänriksbo Fännriksbo n. pr. (fäfäll fäll -n -ar -an s. Ill.
bodar).
fän% fålla -a -ur -on s. f. råttfärd] fa k -n -ar -an s. Da. 1) färd,
fälla.
fälia2 fålla -11dä -11t y. 1) hugga kull flyttning; 2) fjät, fotspår: gå i en
(ned) skog till kolning; vart skä ans fakar stiga i en annans fotspår.

s. n.
fäbod-folk fäbofekk
fäbod-färd fäbofak -a s. f. flytt-

fäbodfolk—förarga.
färd2 fa k -a s. f. färd, händelse,
olycka; ä va e fa k hässo det
var en förskräcklig händelse.
färdas fakas v. väsnas, bråka, åbäka
sig (bet. icke 'färdas'); an ha då
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föda, föa, -a (vanligare foka -a) s. f.
föda2 sig fö ta (vanligare fok sä,
foka sä) v.

föl se fåle.
följa feja fokdä fot v.
fakas å arbeta så oskapki, så följas åt foff åt fekdäs v.
int va hä unnli, han vart Sak *föll fell adv. väl, uttrycker medhan har då arbetat så omåttligt, givande, förmodan; ja kann foll
att det var ej underligt, att han
gå, om du ty6bär ja skä jag
blev sjuk.
kan väl gå, om du tycker jag skall;
färdig 1'0,41 -t a. fullbordad, be- ä ä foll du då, om int ä ä non
redd, frisk.
ann, va? det är väl du då, om icke
färdväg farväg -väjjän -vägar det är någon annan — eller hur?.
-an 8. M.
fönster fonstär -trä -tra s. n.
färg färg -än -ur -on s.
fönster-bly fonstärbky -ä -na 8. D.
färga färga v.
fönsterbräde fonstärbrää -a s. n.
färgare färgar -n -ar -an s. m. fönsterbåge fonstärboga -än -ar
färgeri färgäri -ä (pl. saknas) s. n. -an s.
färja färja -a -ur -on s. f.
fönsterglas fenstärghs -ä -a s. n.
färm farm -t a.
fönsterglugg fonstärgkygg -gZ ydfärsk fask J. faffin -ffi adjän -ggar -an s. M.
färsk-kött faffieött -ä s. n. färskt fönsterhake fonstärhaka -än -ar
kött.
-an s. 111.
*fässel fässil -n -ar -an B. in. band fönsterkarm fonstärkarm -än -ar
av gethår, rem eller tåg av vidjor, -an s.
varmed en säck eller skäppa fästes fönsterluft fonstärluft -n -ar -an
över axlarna att bäras på ryggen. s. ni.
*fässing fäSsiB -än -ar -an s.
fönsterpost fonstärpåst -n -ar -an
halmmadrass.
s. m.
fästa fästa V.
fönsterruta fenstärutg -a -ur -on
fästad fästa a. upptagen; ja ä så
s. f.
fästa nu om dagan ja är så upp- *för, för a. stark ock flink.
tagen av arbete för närvarande. för., for adv.; ä for gaki lågt sta
fäste fästä s. n.
det är alltför långt borta; sätt for
fästman fästmann s. m.
hestn sätta (spänna) hästen för ett
fästmö fästmö -a s. f.
åkdon.
fästning fästnig s. f. fängelse.
för, for 1) prep.; for tä säjja, som
fäst-pinne fästpinna -än -ar -an
sanniga va för att säga, som sans. in. träpinne, varmed vid snickningen var; litä for sä smårådig;
ring ett med sin ände i ett annat
2) konj.; ja har int ti, for ja
inborrat trästycke fästes, på det skä tä harbrä jag har ej tid, därsätt att båda styckena genomborras för att jag (måste) skall till visthusock en träpinne ('fästpinnen') in- boden.
slås.
föra föra v. skicka med någon som
fäst-pligg fässpligg -än -ar -an
far vägen fram, frakta en börda;
- s. m. = 'fästpinne' (se föreg.). förarga forarga v.
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förargad forarga a.; ja ä så for- förfelad forfäa a.
arga på mä så förargad på mig. förfäder forfär -fåra s. pl.
förfärad forfåra a.
förargelse forargälsä s. f.
förgift fojift -ä s. n.
a.
förarglig forargkin
förgifta fojifta v.
förbanna fobanna v.
förgiftig fojiftin -ti a.
förbannad fobanna a.
förgjord NO -t a. förtrollad.
förbannelse fobannälsä s. f.
förgrymmad forgrymma a.
förbarma sig fobarm sä v.
förgråten forgråtin a.
förbehåll se förbud.
[förbehållsam] *förbosam forbo- förgylla febrila -11dä -11t y.
sam a. förbehållsam, blyg, till- förgyllning fojyllnig -a s. f.
förgången fogåggin --ggi a.
bakadragen.
förgår: i forrgår adv.
förbjuda forbju -bjö -bjui v.
förgås fogås -jekks -gåtts v.
förbluffad forbkuffa a.
förbud forbe s. n. 1) bud i förväg, förgänglig forjägWrin -{ri a.
förhand: på forhand adv.
underlig aning; 2) förbehåll.
fördel fordel -n -ar -an s. m. förhinder fohindär -drä -dra n.
fördelaktig fordelaktu i. -ugän förhärdad fehäht a.
förhör Wik -ä n. kommunion-ut a.
förhör.
fördold fodokt a. (blott neutr.).
*fördonat telna adv. ofantligt, förkasta fokasta v.
förkastad fokasta a. en fokasta
förbannat. Jfr ofedena.
dag en olycksdag. Vissa dagar äro
fördärv fodarv -ä 8. n.
fördärva sig Mary sä skada sig; fokasta.
an fodarva sä i fotn han skadade förklara foklara y.
förklarad feklara a.
sig i foten.
förklaring feklarig -a -ar -an
fördömma fe döma Nr.
s. f.
fördömd fedömd -mt a.
förkläde forrk?rä -a s. n.
före, förä 8. 71.
*förknava sig foknav sä v. förta sig,
före2 for adv. o. prep.
överanstränga sig.
förebud forbo 8. 11.
förening ferenig -a -ar -an s. f. *förknavad feknava, a. som förtagit sig, överansträngd (människa
företal Mrtak -ä s. n.
förfall fåfall -ä s. n. hinder, svepskäl. 1. bäst).
förkovra sig fokovr sä v.
förfalla Malla -föll -fulli v.
förkyla sig feeSk sä -Wrd v.
förfallen fefullin -11i a.
förfara fofara -for -fall v. göra förkyld foöykd 1. foööZrd a.
över med, slarva bort; bättär for- förkylning fOyknig -a s. f.
var sä än War sä bättre ta förladdning fkladdnig -a s. f.
sig i akt än förgås (ordspråk). för-led förle -n -an s. f. höftled.
för-faslig fofaslin -Ii a. förskräck- förlikas folikas v.
förlikning foliknig -a s. f.
lig, fasansfull.
för-fasligt fofasli adv. förskräck- förlora felora v.; felor sä skada
sig; ja Nora mä jag skadade
ligt, fasansfullt.
mig (genom olycksfall, överan*för-fot forrfot -ä -a s. n. foten på
strängning 1. sjukdom).
en strumpa.

förargad—förstörlig.
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förlorad felora a. skadad, ofärdig,
styv, lam; öära mi ha vorti
felora i rona min hustru har
blivit styv i höftlederna.
förlåt, fellåt -n -ar -an s. m. ett
efter visst mönster vävt täcke med
många färger, som hänger för
sängen mellan sängkransen ock
pallen framför sängen.
för-låt2 ferlåt -n s. m. fördans,
första dansen.

vikku).
förråd förrå s. n.
försagd fesagd a.
församling fesamlig -a -ar -an s. f.
för-satt feSätt a. urståndsatt.
förse sig fesi sä -såg -sitt V.
försiktig fesiktin -ti a.
försiktighet fesiktihet -a -ar -an

förlåta felåta V.
förlåtelse felåtälsä s. f.
förmana forna» v.
förmaning femanig -a -ar -an s. f.
förmer femer adv.
förmiddag f6rmidda -n -dagar -an

förskinn fofinn -ä -a s. n.
förskrift ferskreft -a -ar -an s. f.
förskräckt feskräkkt a.
förslag feslag -ä -a 8. 11.
för-slug ferslug a. beräknande, som

8. Ill.

veckan; f6rrårä förra året d. ä.
året före fjolåret (förra veckan
heter också vikku som va, andä,r

s. f.

vet (anar) på förhand.

förmodligen femodli adv.
förslå fesle -slog -släjji V.
*förmuffad femuffa a. nedslagen, försmädlig fesmädlin -Ii a.
inodstul en.
försommar fersemmar -n s. m.
förmyndare f6rmyndar -n 8. 111. förra delen av sommaren.
förmyndareräkning f6rmyndar- försonlig fesoulin -Ii a.
räknig -a s. f.
försorg feserg s. f.
förmynderskap f6rmyndarskap försprång f6rsprågg s. n.
först fest adv.; ä va hännä fest
-ä s.
förmå femå -mådd(ä) -mått v.
på lådidjän det var här i början
förmån formen -a -ar -an s. f. av våren.
förmånsrätt fermensrätt 8. m. förste festa a.; fest dan första
förmärka femaMa -markt(ä) V. dagen.
förmögen femögin -gi a.
först-gången feetgåggiin s. m. bst.
*förning förnig -a s. f. matskott vid första ringningen på söndagsmorgästabud.

gonen.

förnuft fenuft -ä s. n.
förnuftig fenuftin -ti a.
förnöjsam fenöjsam a.
förord fåras. n. villkor.
förorda sig f4rok sä -oka v. upp-

förstone: i festan adv.
förstuga fastu -ur -on s. f.
förstugudörr fastder -a B. f.
förstugukvist fastukvist -n B. m.
förstu.gunyckel fastnyööyl -n B. Trl.
ställa villkor.
förstyre ferstyrä s. n.
förplumpa sig feplump sä -a V. förstå fest å -steg -stått V.
förr for adv.; for i vaka förr i förstånd festånd -ä s. n.
världen, fordom; å får for vara förståndig feståndu 1. -ugän -ut a.
det får hällre vara (bero).
förstöra festöra V.
förre for ferr a., sammandrages förstörd festörd -rt a.
med det bestämda ordet: f6rvikku *förstörlig festörlin -Ii a. till skada;
förra veckan, veckan före förra

fördärvlig (i högsta grad).
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S. n.
försvar fesvar
(vanligt utrop, då någonting misslyckas).
försvara fesvara v.
försvarlig fesvarlin -Ii a.
för-trots: på fetråss adv. till förtret, tvärt emot.
försvarsarbete fesvasarbet -ä s. n.
arbete varmed • en gruva försvaras. förträfflig feträffkin -ki a.
försvinna fesvinna -svann -svun- förträffligt feträffki adv.
förtära fetära -tärd v. äta, supa.
ni v.
förtäring fetärig -a s. f. brännvin.
försyn fesyn s. f. blygsel.
förtörnad fetörna a.
S. II.
försåt fesåt
förut forUt adv.
försåtlig fesåtlin -Ii a.
förutan feruta prep. (alltid efter).
försäga sig fesäjj sil, -sa "V.
förutom ferutem prep.
försäkra fesäkra "V.
förvar fevar s. n.
försök foSÖÖ -ä s. n.
förvara fevara V.
försöka fesööa -söktä V.
för-Söndags i fesendas adv. sön- för-vecka fervikku s. f. bst. veckan
dagen före förra söndagen.
före förra veckan.
förtaga sig feta sä -tog -täjji v. förvilla fevilla v.
förtala sig feta k sä -taka v.
förvinter fervintär - n s. m. förra
förtappad fetappa a.
delen av vintern.
förtenna fetena v.
för-vis fervis a.
förväg: i ferväg adv.
förtennad fetena a.
förvärva fevarva, V.
förtenning fetenig -a s. f.
förtid ferti s. f.
föråret fega, s. n. bst. året före
förtjäna feUna -ntä, V.
»i fjol».
förtjänst fealnst -a -ar -an s. f. för-åt ferråt adv. förut.
förtretad fetreta a.
föräldrar fåräldrar -an s. n. pl.
förtretlig fetretlin -Ii a.
fösa fösa v.
*fösk fesk feffän s. m. ruttnat,
förtrolig fetrokin -N a.
multnat trä.
förtroligt fetroki adv.
förtrolla fetrella a.; ha du sett *föskig feffin -ffi a. ruttnad, förså fetrella har du sett så 'spökige multnad.

g.
*gadd gadd -n -ar -an s. in. till- gala gaZ^a go ?r gaki v.
trampad stig i snön. Av människor galen gakin
a. orätt, passionerad
eller hästar upptratnpad väg kallas
(icke sinnessjuk); ä kåmm i gaHn
»gadd», endast då den ligger lika
det kom i orätt strupe
(vrångstrupen); han ä så gakin
högt som snön på sidorna eller
i na som jeta på saltä han är
hälst högre.
gaffel gaffil -n -ar -an K ITI.
så passionerad i hänne som —;
gagn gaggäu
S. n.; tä gas
gaN tag, t. ex. om en rik skulle
till gagns.
jämföra sig med en fattig stackare,

försvar—genomstekt.
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eller en fru med en pojke, ropas: gapa gapa V. 1) gapa; 2) ropa,
gaki tag; ä for bårti gaki det skrika.
gaphals gapbaf -n -ar -an S. m.
gick i luftstrupen.
galenskap gaknskap -än -ar -an *gapig gapu 1. -ugän -ut a. högljudd, storordig.
s. m.
galet gaki adv. orätt, illa; ja jekk garde gardä S. D.
gaki jag gick orätt; ä jekk gaki gardist gardist -n -ar -an S.
garkoppar gerkeppar -n s. 111.
det gick illa. •
garn gar -ä s. n.
gall gall a. (om ko).
galla galla -n s. m. (blott sing.). garnhärva garbarva -a -ur- on s. f.
gallblåsa gallbkäsa -a -ur -on S. f. garnnystan garnystan -ä -a s. n.
garva garva V.
galler gallär -11rä S. D.
garvare garvarä -rn -ar -an s.
gallfeber gallfebär S. 111.
gallko gallko -a -or -ona s. f. garveri garväri -ä s. n.
garv-läder garvlär -ä s. n. läder,
gallra gallra v.
som är berett i garveri ock icke
gallsjuk gallfuk a.
hemgarvat.
gallsjuka gallftika, -a S. f.
gallskrika gallskrika -skrek gassa gassa v. värma duktigt (om
-skriki v. skrika i högsta grad. solen).
gassig gassu 1. ugän -ut a.; ä gassut
galläpple galläplä -a s. n.
*galma gama v. vara sttgrordig, i varmän det är stekande varmt.
gapig; än gama å sor han gasta gasta v. väsnas.
gata gatu -ur -on s. f. väg med
gapade ock svor.
gärdesgård på ömse sidor, stadsgalt galt -n -ar -an s. 111.
*gamlas gam -as v. åldras; gamkas gata; gå på gatu valla fåren efter
vägen.
åv bli ålderdomsskröplig.
*gamlor gamkur -ou s. f. pl. gamla gavel gaväk -kn -var -an S.
orkeslösa personer, som finnas i gavelfönster gaväkfenstär -trä
-tra s.
ett hus 'såsom farfar, morfar.
gammal gamma k -et, gamkarä *gavla gavka v. visa sig alltför
garukäst a. gammal, äldre, älst; mycket.
ättär gammat adv. för länge gemen jemen a. lik en vanlig människa, anspråkslös.
sedan, fordom.
gen jen jenarä jenäst a.
gammaldags gammakdaks a.
'gammal-Erke garnmakerke s. tu. *gena jena v. göra gen; ä jenär
bra det gör vägen betydligt kortare.
hin onde.
gammal-gosse gammakgessä -n genljud jenju -ä S. D.
-ar -all s. ni. gammal ungkarl. genom jönnem 1. jöMMOn prep.
gammal-jänta gammakjänta -a genomborrad jönnembera a.
genombränd jönnembränd -nt a:
-ur -on s. f. äldre flicka.
gammalmodig gammakmodin genomelak jönnemelak 1. -elakän
-di a.
a.
'ganorna ganon s. pl. bst. gälarna. genomfrusen jönnemfryssin -ssi
ganska ganska adv.
a.
"ganthus ganthus -ä (3. D. avträde. genomkokt jönnemkoka a.
genomstekt jönnemstekt a.
gap gap -ä s. n.
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genomvåt jönnemvåt -t a.
gillersticka jillärstikka -a -ut
gensvarig jensvaru 1. -ugän a.
-on S. f.
genväg jenväg -väjjän -vägar gillra jillra v.; jillra å jekkka
-an S. m.
tala hit ock dit.
gesvind jesvind -ut a.
jillru 1. -ugän -ut a. slinggesvint jesvint adv.
rande, undvikande.
get, jet -a jettär -ttra s. f.
girig jeru 1. -ugän -ut a. idog, flitig,
'get2 jet s. n. trotsighet, ovilja; hur tidigt uppe om morgonen; ä jerut
kåmmär ä tä, han int vill hä i dem där gåtan man är tidigt
då? Ja, ä fell nå jet hur kommer uppe i de där gårdarna; äkärn ä
det till, han icke vill det då? Ja,
nästa jeru åkern är för frodig.
det är väl någon trotsig ovilja. girigbuk jerubuk S. ra.
*getas jetas v. vara motsträvig, sätta girighet jeruhet -a s. f.
sig på tvären.
gissa jissa v.
*getig j etu 1. -ugän -ut a. motsträvig, *gissig jissu 1. -ugän a. fyndig att
tredsk; du ä då så jetugän jämt,
gissa.
pejbl du är då så olydig ständigt, gissning jissnig -a . -ar -an S. f.
gosse; ä skä då var så jetut gisten jistin -ti a.
det skall då vara så motsträvigt gistna jistna v.
(från hans eller hännes sida).
gitta jetta jetta 1. gat; ja jett int
geting jettig -än -ar -an S. m.
hekk tä jag gitter (vill) icke göra
getingbo jettigbo -ä -ar -na s. n. det; ja jetta fell jörä jag nödgetmjölk jetmjekk -a s. f.
gades göra det.
getost jetost -n -ar -an S. m.
*givai jivu -ur -on s. f. en ration
get-ris jettris -ä s. n. kvistar ock kofoder, en bunt foder.
buskar till getfoder.
giva, je ga guvi v.; je sä giva sig;
gevär jevär -ä -a s. n.
au ha fell guvi sä bra nog nu
gift]. jift -ä s. n.
han har väl givit sig (lugnat sig,
gift2 jift a.
givit med sig) bra nog nu; je sä
gifta jifta v.; jift ktossur (= tä bliva, företaga sig: je sä tä
gifta paddor) går så till, att en
sollat . bli soldat, je sä tä å jäkt
padda lägges på ena ändan av en
företaga sig, börja att stjäla; jembrädlapp, som lägges över en sten,
mä si låt mig se.
därefter slår man kraftigt till på gjord, jo t -a -ar -an s. f. bukgjord.
andra ändan av brädlappen, så att gjord, jo t a. mogen • säa ä jok
paddan singlar högt i luften (vansäden är mogen; bära ä jota
lig »sport» bland pojkar); gifta
bären äro mogna.
sig jift sä v.
gjuta j 0E1 v.
giftastankar jiftastagkar -an S. m. gjuten jutin -ti a.
pl.
gjutgods jutgoss -ä s. n.
gifte jiftä s. n.
gjutjärn jutjär -ä s. n. tackjärn.
giftig jiftin -ti a.
glad gta a.
gikt jikt -a s. f.
glans[k]1 gtansk 13.
giktvärk jiktvark -varan s. m. glansk2 gtansk -t a.
gilla jilla v.
glanskis gtanskis -n S. 121.
giller jillär -11rä -11ra s. n.
glapp gtapp a.

genomvåt—gnagfot.
glappa gkappa v.
glas gas -ä -a s. n.
glasbit gasbit -n -ar -an s. m.
glasera gkåsera v.
glaserad gkåsera a.
glasering gkaserig -a s. f.
glasruta gasruta -a -ur -on s. f.
glasskiva gkasfiva -a -ur -on s. f.
glasögon gkasögur -on s. n. pl.
gles gris -t a.; reggåkn ä for gris
for kritura gärdesgården är för
gles för kreaturen.
glesna grisna v.
gleständ griständ a.
*glin gin -ä s. m. leende, löje; ä
vart bara gkin åv hä det blev
bara löje av det; ja fekk mä en
go gkin fick mig ett gott skratt.
*glina gkina v. le, småskratta; gina
goa le gott.
glindra gkindra v.
*glingande gkiggandä a. halkig,
hal i högsta grad.
gZripu -ur -on s. f. springa,
hälst en sådan som icke bör vara.
*glipa2 gkipa v. öppna sig.
glop gkop -än -ar -an s. n. oförskämd ock rå sälle.
*glopig gkopu 1. -ugän -ut a. oförskämd, oförsynt.
glopp gkop -ä s. n. 1) snöglopp;
2) högljutt missnöje.
*gloppa gkepa v. 1) snöa starkt (användes, när snöflingorna äro stora,
ock isynnerhet när de äro våta
sock falla tätt); ä glopa å snjoga
så oskapki det snöade omåttligt;
2) högljutt ock med många ord
uttrycka sitt missnöje.
glosögd gkosögd a.
*gluderi gkudär -rn s. m. oredigt
pratande person.
*gluder2 gkudär -drä s. n. oredigt
prat (även gkodär).
*gludrai gkudra s: f. kvinna som
i dumhet skrattar åt vad som hälst.
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*gludra2 gkudra 1. gkodra v. prata
oredigt.

*glufsa gkufsa v.; gkufs i sä äta
som en gris.

glugg gkygg gkyddjän gkyggar
-an s. m.

*glummig gummin a. snål, slukande, glupsk.

glunk gkugk s. m.
glunka gkugka v. halvtala, icke
säga helt ut.

glunkas gkugkas v.
glupa gkupa v. sluka hastigt ock
omåttligt.

glupsk glupsk -st a.
glutta gkutta v. titta litet, hastigt
ock skyggt.

glåmig gkåmu 1. -ugän -ut a.
glädja gkä gkädd(ä) gkätt v.
s. m.
glädje gkädjä
gläfs gkäfs -ä s. n.
gläfsa gkäfsa v.
glänt: på gkänt adv.
glänta gkänta v. öppna litet;
gkänt på dora öppna dörren en
smula.
glöd gkö -a s. f.
glödga gNigga v.
glöd-grav gkögrav -a s. f. glödhög i spisen.
glömma gköma v.
glömsk gkömsk a.
*glöta göta v. röra i något vått.
gnabb gnabb -ä s. n.
gnabbas gnabbas v.
*gnabbig gnabbu 1. -ugän -ut a.
fallen för gnabb.
*gnatila gnaffia v. med för,iktighet
ock svårighet göra vissa saker;
gnaffl i sä äta motvilligt.
gnag gnav -ä s. n.
gnaga gnava gnov gnavi v.
gnag-fot gnavfot -n s. m. 'gnagig'
människa, småaktig ock girig person; tokkän gnavfot sådan pinsamt fordrande människa; din
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gnavfot (smädande tillrättavis- god + för gofår adv. i stånd till;
ja ä int gofer tä vara jag trivs
ning) besvärliga människa.
ej, jag kan ej leva.
'gnagig gnava 1. - ugän - ut a.
godjärtad gojärta a.
gnat gnat -ä s. n.
godmodig gomou 1. -ugän a.
gnata gnata v.
godmorgon gomoro interj. använgnatig gnatu 1. -ugän -ut a.
gnet gnet -a -ttär -ttra s. f.
des som hälsning kl. 4-9 f. m.
(svar: gdssinär gud signe er); gognida gnia gne gnii v.
moro nämmär middan 'god morgnidig p i u 1. -ugän -ut a. fordrande
sin rättighet till det yttersta.
*gnidsa gnessa v. gnida, gno ock
fara hit ock dit med kroppen.
.*gnidsig gnessu 1. - ugän - ut a.
gnoende, bråkig: när barnet oupphörligt vill upp på knäet 1. där
vrider ock vänder sig, är det
»crnessut».
"gnidsigt gnessut adv. bråkigt.
'gniligt gnikut adv. kallt, blåsigt.

gnissla gnissla v.
[gnista] *gnistra, gnistra -a -ur
- on s. f.
*gnistor: e gnistär s. n. en smula,
helt litet.
gnistra., gnistra v.

gno gno gnoddli gnott v.
gnola gnoka v.
gnugga gnugga v.
gnuggad gnugga ptc.
gnyi gny s. n.
gny, gny -ddä -tt v.
gnägga gnäddja gnäggdä v.
gnäll gnäll -ä s. n.
gnälla gnälla gnall gnulli v.
gnällig gnällu -ugän -ut a.
god go gott, komp. goar, sup.
goäst god, bättre, bäst.
goddagar godar s. m. pl.; ha
godar nu for tia ha goddagar
nu för tiden (slippa arbeta).

gon närmare middagen' säges längre
fram på dagen kl. 9-12 f. m.
gods goss -ä s. n. metall.
*godslig gosskkin - N a. godjärtad,
medgörlig, from, beskedlig.
gods-piga gosspiga -a -ur -on
s. f. enda dottern ock arvtagerskan.
gods-pilt gosspilt -n -ar -an s. m.
ende sonen ock arvtagaren (universalarvingen).
god + till gotä' adv. i stånd till,
duglig till.
godtrogen gotrogin -gi a.
*golga goja tala högt 1. ropa med
tjockt ock otydligt ljud.
*golgig gokju 1. - ugän - ut a. som
talar eller ropar med tjock ock
otydlig röst.
*golm gom s. n. högljutt tal i
vrede.
*golma gokma v. högljutt orda i
vredesmod.
*golmhatt gomhatt -n s. m. dum
ock storspråkig person.
golv gokv -ä -a s. n. 1) golv i
allmänhet; 2) så mycket säd som
på en gång kan tröskas på ladugolvet.
golvspringa gokvsprynju -ur -on
s. f.
*golvtäln gokytäkn -a -ar -an s. f.
golvtilja.
gom göm -än s. m.

goddagspilt godaspilt -n -ar -an
s. m.
god-far goffar s. m. åskans gud *gona sig gon sä v.
(tydligen ett smeknamn för att Gopa Gopa n. pr. (bynamn).
blidka honom); goffar åkär det "gor (gorr) got
s. n. orenlighet
åskar.

i djurs inälvor, var i sår.

gnagig—grina.
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*gorelak gerelak 1. -elakän a. rik- granntyckt granntykkt a.
*grannvarsligt grannvassli a. n.
tigt elak.
ömtåligt, mycket noga, som bör
-*gorig gem -ugän -ut a. trilsk,
besvärlig, vanartig.

gorlat gerlat a. lat i högsta grad.
*gorled gerle a. led i högsta grad.
gorm gorm s. n.
gorma gorma v.
*gormig germu -uglin -ut a.
*gorre gerre s. m. locknamn på

faras varligt med, noga aktas.

granris gränris -ä s. n. (hackas
ock torkas till strö i ladugården).

granrot gränrot -a -röttär -ttra
s. f.
granska granska v.
granskog gränskog -än -ar -an
s. n.
gumse.
*grant + om grant em adv. noga
'Aortan gertall -n -ar -an s.
med; ä då så grant em hännär,
tall, som växt fort, är trubbig ock
se ä då ograntåt han är ytterkvistig ock har föga »inved» (=

ligt rädd om hänne, hon behandlas
skonsamt ock omsorgsfullt.
*grantvaga gränntvagu -u -ur -on
s. m. smädenatnn på barn.
s. f. 'tvaga' (kort kvast) av torkade
gosse gessä, -n -ar -an s. m.
grankvistar, användes till diskning
grabba grabba v.
grabbnäve grabbnäva s. m. över- (tä tvätt klippan) ock skurning.
granved gränvä -n
full näve.
gran grän -a -ar -au S. f.
grassera gråssera v.
kärna).

*gorunge geruujä -än -uBBar -an

granbark gränbark -än -barkar grav grav -a -ar -an S. f.
-an s. m. användes till läder- grava, grava grov gravi v.
beredning, till täckning av ved *grava2 gravu -ur -on s. f. ett slags
ock ris i i skogen.

granbarr gränbår -ä -a s. n.
granbräde gränbrää -a e. n.
grand grand -ä s. n.
grankvist gränkvist -n -ar -an
s. m.
gran-käggla grännkh, -a -ur -on
s. f. grankott.
grann grann -t, grannarä grannäst a. 1) vacker (om människor,

stor hacka av särskild form, användes vid odling (= »gravning»).
*gravning gravniB f. odling.

gravöl gravök -ä s.
*greckla grekkka v. gå ostadigt
med utspärrade ben.

gren grena s. f. •b. mellanrummet
mellan låren (icke gren på träd).

grena grena v. spärra ut benen.
[grensle] grenst adv.
djur ock ting); 2) smal, liten (en- grep grep -a -ar -an s. f. 1) grep
dast om ting); e grann stikka
(värktyg); 2) grepe, handtag, dörren smal sticka; Wriggän ä for
grepe.
grann pliggen är för liten.
grepe grepan -ä S. D. handtag,
granne granuä -n -ar -an s.
isynnerhet på grytor, kittlar ock
han ä grannar (icke grannä) mä andra kärl.
Brittasollä han är granne med griffel griffil -n -ar -an S. 111.
grimma grinia -a -ur -on s. f.
Britas Olof.
GranngåsGraungås n. pr. (konamn). grimskaft grimskaft -ä -a s. n.
grina grina v. (icke »gråta»). Jfr
grannlaga se laggran.
grannlåt grannlåt -n -ar -an s. m. glin, glina.
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grind grind -a -ar -an s. f.
grind-pinne grindpinna -än -ar
an s. m. stör i grind.
grind-slå grindslå -a s. f. slå i st. f.
pinne överst ock nederst på en
grind.
grindstolpe grindsteb-pa -än -ar

an

S. 111.

grindtäppar -n -ar
-an s: m. grindpojlte.
gris gis -n s. ni. 1) smeknamn,
locknamn på »svinä»; 2) späd gris;
nog bir ä en svinä åv dänn
där, barä han vill äta nog blir

.grindtäppare

grunda grunda v. 1) fundera; 2)
måla med grundfärg.
grundlig grundlin -Ii a.
grus grus -ä s. n.
grusa grusa V.
grusgrop grusgrop -a -gröppär
ppra s. f.
grusig grusu -t a.
grustag grustag -ä s. n. ställe där
grus tages.
gruva gruva -a -ur -on s. f. 1)
gruva; 2) besvär, omak, svårighet,
ledsamhet, fasa, fruktan; ä då e

tekka gruva, barä han skä sta

det en gris av den där, bara han
vill äta.
grisa grisa v.
gro gro -ddä -tt v.; ä gror i
västär det börjar mulna, moln
hopa sig i väster; ä gror nog
in han hyser vrede, hat 1. den 1.
den tanken eller önskan.
grodblad grobkan s. n. pl. hästhovens (Tussilago farfara) blad.
grodd grodd -n -ar -an 9. 131.
*gron gron -ä s. n. ljung (Calluna
vulgaris).
grop grop -a gröppär -ppra
s. f.
gropig gropu -ugän -ut a.
grov grov -t, grövär grövst a.
*grove grovän s. h. (adverbi alt) grovt,
duktigt; ä va grovän tä kar det
var duktigt till karl; ä va grovän
va du ä fet så fet du är.
grovlemmad grovlemma a.
grovt grott adv.
grubbel grubbäk -bbkä s. n.
grubbla grubba V.

det är då sådan ledsamhet, bara
han skall till staden (jag måste
vara så ängslig ock fruktande).
gruva sig gruv fä gruva v.
s. n.
gruvarbete gruvarbet
gruvfogde gruvfogdä -n -ar -an
s. in.
gruvlig gruvin
a.
gruvsam gruvsam -t a. fallen för
att gruva sig.
gruvsamt gruvsamt adv. betänksamt, fundersamt (i högsta grad).
gry gry s. n.
grym gremm -t a. duktig (icke
»grym»).
grymta grymta v.
gryn gryn -ä -a s. n.
gryngröt gryngröt -n s. m. (högtidsrätt, stående kalasmat).
grynig grynu -t a.
gryta gryta -a -ur -on s. f.
grytfot grytfot -n -fettär -fettra

grumla grum?ra V.
grumlig grumku -ugän -ut a.

grytkrok grytkrok -än -ar -an
s. in. (äro två ock ha sin plats på
en krok på spisstolpen).
grytlock grytlekk -ä -a s. n.
grytring grytrigg -rinjän -riggar

9.

gryt-hink grythigk -än -ar -an
9. /D.

grummel grummäk -mmkä 9. D.
grums grums -ä s. n.
grund-i grann -t a.
grun.d2 grenn -ä -a s. n. grund i
an S. ID.
vatten.
grå grå -tt a.

grind—gul.
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grönska grönska V.
gröpa gryppja v. mala grovt, halvmala.
gröpe gryppjä s. n. halvmalen säd.
gröt gröt -n -ar -an S. 111.
gröt-kappe grötkappa -än -ar -an
s. m. kappe (runt träkärl, träkopp)
med gröt i I. avsedd för gröt.
grötkräkla grötkräkkka -a -ur-on
s. f. redskap av trä, varmed gröten röres.
gröt-kätt grötöätt -n 8. m. grötbit, gröthop.
gröt-mjöl grötmjöl -ä s. n.
gröt-mjölk grötmjekk -a s. f.
grötmyndig gretmyndin -di a.
gröt-salt grötsalt -ä s. n.
grötsked grötfe -a -ar -an s. f.
gröt-vatten grötvattn -ä s. n.
gubbe gubbä -n -ar -an 8. in.;
S. 111.
gubbäns massäck »gubbens matgräma sig gräm sä grämd grämt V. säck!» int. uttryck av förundran
*gränja gränja v. gråta i hög grad. eller förvåning; täjj (tä) gubbäns
*gränjig gränju 1. -ugän -ut a. massäck ack, aj.
fallen för gråt.
*gubbstuffel gubbstuffil -n -ar -an
gräs gräs -ä -a 8. Il.
s. m. gammal ålderdomsskröplig
gräsand gräsand -a -ändär -ändra gubbe, stapplande gubbe.
s. f.
*gucku gukku s. f. gök (ordet gök
*gräsig gräsa 1. -ugän -ut a. be- finns ej).
växt med mycket gräs.
gud gu s.
gubbevass int. gud
gräslök gräslök -lööän -kar -an
bevara oss; gunnåhä int. gud nåde
s.
det; gussinnär int. gud signa
*grässpritta grässpritta -a -ur -on (hälsning av den svarande).
gräshoppa s. f.
gudfader guffar -n s.
grässtrå grässtrå -ä -n -na 8. 11. gudfruktig gufruktin -ti a.
grästorv grästorv -än S.
gudlig gudlin -Ii a.
grästuva grästuv -a -ur -on s. f. gudlighet gudlihet -a s. f.
gräsväxt gräsväkst -a s. f.
gudmoder gummor -a s. f.
grävsvin gravsvin -ä -a s. n.
gudsfred gussfre int. (hälsning).
grön grön -t a.
gudslån gusslån -ä -a s. n. mat,
*gröna gröna v. grönska.
en smula föda; ja ha int fått e
grönaktig grönaktu i. -ugän -ut a. gusslån jag är alldeles fastande.
*grönköla grönnööka -a -ur -on gudsrike gussriöi s. n.
s. f. gulsparv (Fringilla chloris). gudstjänst gussöänst -a -ar -an
grönsiska grönnsiska -a -ur -on s. f.
s. f.
gul pk -t a.
gråhårig gråbåru 1. -ugän -ut 8.
gråna gränna v.
gråpapper gråpapper -ä S. n.
gråsiska gråsiska -a -ur -on s. f.
gråsparv gråsparv -n -ar -an K DI.
gråspräcklig gråspräkklu -t a.
gråsprängd gråspräBd it a.
gråsten gråsten -ar -an s.
gråsugga gråsugga -a -ur -on s. f.
gråt gråt -n s.
gråta gråta gret gråti V.
gråtfärdig gråtfaht 1. -ugän a.
rörd till tårar.
*gråtig gråta 1. -ugän -ut a. fallen
för gråt.
grädda grädda V.
gräl grä?r -ä s. n.
gräla grä?ra, V.
grälig gräku 1. -ugän -ut a.
grälmakare gräkmakar -n -ar -an
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gulaktig gekaktu 1. -ugän -ut a.
gulblå gekbkå -tt a.
guld gull -ä s. n.
guldgruva gullgruva -a -ur -on
s. f.
guldhöna gullena -a -ur -on s. f.
guldslant gullslant -n -ar -an s. m.
guldsmed gullsme -n -ar -an s. m.
gulna gena v.
gulsjuk gekruk a.
gulsjuka gekfuka -a s. f. gulsot.

*gultuppa gektuppa -a -ur -on
s. f. hästhov, tussilago.
gumma gumma -a -ur -on s. f.
gump gump -än s. m.
gumse gumsä -n -ar -an 6. Hl.
gums-horn gumshorn -ä -a s. n.
gums-taska gumstaska -a -ur -on
s. f. pungen (testiklarna med omhölje).
[gungai ] *gungla gtiggka -a -ur
-on s. f.
[gunga,] *gungla guggka v.
gungfly guggfky -n B. 111.
gunst: blott i gunsta s. f. best. f.
i gunsten.
guppa guppa y.
gyttja jyttöa -a s. f.
gyttjig jyttju -t a.
gå gå jekk gått v.
gående gåändäs, gäggandäs a.
gå ifrån gå från v. neka till; gå
från sä sluta.
gå igän gå ijänn v. återkomma
(om döda).
gång, gågg -än -ar -an 8. m.; en
gågg drekka en drick ur drickskannan; ni ä en gågg kontinuerligt,
oupphörligt.
gång, gågg -ur -on, t. ex. tre
gåggur tre gånger.
gångjärn gåggjär -ä -a s. n.
gångkläderna gågglikäa s. m.
b. pl.
gångstol gåggstok -n -ar -an S. m.
stol för barn som lära sig gå.

gångväg gåggväg -väjjän -vägar
-an s. m.
gå om gå emm v. 1) upphöra (om
sjukdom ni. m.): ä går fell em
vettja det blir väl bättre hoppas
(antar) jag; 2) dröja.
[i]går i går adv.
gård gå k -n -ar -an s. En. 1) boningshus med tillhörande uthus;
2) den av husen omgivna gårdsplatsen.
gårdsfolk gåffekk -feköä B. Ii.
gårdstomt gåftemt -a -ar -an s. f.
*gårligt gårli adv. rådligt, möjligt;
ä va int gårli det är ej lätt, det
är en farlig sak.
gåta gåta -a -ur -on s. f.
gåva gåva -a -ur -on s. f. 1) förmåga; 2) skänk.
gäck jäkk s. m.
gäckas jäkkas v.
gäckeri jäkkäri s. n.
gädda jädda -a -ur -on 6. f.
gäddrag jäddrag -ä -a s. n.
gälbgjutare jälljutarä -rn -ar -an,
s. fl.
gäld jäll -a s. f. skuld.
gäld-skyldig jällfyllu -t a. skuldsatt.
gälla, jälla v. snöpa.
gällat jälla v. vara värd.
*gälla3 jälla v. ljuda starkt, dallra;
ex. ä jänär i tändra beteckning
för den känsla i tänderna, som
uppstår av något kallt, surt eller
dylikt.
gälld jälld a. snöpt.
*gällingsbock jälligsbokk -än -ar
-an s. ni. snöpt bock.
*gällingsgumse jälligsgumsä -sn
-ar -an s. m. snöpt gumse.
gänga, jägga -a -ur -on s. f.
*gänga, jägga v. göra gängor.
gängad jägga a. försedd med gängor.
gänglig jäggku 1. -ugän -ut a.
gärde jäkä -a s. n.
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gärdes-band jäffband -ä -a s. n. gäv jäv -t a. : lockande bete, som det
nappar bra på, är jilvt.
band av gran eller en, varmed
störarna i gärdesgården samman- göda jöa jöddä, jött V.
gödd jödd a.
bindas.
gärdesgård jässgåk -n -ar -an göd-får jöfår -ä -a s. n. får, som
icke går på skogen, utan får beta i
s. 111.
läkten, på marken omkring gården.
gärdesgårdsstör jässgåksstör -n
gödkalv jökakv -än -ar -an s. m.
-ar -an s. ID.
*gärdesro jäffro gärdsel s. n. (kollek- göl jök -a -ar -an s. f.
gömma, j8ma V.; jöm rigg »gömma
tivt).
ring», namn på en lek. Utföres un*gärdesroa jäffroa -a -ur -on s. f.
der orden: jöm rigg grant, grant.
gärdselstång.
gömma., jöma -a -ur -on s. f.
gärna jiira, adv.
gömställe jöniställii -a s. n.
gäspa jäspa V.
gäspning jäspnig -a -ar -an s. f. göpen jöppän -ppna s. f.
gästabud jässpe -n E. n. bröllop göra, jöra jokä jort v.; jör från sä.
(icke 'gästabud'); tä jässpes på sluta ett arbete: ja ha då äntli
jort från mä våra jag har d&
bröllop.
gästabuds-folk jässpessfekk -öä äntligen slutat sådden; jör tä v.:
när kon är dräktig ock juvret.
s. n. bröllopsfolk.
börjar svälln, jör o
gästabuds-gosse jässpessgessä s.
m. deltagare i bröllop.
.göra2 jöra s. n. arbete, t. ex. har du
Då jöra åt-» har du något arbete,
gästabuds-lag jässpesslag -ä s. n.
åt honom; jöra nog adv. nätt ock
bröllopsfölje.
jämt, svårligen, knappast.
gästabuds-oxe jässpesoksä -sn
-ar -an s. m. ett träd (björk), *görlös jörlös a. utan arbete.
som ställes med den uppbrutna *görlösa jörlösa -a K f. arbetsroten uppåt vid grinden eller porten löshet.
till bröllopsgården till tecken, att *gösja geffa v. ånga, lukta svett
o. dyl.
där är eller blir bröllop.

h.
ha ha int.
*habbel habbil -n -ar -an 8. m.
enfaldig, svag stackare.
*habblig habbku 1. -ugän -ut a.
svag, oförmögen, litet för sig.
*hackt hakk -ä s. n. 1) hackmat,
pölsa; 2) inhugg i lie 1. yxa, så
att en bit gått ur äggen.

hack,: i hakk å hilk adv. omedelbart.
hackat hakka v.; du skä då jämt
hakka på mä du skall då ständigt klandra mig; hakk bräsl
hacka halm till sörpa.
hacka., hakka -a -ur -on s. f.
hackhosta hakkhosta -a s. f.
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*hackig hakku -ugän -nt a. snäsig.
hackigt hakkut adv.
hackkniv hakkniv -än -ar -an
s. m.
hackkorv hakkerv -än -ar -an
s. m.
hack-spik hakkspik -än -ar -an
s. m. hackspett (Piens major).
hack-stock hakkstekk -steööän
-stekkar -an s. m. stock, varpå
granris hackas i skogen.
hafs hafs s. n.
hafsa hafsa V.
hafsig hafsu 1. -ugän -ut a.
hagel haga -än -ar -an
Hage2 hagä n. pr. bynamn.
hagel hagäk -gkä -a s. n.
hagelbössa hagäkbyssa -a -ur -on
s. f.
hagelkorn hagakor -ä -a S. n.
hagelpung hagäkpugg -punjän
-ar -an s. m.
hagelskur hagäkskur -a- ur -on s. f.
Hagen hagän n. pr. bynamn.
Hagesskogen hagässkogän n. pr.
skog i Hage.
hagla hagka v.
haj hajj a. hastigt rädd.
haja till hajj tä hajja, v. bli rädd.
hak hak -ä s. n.
hakai haku -ur -on s. f.
haka., haka v.; hak åv, på, i.
hakband hakband -ä -a s. n.
hake haka -än -ar -an S. r(1.
haklapp haklapp -än -ar -an S. ID.
hak-ring hakrigg -rinjän -ar -an
s. m. ring med hakar ock hyskor.
hakskägg hakfägg -ä s. n.
hal, hak -t a.
'hal2 hak s. m. dans, ett slags vals.
*halai haka v. dansa, valsa.
hala2 haka v. förhala tiden.
halka, haka v.
halka, haka -a s. f.
halkig hakku -ugän -ut a.
*hallo hallo s. n. oväsen.

halm hakm -än S. m.
halmkärve hakmöärva -än -ar -an
s. m.
halmlass hakmlass -ä -a s. n.
halmstack hakmstakk -än -ar -an
S. 111.

halmstrå hakmstrå -ä -n -na S.
halmtapp hakmtapp -än -ar -an
S. m.
hals haj -n -ar -an S. m.
halsband hafband -ä -a s. n.
halsben hafben -ä -a S. n.
halsbränna hafbränna -a S. f.
halsgrop hafgrop -a S. f.
halskläde hasskkä -ka S. D. 1)
kvinnans halsduk; 2) kvinnans
huvudduk; 3) mannens halsduk.
*halsklädsnål hasskkäsnåk -a -ar
an s. f. särskilt slags nål i kvinnans halsduk.
halskrage hafkraga -än -ar -an
5. III.

hals-länk haflägk -länöän -likar
an s. m. kreaturshalsbandavvidjor.
hals-rem haNin -a -ar -an s. f.
halssjuka haffuka -a s. f.
halster haftär -trä s. n.
halt halt a.
halta halta V.
halv hav -N a.
halva haha -a -ur -on S. f.
halvannan hakvänan -ana a.
halvbroder hcarvbror -n -brör
-bröra S. m.
halvdöd hakvdö -tt a.
*halvens hakväns adv. till hälften,
nästan; hestn ä hakväns elak
hästen är icke fullt säker; hakväns
trott litet trött.
halvfull hahfull -t a.
halvgjord hakvjok -t a. halvgjord,
halvmogen.
halvklädd hakvklädd ptc.
halvkokad hahkoka ptc.
halvlärd halvkärd a.
halvmätt hakvmätt a.

hackig—handtag.
halvnaken hakvna,Sin -Si a.
"halvning: slå tä haknigs, den
som slår, får hälften av höet ock
jordägaren hälften.
halvnött hakvnött a.
halvpart habpart -n s. m.

53

sättes ofta efter substantivet,
till vilket det hör: stuggu
hansäs hans stuga;
dat. han hännär hä;
ack. hennem 1. hemmen hän-

när 1. na hä;
halvspann haffpann B. ID.
pl. &DM, gen. demsäs, dat. o.
halvstop hafftop -ä -a s. n.
ack. demm.
halvsyskon hakvsyskon -a s. n. pl. hand hand -a händär -dra a. f.
halvsyster hakvsystär -tra -trar handel handil -n s. 111.
-tran s. f.
handelsbod handilsbo -a -ar -an
halvtok hakvtok -taän -kar -kan s. f.
B. 111.
handelsman handilsmann -männ
halvtoka haNtoka -a -ur -on s. f.
männa
halvtokig hakvtoku 1. -ugän -ut a. handfallen hannfallin -11i a.
halvtunna hakvtenna -a -ur -on hand-holk handhekk -än -ar -an
s. f.

s. m. armmudd.

halvvägs hakväks adv.
handklovar hannkkövur -on s. f.
halvår hakvår -ä -a s. n.
pl.
halvöppen hakvypp_in -ppi a.
handkläde hannidrää -a s. n. ett
Hambärgsmarken HambäsmarSa
långt, smalt, tygstycke av linne
n. pr. (skogstrakt).

att torka sig på.

*hamla hamm ka v. famla av svag- *handkval hannkvak -n -ar -an
het, trötthet, ålder.

s. m. ett slags skjortlinning.

*harang hammku 1. -ugän -ut a. handkvarn hannkvar -a -ar -an a. f.
famlande; säges om gamla, svaga handla hannka V.
personer, som famla ock äro osäkra handlag hannlag -ä B. n.
med händerna.
handled hannle -a -ar -an B. M.
hammare hammar -n -ar -an s.
handlove.
hammarskaft hammarskaft -ä -a handlinning hannlinnig -a -ar
B. D.
an s. f.
hammarslag hammarskag -ä -a hand-lös hannlös -t a. utan skydd,
B. D.

utan att ta emot sig.

*hammel hamra» -mmkä B. n. handplagg hannpkagg -ä s. n.
svag, famlande person.
handpänning hannpännig -än -ar
hamn hammän s. in. skepnad,
an 5. In.
svag, utmagrad stackare, som en handskas hanskas V.
skugga.
handske hanfä -n -skar -skan s. m.
hampa hampa -a s. f.
handskmakare hannsmakar -n
hampfrö hampfre -ä -n -na s. n.
ar -an B. Dl.
hams hams -ä s. n.
handspak hannspak -än -ar -an
hamsa hamsa V.
s. ro.
*hamsig hamsu 1. -ugän -ut a. handspruta hannspruta -a -ur -on
han hon det han ho hä pr.,
s. f.
gen hansäs 1. hennemäs, f. hän- handsåg hannsåg -a -ar -an s. f.
nås 1. hännäsäs (n. finnes ej); handtag hanntag -ä -a s. n.
071960 Ma gn ev ill, Bjursåsmål.
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handvändning hannvännig -a s. f. harpa harpa -a -ur -on s. f. mager
handyxa handyksa -a -ur -on s. f. ock tärd kvinna.
har-palt harpalt -n -ar -an s. m.
hane hanä -n -ar -an s. m.
hare (såsom ett obetydligt djur med
hank hågk -än -ar -an s. m.
'hanka hågka v. sätta hank på hästar ringa värde), harstackare, liten hare.
harsax harsaks -a -ar -an s. f.
för »lerä» (hästsjukdom).
'hankigt hagkut adv. skralt, illa harsk[l]a hafka v.
harsnara harsnaru -ur -on s. f.
ställt.
Hans Hansä, gen. Hassäs n. pr., harspår harsper -ä -a s. n.
hartass hartass -n -ar -an 8. M.
hantera håntera 1T.
hantlangare hantlagnar -n -ar haruggla haruggN -a -ur -on s. f.
harv harv -a -ar -an s. f. 1) räfsa;
-an s.
har-bukt harbukt -n -ar -an s. 113. 2) åkerharv.
harva harva y.
hardrev hardrev -ä -a s. n.
harv-kam harvkamm -än -ar -an
hare hara -n -ar -an 8. III.
hargiller harjillär -11rä -1Ira s. n. s. m. vari pinnarna sitta i harv, räfsa.
*hargla harght v. småhosta av hals- harvpinne harvpinna -än -ar -an
s. m.
katarr, harska sig.
'harglig hargku 1. -ugän -ut a. harv-skaft harvskaft -ä -a s. n.
harväg harväg -väjjän -vägar
småhostande.
harhund harhunn -dar -dan 8. rri. -an 8. In.
*harister haristär -trä -tra s. n. "has has s. n. slarv, fusk.
hasa hasa v. halka, glida.
pilbössa, armborst.
*haska sig hask sä v.: han jetta
harjärtad harjärta a.
'harka, harka -a -ur -on 8. f. harv fell hask sä unna må vätta han
måste äntligen ge sig av (undan).
I. räfsa med järnpinnar.
'harka2 harka v. 1) använda »barka» 'haskig hasku 1. -ugän -ut a.
skuggrädd, mörkrädd.
i allmänhet; 2) stående uttryck för:
riva ut en mila (kolmila); ner skä "haskigt haskut adv. skyggt ock
du sta å harka? när skall du riva skyndsamt.
'hasklig haskkin -bi a., komp.
ut milan.
förskräcklig, hisklig.
'harkkam harkkamm -än -ar -an ohaskkin

hasp(e) aspa -än -ar -an 8. Iri.
hast: i en hast adv.
hastig hastu 1. -ugän -ut a.
hastigt hastut adv.
-ka s. n.
hastvärk hastvark
s. m. 1) spindel; 2) stackare.
hat hat -ä s. n.; kånitn i hatä
'harkskaft -ä -a s. n.
for-n råka i ogunst hos honom.
harm harm -än EL III.
a. som gör hata hata y.
harmlig harmin
hatad hata a.
harm, förtretlig.
hatfull hatfull a.
harmligt harmki adv. ledsamt.
hatt hatt -n -ar -an 8. tri. 1) hatt;
harmsen harmsin a.
2) ett slags kvinnlig huvudbonad.
harmynt harmynt a.
'harn harn -ar -an K m. sten- hattband hattband -ä -a s. n.
hattkull hattkull -n -ar -an 8. DI.
grund.

s.
'harkpinne harkpinna -n -ar -an
s. ni.
harkrank hårkrågk -än -ar -an

handvändning--himmel.
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hattmakare hattmakar -n -ar -an' hemma hemma adv.
hemman hemman -ä s. n.
s. in.
*hattskyve hattfyvä -a B. n. hatt- hem-skog hömskog -än -ar -an
s. m. skog i hemmets närhet (i
brätte.
motsats till utskog).
hav hav -ä -a s. n.
hava ha haddä i. hadd havi V. hemtam hömtam a. van vid hem*havlig havku 1. -ugän -ut s. a. matt mets seder ock bruk, hemma
stadd, nästan för mycket hemmaock famlande (om gamla utlevade
stadd.
personer); ja ber bi så havkugän
jag börjar bli så svag ock skröplig. hemväg hömväg -väjjän -gar -gan

s. TR.
havre hagra -n B. III.
havre-bjällra hagärbjällra -a -ur hemvävd hömvävd -ft a.
-On a. f. vippan på havreståndet. hemåt hömåt adv.
herde hökä -kn -ar -an B. m.: är
havrebröd hagärbrö -ä B. n.
den som tillfälligt följer kreaturen
havremjöl hagärmjök -ä s. n.
havreåker hagäråkär -n -åkrar i skogen eller vaktar dem på åker
eller äng (betecknar alltså icke ett
-an s. m.
yrke); ja skit sta å var hekä i
havsbotten havsbettn B. 111.
afta jag skall ut ock vakta kreahavskust havskust -n B. ED.
hed he -a B. f.; ner skä du tä turen i afton.
hea? när skall du exercera (hea = hes hes -t a.
'hesoha herfa v. flåsa.
Rommebed).
hedendom hedändom -än s. n). het het -tt a.
heta heta V.
heder hedär -n s. m.
a.
hetblemma hettbkema -a -ur -on
hederlig hederlin
s. f. blåsa uppkommen genom
hedersam hedärsam -t a.
värme.
hedning hednig -än -ar -an B.
hedra (sig) hedra hedär (sä) V. het-peppar bettpeppar -n s. m.
starkpeppar.
hedrad hedra a.
hedrande hedrandä a.
hett hett adv.
hetta, hetta -ttn s. m.
hel hel -t a.
helbror helbror -n -brör -a s. m. hetta hetta V.
'hia hia 1. hi v. förnöta; hi fram
helig helin -Ii a.
helskinnad helfinna a.
tia gagnlöst förnöta tiden, låta
tiden gå.
helt helt adv.
hicka, hikka -a s. f.
hem, hörn -ä -a s. n.
hem2 hörn adv.
hicka hikka v.
hemgjord iArnjear -t a.
*hila hia -a s. f. rimfrost.
*hemgällig hömjällu -t a. hämd- *Mik hiku I. ugän -ut a. belagd
girig, som går igän efter döden;

med rimfrost.

int ter ja ha ijäk katta, for o 'hilka hilka -a -ur -on s. f. kvinnkann var hemjällu jag törs ej lig huvudbonad av vitt lärft, som
döda katten, emedan han kan
vara sådan, att han går igän.

hemifrån Undfrån adv.
hemligt hömki adv.

går långt framom ansiktet (en
sådan huvudbonad tjänstgör som
parasoll).

himmel himmil -n s. m.
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himmelrike himmilriöi S.
himmelsblå himmilsbkå -tt a.
hin hin B. m. 1. hin håkä.
hinder hindär -drä -dra s. n.
hindersam hindärsam -t a.
hindra hindra v.
hindrad hindra a.
hink higk -än -ar -an 8. m.
hinna, hinna hann hunni v.; h.

Holsgata Hofgatu n. pr. (väg).
Holsjansolles Hofansolläs n. pr.

(gård).
hon ho pr. f., se han.
hona hona -a -ur -on 8. f.
honing hållit-g -än B. ID.
hop, hop -än -ar -an B. m.
hop2 hop adv.
hopblandad hoplA•anda a.
hopbunden hopbundin -di ptc.
hopbyltad hopbylta ptc.
hopdragen hopdräjjin -jji ptc.
ptc.
hopdriven hopdrivin
hopfogad hopfoga ptc.
hopfrusen hopfryssin -ssi ptc.
hopföst hopföst ptc.
hopkastad hopkasta ptc.
hopklämd hopkkämd -mt ptc.
hopknipen hopknipin -pi ptc.
hopknuten hopknytin -fl ptc.
hopkok hopkok -ä s. n.
hopkokad hopkoka ptc.
hopkrupen hopkrypin -pi ptc.
hoplagd hoplagd -kt a.
hopp, hupp -ä s. n. språng.
hopp2 hopp s. n. förhoppning.
hoppa huppa v.
hoppackad hoppakka ptc.
hoppas hoppas v.
hopp-hälla S. f. hupphälla -a

framm, mä, opp
hinn% hena -a -ur -on s. f.
*hipig hippin a. hastigt rädd.
hisna hisna v.
hissa hissa v.
historia histörja -a -UT -on s.
f.
hit hit 1. hitnä adv.
hitta hitta v.; hitt på 1) träffa på,
finna; 2) hända.
hittelön hittlön -a s. f.
hittils se härtils.
hitt-ord[ig] *-ad hittokt a, ordfyndig, vitsig.
hitåt hitåt adv.
ho -n -ar -an S. m.
1102 ho pr.; ho vet vem vet?
*hoft: på en hoft adv. på ett ungefär, slumpvis, tillnärmelsevis, gissningsvis.
'hOgt: ja jett int hokt-ä jag gitter
ej, kan ej förmå mig (att göra -ur -on s. f. en kedja eller ett tåg
det; ordet förekommer endast i mellan framfötterna på en häst (eller
annat djur), som förhindrar sprindetta uttryck).
gande ock hoppande över gärdes110j hojj int. hör.
gårdar, då han går i beteshage.
'hojja hojja v. hojta, ropa hoj.
hopplockad hoppkåkka ptc.
hojta hojta v.
*hol ho k -n -ar -an B. m. stenig, hopplöst hopplöst adv.
glest skogbevuxen ås, isynnerhet hopp-stor hoppstor a. den som gör
i ängs- eller hagmark, men även sig stora förhoppningar, mycket,
i skogsmark, stenig kulle eller alltför förhoppningsfull.
hoprullad hoprulla ptc.
backe.
hoprörd hoprörd -rt ptc.
Solarna Hokin n. pr. (trakt).
hopsatt hopsätt ptc.
Solen Hon n. pr. (bynamn).
im:4k hoa -än -ar -an 8. III. 1) hopsjunken hopfugkin -ki ptc.
holk i allmänhet; 2) armtnudd. hopskruvad hopskruva ptc.
holme hokma, -än -ar -an B. in. hopslagen hopsläjjin -jji ptc.

himmelrike —humlegård.
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hovdera 15vdera v. utan noggranhopsmidd hopsmidd -tt pta.
nare beräkning antaga, uppskatta.
hopsnickrad hopsnikkra pta.
hovrätt håvrätt -n s. m.
hopspikad hopspika ptc.
hopspunnen hopspunnin -nni pta. hovskägg hovägg -ä s. n.
hovtrång hovtrågg B. n.
hopsömmad hopsöma ptc.
hovtång hovtågg -a -Väggär
hoptagen hoptäjiin -jji ptc.
-täggra s. f.
hoptals hoptaks adv.
hu hu 1. hudåna int.
hoptorkad hoptorka ptc.
hoptovad hoptova a. samman- hud hu -a -ar -an s. f.
klibbad, sammantrasslad; hårä ä hud-kamp hukamp -än -ar -an
hoptova håret är sammanklibbat. s. m. mager, eländig, gammal häst.
"hufsa hufsa v. genom skakning
hoptrasslad hoptrassla ptc.
hoppa upp ock ned; en ridande
ptc.
hopträngd hopträd
hufsar, när hästen stöter.
hoptvinnad hoptvinna ptc.
hugg hugg -ä -a s. n.
hopvräkt hopvräkin -kl pta.
hugga hugga högg huggi v.
hor hor s. n.
hugg-borr huggbor -n -ar -au
hora, hora v.
s. m. stämjärn (snickarvärktyg).
hora2 hora -a -ur -on s. f.
hor-bock horbokk -än -ar-an s.m. huggjärn huggjär -ä -a s. n.
huggorm huggorm -än -ar -an
horkarl, liderlig person.
s. m.
"horka horka v. orka.
"horkande horkandä a. stark, duk- huggstock huggstokk -Män -kkar
-kkan 8. 111.
tig att arbeta.
huggsår huggsår -ä -a s. n.
horn horn -ä -a s. n.
horngumse horngumsä -su -sar huggyxa huggyksa -a -ur -on
s. f.
-san S. 111.
hugnad hugna s. m.
S.
horpack h orpakk
*hors luns s. n. skratt, högljutt skratt. hugnad hugna ptc.
*horsa hossa v. skratta skratta hög- hugnesamt huggänsamt adv.
ljutt, gapskratta; ska,tu hessär *hujja hujja v. byta utan mellangift; skä vi hujj klåkkur ska
skatan skrattar.
horunge horunjä -n -ggar -ggan vi byta klockor jämt om jämt?
huk huk: sitt på huk.
s. rn.
Floränge Horänjä n. pr. (trakt). huka huka v.; huk ner sä huka
sig ned.
hosta, hosta v.
hosta2 hosta -a s. f.; ja ha då hull hull -ä 8. n.
fått e tokka hosta, so ja kann huller: hullär om bullär adv. huller
illa va tä jag har fått en så svår om buller.
hosta så att jag kan knappt leva. hullig hullin -11i a. välfödd, med
gott hull.
hota hota v.
hov, hov s. n.: hov i händär måtta; hulling hullug -än -ar -an s. ni.
du skä ha nå hov i händär du hum: få humm om adv. få aning
skall ha någon måtta, beräkning; orn.
int ha nå hov i händer vara humle humma -an B. R1.
humlegård hummäkgåk -n -ar-an
omåttlig.
hov2 hov -a -ar -on s. f. hästhov. s.
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'humma humma int. uppmaning till husvill husvill a.
hästen vid ryktning, påselning ock hut hut int.
liknande tillfällen att flytta sig litet. huta huta (åt) v.
hummelstör hummäkstör -n -ar hutlös hutlös -t a.
-an s. m.
huttla huttla v.
hund hunn -dar -dan 8. Ill.
hut-vett hutvett s. n. lägsta graden
hundaktig hunnaktu -t a.
av vett. Vett är av tre slag: huthundfatt hunnfatt a. obillig, orim- vett, fo?Pkvett, bokvett.
lig, omänsklig.
huv huv -än -ar -an s.
hund-hack hunnhakk -ä s. n. huvud huvvu -n -na 8. D.
smädeord.
huvudbonad huvvubona -n -ar
hundloka hunnloka -a -ur -on -au s.
s. f. Cerefolium sylvestre.
huvud-bonde huvvubondä -bonn
hundra hundra r.; for hundradä -böndär -böndra s. ni. rotei vall för hundra i våld, för tusan.

hundracka hunnrakka -a -ur -on
s. f.

hundratals hundrataf adv.
*hundsim huunsimm s. n. simsätt,
hundens simsätt (kkoSS-Simm är
det andra, vanliga simsättet).
hur hur adv.
*hurr: ä jekk i en hurr det gick
i en hast; somna en hurr hastigt ock lustigt.
*hurvilus hurvilus -n -ar -an B. m.
en flink ock lustig »ture».
hus hus -ä -a s. n.
husbehov hussbehov s. n.
husbonde hussbondä -bolin -böndär -böndra 8. in.
hushåll husåll -ä -a 8. n.
hushålla husålla v.
hushållning husållnig -a s. f.
hushållsaktig husållsaktu 1. -uglin
-ut a.
*huskig husku -t a. ruskig; ä barä
huskut i kroppän jag känner mig
ruskig.
husrum: i husromm adv. inhyses;
sitta i husromm hyra är något
högst föraktligt ock höjden av armod. Alla som sitta i husremm
äro parias.
husröta husröta s. f.
hustru hustru -a s. f.

bonde, huvudman för en soldatrote;
uppbär avgiften till soldaten tu. m.
huvudbry huvvubry s. n.
huvudgärd huvvj» -a -ar -an B. f.
huvudkläde huvvuk?rää s. n. kvinnohuva i kyrka ock vid begravning.
huvudlag huvvulag -ä -a B. 11.
huvudlös huvvulös -t a.
huvudräkning huvvuräknig -a
s. f.
huvudsak huvvusak -än -ar -an
s. ni.
huvudskalle huvvuskalla -11n
-Ilar -lian B. Ill.
hnvudskål huvvuskUr -a -ar -an
s. f.
huvud-soten huvvusotta s. f.
närvfeber.
huvudstupa huvvustupa adv.
huvudstycke huvv usty -styöä'a
s. n.
huvud-vill huvil el. huvvil a. yr
i huvudet.
huvud-villa huvila s. f. yrsel;
taht i huvila tala i yrsel, tala
oredigt.
huvudvärk huvark -var'eän s. in.
hy hy -n s. m.
hybble hybbäl -bblä -bbla s. n.
*hygga sig hyddj sä -ja sä v.
snygga upp sig, justera sin dräkt;
hyddj sä tä v. trygga sig till.

humma--hårdkokt.
'hyggad hyddja a. vårdad, uppsnyggad.

*hygge hyddja s. f. snygghet, hygglighet; em ä ä nå hyddja i-n
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hål i mitten, vardagsbröd av blandsäd (korn ock havre). Rågbröd har
aldrig hål.

hekbulla -11n -Ilar -lian

om det är någon hygglighet i s. m. bulle av blandsäd, med hål i
mitten, vardagsbröd.
honom.
*hyka hyöa v. försätta sig i en hålig hekti -t a.
hukande, nedlutad, lurande ställ- håll häll -ä s. n. 1) avstånd-; 2)
sjukdom.
ning.
'hyla hyka v. tjuta gällt (vargen hålla hella höll hulli V.; ä hellär
eppa det håller upp, rägnar icke;
hy kär).
hell tä v. vistas, uppehålla sig,
hyll[a] hill -a -ar -an s. f.
innebo.
hylsa hylsa -a -ur -on s. f.
*hyn*, hymja v. smyga nedlutad håll-damm halldamm -än s. in.
damm för att hålla kvar vatten.
ock skygg.
*hymjig hymju 1. -ugän -ut a. hållen hullin -11i a.; han ä hullin
for tä var gapu han är hållen för
skyggt smygande.
att vara storordig.
hynda hynda -a -ur -on s. f.
s. n. fint duggrägn. hållhake hellhaka -än -ar -an
*hyrj hyrj
*hyrvel hyrvil -n -ar -an 8. m. s. å.
*likt hellt int. stopp.
pojkbyting.
hålögd hekögd a.
hysa hysa v. ha i hus.
hån hån -ä s. n.
hyska höffa -a -ur -on B. f.

håna håna V.
hyssja hy& V.
hångel häggiik -gg% s. n.
hytta hytta -a -ur -on B. f.
Hyttsveden Hyttsvän It. pr. (trakt). hångla hågska V.
'håp håp -ä s. n. hängig ock plikthyvel hyvil -n -ar -an 8. Ila.
hyvelbänk hyvilbäsk -an -skar förgäten person.
-kan s. m.
*håpig håpu 1. -ugän -ut a. tölpig,
*hyvel-hank hyvilhåsk -än -ar utan hållning.
hår hår -ä -a 8. n.
-an s. m. hyvelspån.
hyveljärn hyvilsjär -ä -a s. 11. håra av sig hår åv sä V.
hårband hårband -ä -a s. n. ett
hyvla hyvla V.
långt, vitt band, varmed kvinnorna
hå hå åt.
sammanfläta sitt hår.
håg heg -än s.
hård hå k -t a.; håka ok svårlästa
hågad hega a.
hågkommen begkårnmin -mmi a. ord.
hård-backe håkbakka -än s.
minnesgod.
fast mark.
håglös heglös -t a.
*hågom ågem a. oroligt vaksam, hårde: hin håkä den onde; näj
ängslig.

håkä ett starkt nej.

hårdhänd håkhänt a,
hårdjärtad håkjärta a.
*lift12 hek a. glupsk, sniken, omätt- hård-knut håkknut -n -ar -an 8. m.

*liägt se hogt
håll hek -ä -a s. n.
lig.

dubbelknut.

hål-bröd hekbrö s. n. bröd med hårdkokt håkkoka a.
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hård-livad håkliva a. som lider häggbark häggbark -röän -rkar
av förstoppning.
-an S. m.
härd-lärd håklärd -tt a. som har häggblomster häggblemstär -trä
svårt för att lära.
-tra s. n.
hård-läst håkläst a. svårläst.
häggbär häggbär -ä -a s. n.
'hård-mint håkmint a. den som har häj häjj int:; häjj hopp! äggelserop
svårt lära sig (ock »lära sig» är " till hästen.
detsamma som lära sig utantill). häjdera httjdera v. i glädje hojta
hårdnackad håknakka a.
ock väsnas.
hård-nacke håtnakka!-än -ar -an häkta häkta v. hopfästa med »häks. m. trindskalle, envis tjurskalle; ten» (motsvarar »knäppa», där knapdin håknakka din trindskalle, par finnas); häkt hop lyffstyööy
tjurskalle.
knäpp västen.
hårdnad håna -n B. 111.
*häkte hä,ktli. -ur -a s. n. hake ock
härdsövd håksevd -vt a.
hyska.
hårfläta hårfketu -ur -on s. f. häl hät -n -ar -an S. m.
hårig håru 1. -ugän -ut a.
hälft hatt hattn el. hatta s. f.
hårsmån hårmen B. Hl.
hälgdag häda -dan -dar -dagan
hårstrå hårstrå -ä -n -na s. n.
s. m.; tä hädas adv. till hälgehårtofs hårtufs -n -ar -an B. m. dagarna.
håv håv -a -ar -an s. f.
hälgon helgon -ä -a s. n.
håva håva v.
hälgon-mässa helgamässa B. f.
håvslant håvslant -n -ar -an B. m. allhälgonadag.
slant som var ock en bör med- hälgs-mål heligsmåt -ä s. n. ringhava till kyrkan för att lägga i ningen på lördagsaftonen.
håven (till kollekt).
häl-järn häkjär -ä -a s. n. klackhäckla, häkkka v. 1) bearbeta lm; järn, klackskålla.
var å e nenstans? ho ä va häll häll -a -ar -an s. f.
bastu o häkktar var är hon? hälla, hälla v.
hon är vid badstugan ock häcklar hälla., hälla -a -ur -on s f.
(d. v. s. lin); 2) smäda.
häller se dihäll.
hitom.% häkkka -a -ur -on s. f. Hällgårdarna Hällgåkan n. pr.
för linberedning.
(by).
häda häa V.
hällre hällär adv.
hädan häjja adv. undan; häjja hårt häll-rot hällrot -a s. f. stensöta
härifrån (stående uttryck, varmed (Saxifraga).
hästen manas på); unna häjja hällrägn hällräggän /nä s. n.
härifrån!
hällrägna hällräBna V.
häfta på häft på v.; bullbitn ä' hälsa, hälsa v.
så båk, se ja häftär int på-ån hälso.2 hälsa -a s. f.
brödbiten är så hård, så jag förmår hälsosam hälarn -t a.
ej bita sönder honom.
hälst hälst adv.
häftig häftin -ti a.
*hälster häftär s. n. ett slags vide
häftighet häftuhet -a s. f.
(pil), Salix pentandra.
häftplåster häftpkåstär -trä s. n. hälvete hälviti s. n.
hägg hägg -a -ar -an s. f.
hämnas hämnas V.

hårdlivad— hästhuvud.
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härma harma ell. harmas ättär v.;
hända hända v.;
händelse händälsä -n -ar -an dem pä harmas ättär-n-de bruka
s. f.

härma (efterhärma) honom.

härnäst hänäst adv.
händelsevis händälsävis adv.
[händig] *handad handa a. slöjd- herre barra -rrn -rrar -rran s. ni.;
skicklig.
på harr såsom härrar pläga.
härrgård harrgåb• -n -ar -an 5. m.
hänga hänja hägdä hänt V.
'hängig hänju -t a. hängaktig, *härrig harm 1. -ugän -ut a. härrmodfälld.

aktig.

Härrpärs Harrpäs n. pr. (bydel).
hängsjuk hänänk a.
hängslen häislur -on s. f. pl. härrskap harrskap -ä S. 11.
häpen hippin a. hastigt rädd, över- härsk haffin -ffi a.
härtilldags härrtädaks adv.
raskad.
här-tils härrtfils adv. hittils.
här hännä adv.
*häxa häxa -a s. f. ett svagt, styvt härva harva -a -ur -on s. f.
gräs på magra, torra ängar (Agros- härvel harvil -n -ar -an 5. m.
(användes också om en svag ock
spenslig person).
härvpja harva v. nysta garn p&
härvel.
hässja, heffa v. flämta.
hässja, häjsa -a -ur -on s. f.
hässja3 häjsa v. sätta på hässja.
S. m.
*hö,ssjero häjsro s. n. (kollektivt)
härbärge harbrä -a s. n. 1) mat- viss mängd hässjestänger.
bod (vanligen på stolpar, stebp- "hässjeroa häjsroa -a -ur -on 5. f.
harbrä); 2) tiondebod, magasin h ässjestång.
för kronotionden.
häst hest -n -ar -an S. m.
tis vulgaris).

häradsdomare harrasdömar -n
5. m.
häradshövding harrashövdig -än
5. m.
häradsrätt harrasrätt -n S. m.
häradsskrivare harrasskrivar -n

härd hä?r. -n -ar -an 5.
hästbete hestbetä S. /1.
härda, häka v. göra bård, t. ex. järn. häst-bröd hestbrö s. n. särskilt
*härda, häka v. ha fördrag, uthärda för hästen bakat bröd.
under väntan. ja hä?,•a, fell mä-n, hästbytare hest-bytar -n -ar -an
så länji ja kunna
'
s. ni.
jag hade fördrag med honom (teg ock led), så hästbyte hestbytä s. n.
länge jag kunde; ja häka å tekä hästdoktor hestdektar -n -ar -an
jag uthärdade, väntade ock arbetade.
härdad häka a.
härefter härrätter adv.
härifrån hännäfrån adv.
'härig häru -t a. beväxt med hära.
*härkla, harka v. skilja linet från
blånorna.
'larm% harka -a -ur -on s. f.
linkam.
härligt härli adv.

s. ni. veterinär 1. den som sysslar
med att bota hästar.
häst-färd hestfak -n -ar -an S. m.
hästfjät.
häst-finnar hestfinnar 5. m. pl.
gräs som gärna ätes av hästar.
hästfluga hestfkugu -ur on s. f.
häst-hage hesthagä -än 5. m.
beteshage för hästar.

hästhov hesthov -a -ar -an s. f.
hästhuvud heathUvvn- n -na s. n.
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hästkrake hestkraka -än -ar -an
FL ID. hästlass hestlass -ä -a S. D.
hästman hestman -a s. f.
hästmarknad hestmarkna -n 8. 111.
hästmynta hestmynta -a s. f.

högbröstad högbresta a.
högdragen högdräjjin -jji a.
höger högär (ex. högär sia) a.
högfärd hökkfab• -a s. f.
högfärdig hökkfaku 1. ugän -ut a.
högljudd högjua a.
högmod högmo -ä s. n.
stor mynta.
hästmyra hestmöra -a -ur -on högmodas högmoas y.
högmodig högmou a.
s. f.
hästru.mpa hestrumpa -a -ur -on högre högar a.
högst hast a.
s. f. hästsvans.
hästrygg hestry gg -ryddj än högt hökt adv.
högtid hökkti -a -ar -an s. f.
-ryggar -an S. 111.
hästsko hestsko -n -r -na 8. Dl. högtidlig höktidlin -Ii a.
hästskojare hestskejjarä -rn -rar höhässja höhäjsa -a -ur -on s. f.
*höja höjja v. sätta hö på hässja.
-ran 8. 111.
hästskosöm hestskosöm -ä -a s. n. hök hök höan bökar -an S. 111.
hästtagel hesttagäk -gbA S.
hökbo hökbo -ä s. n.
hä,sttäeke hesttäMä -a s. n.
hökunge hökunjä -n -ungar -an
s. m.
hätta hätta -a -ur -on s. f.
*häv häv -t a. präktig, rask, duglig. hölada hölau -ur -on s. f.
hölass hölass -ä -a s. n.
häva häva hov hävi v.
*hölösa hölösa s. f. b. höbrist.
*hävel hävil -im n -var -van s.
stång med handtag i ändarna, var- *hö-mes hömes -n -ar -an s.
behållare av vidjor för hö på färdpå hö ock säd bäres. Två sådana
vägar.
häVkar läggas parallellt på marken,
ock det hela bäres så liksom en höna höna -a -ur -on s. f.
höns höns -a s. n.
bår av två personer.

*hävelhop hävaop -än -ar -an höra höra hörde hört y.
s. nn. hop av 14, säd o. dyl., som hörn hörn -ä -a S.
hörnskåp hörnskåp -ä -a s. n.
bäres på hävkan.
*hävlig häv?rin -H a. skrytsamt glad; hörsel hörsla s. f. b.
höskulle höskulla -11n -Ilar -han
int nå hävkin klen, skral.
*hävligt hävki adv. styvt, användes s.
så gott som uteslutande med ne- *hösmol htismegn -ä s. n. höavfall,
söndersmulat hö.
gation; ä va int så hävN det
höst höst -n -ar -an K Di.; i hösvar klent, dåligt, skralt.
tas adv.
*häx häks s. n. smädelse, hån.
häxa häksa v. smäda; skä dit höstack höstakk -staMän -stakkar
häks mä for hä skall dn håna -an s. m.
mig för det; häksä ättär säga höstdag höstdag -dan -dagar -an
efter, ni:Una en annans ord.

hö hö -ä s. n.
höfrö höfre -ä s. n.
hög hög -kt a.
högbent högbent a.

8. 133.

höstdagjämning höstdajämnig -a
s. f.

höstrå höstrå -ä -n -na s. n.
höstråg höstreg -än s. ni.

hästkrake—ilsken.
hösträng hösträgg -stränjän -ggar

-ggan s. In.
höta hätta, v. skaka handen hotande; hytta (åt) visa en hotande
åtbörd åt någon; han steg å
hytta rnä knytnävän, så länji
ja såg an han stod ock hötte

63

med knytnäven, så länge jag såg
honom.
hötapp hötapp -än -ar -an s. In.
*hötjämsa höölmsa -a -ur -on s. f.
hövlig hövlin -Ii a.
*höväder höjvär -ä s. n. bärgningsväder.

1.
i i prep.
ibland ibkand adv.
iblandad ibkanda ptc.
icke se inte.
id i -n -ar -an B. In.
idas is iddäs idis v., pres. is.
ide iä -a s. n.
idelig iddäli a; han kuta på
iddäli rappä, han sprang ögonblickligen; ä va barä, iddäli skrap
på akfon det var bara skräp på
auktionen.
Ideligen iddäli adv.
Idisla itäkska v.
ifrån ifrån prep.
igel igk -a -ur -on s. f.
igenom ijönimen prep.
*igling igkig -än -ar - -an s. in.
bäcklax, elritsa.
igän ijänn ock ijän 1. jän adv.
1) återigän; 2) åter, tillbaka; skä
du sta nu ijänn skall du åstad nu
återigän; kåmmär du ijän? kommer du igän? sätt jän dera sätt
igän, stäng d-örren.
ihop ihop adv.
ihåg ihop' adv.
ihålig jak% 1. -ugän -ut a.
ihärdig ihäku I. -ugän -ut a.
ijåns ijåns adv. för en stund sedan.
ijäl ijäk adv.
ikalv ikakv a. med kalv, dräktig
(om ko).

Ikring ikrigg adv.
ikull ikull adv. omkull.
iling illig -än -ar -an s. m. vädoril.
illa illa adv. 1) ont, t. ex. han
jo k illa sä i kvara han gjorde
sig illa, skadade sig i kvarnen;
2) dåligt, knappt, t. ex. ja herkär
illa gå jag orkar knappt gå; ja
kann illa taka jag kan knappt,
svårligen tala; ja ha vorti så

dov, se ja hör illa nog va du
säjjär jag har blivit så döv, så
jag hör knappt nog vad du säger.
illfundig illfundin -di a.
*illfänas illfänas v. ivras.
*illfänande illfänandä a. ivrig.
ill-grund illgrund s. In. misstanke;
ja drog illgrund på ä jag fattade misstanke.
*illgälig ilIjäu 1. -ugän -ut a.
knepig, »smart».
illistig illistin -ti a.
Illmarig ilmaru 1. -ugän -ut a.
skälmaktig.
*illsviande illsviandä a. (eld +
svida) illa till mods, ängslig, orolig, ytterligt orolig.
*illvarig illvar 1. -ugän -ut a. vaksamt misstänksam.
*illvolen illvokin
a. svår, besvärlig, misstänksam, kinkig.
ilska ilska -a s. f.
ilsken ilsku 1. -ugän -ut a.
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(i)mellan imilla prep. o. adv.
[i]mellanät rnillanåt adv.
immai ima y.
imma2 ima -a s. f.
immig Tann 1. -ugän -ut a.
Imot imot prep.
In inn adv.

inbilla innbilla v.
inbillad innbilla a.
inbillning innbillnig -a -ar -an

innanläsning innaläsnig -a s. f.
innanmäte innamätä s. n.
innan-sjuka innafuka -a s. f.
diarré.

innanrtill] inna adv.
inne' ma adv.
innerligen innärli adv.
innerst indräst a.
*innig innu 1. -ugän -ut a. djup-

sinnig, klok, slug; förbehållsam,
sluten, bakslug.
inom innern prep.
inbiten innbitin -ti a.
inbunden innbundin -di a. om inpå innpå prep.
Inre innär a.
böcker o. saker).
inrikes innrias a.
inburen innburin -ri pte.
Inrop innrop -ä -a s. n.
indragen inndräjjin -jji ptc.
inrätta innrätta v. säga, undervisa,
indriven inndrivin -vi ptc.
råda; han innrätta mäg tu jör
inemot innimot prep.
så han uppmanade, undervisade
infall innfall -ä -a s. n. nyck.
mig att göra så.
infallen innfullin -11i ptc.
ingefära infjär s. n. nödvändighets- insatt innsätt ptc.
artikel för kvinnor i kyrkan, med- insida innsia -a -ur -on s. f.
haves i e'osäMän ock användes insikt innsikt -a -ar -an s. f.
insjunken innfugkin -ki ptc.
till vakenhetens befrämjande.
ingen iggän, f. igga, n. int nå, inskjuten innSutin -ti ptc.
inskriven innskrivin -vi ptc.
pl. igga pron.
inskränkt innskrägt ptc.
ingendera iggändera pron.
insnärd innsnärjd -jt ptc.
ingenstädes iggänstans adv.
insnöad innsnjöga ptc.
ingenting iggäntigg pron.
insocknes innsokknäs a.
ingrodd igggrodd -tt a.
ingång igggågg -än -ar -an s. M. instucken innstukkin -kki ptc.
ingångsord igggåggsok -ä -a 8. n. instängd innstägd -Et ptc.
bibelord, varmed predikans ingång insvept innsvept ptc.
intagen inntäjjin -jji avsydd (om
(inledning) börjar.
klädesplagg, som ändrats); lyffinhyses innhysäs adv.
sty My ä inntäjji i ryddjän livini inni adv. o. prep.
stycket (västen) är »avsytt» (förinifrån innifrån adv. o. prep.
inkomst innkemst -a -ar -an s. f. minskat) i ryggen.
'inkunnlig innkunnlin -Ii a. för- intala inntaka y.
ståndig, djuptänkt, klok, knepig. Inte intä, int adv. icke; int festog
iggän hä fer icke förstod någon
inkörd iniAörd -rt a.
det förr; han vet int iggäntigg
inlåst innläst a.
han vet ingenting.
inlöst innlöst a.
intecknad inntekkna ptc.
inmurad innmura a.
inteckning inntekknig -a s. f.
innan inna adv.
intill inntä prep.
innanför innafer prep. o. adv.
s. f.

imellan—jord.
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n. en prästs in- isbrodd isbredd -n -ar -an s.
isgata isgatu s. f. väg belagd med
inunder innuuder prep. o. adv.
is, nedisad väg.
inuti innuti prep. o. adv.
ishavet ishavä s. n. bst.
invald innvitH ptc.
isig isu 1. -ugän -ut a.
in-ved innvä -n s. m. trädets kärna. iskall iskall -t a.
islupen islöpin -pi a.
invid innvä prep.

inträde inuträä

8.

trädespredikan.

inviga innviga -veg -vikt v.
invigning innvignig -a s. f.
invändig innvändin -di a.
invändigt innvändi adv.
invärtes innvartäs a. o. adv.
inåt innåt adv.
inälvor innäkvur -on s. f. pl.
is is -n -ar -an s. m.
isa isa v.
Isak Isak n. pr.
isbark isbark -baröln 8. In.
isbill isbill -n -ar -an K M.
isbjörn isb,jör -ar -an 8. M.

ja ja adv.
jacka jakka -a -ur - on 8. f.
jag jag, dat. ack. mäg pron.
jaga jaga v.
jaka (med) jaka, jak (mä) v.
jama jama c.
`jamla jamma v. tala svagt ock
jämrande.
*jamlig jammku 1. -ugän - ut a.
långtrådigt ordande i jff"mrande ton.
'jammel jammäk -nankä 8. n. lågt
ock klagande tal.
Jan Jan Johan nom. pr.

ispigg ispigg -än -ar -an 8. M.
istadig istau -t a.
istapp istapp -än -ar -an 8. Dl.
ister istär -trä 8. n.
isterbuk istärbuk -att -kar -kan
8. Ta.

isterhaka istärhaku -ur -on s. f.
1-sänder isendär adv. isänder, emellanåt.

itappad itappa ptc.
ivra(s) ivras v.
ivrig ivrin -ri a.
ivrigt ivri adv.

*jocklig jeklall 1. -ugän -ut a.
krånglig, ej fullt ärlig.

lolka jekka v. tala illa, ej få fram
orden (t. ex. som en drucken, ett
barn).
joller jållär -lirä s. n.

jollra jållra y.
*jollrig jållru 1. -ugän -ut a. pratsam, småpratande.

Jon Jon n. pr.
jon jön -ä -a s. n.; e litä jön ett
bara.

*jona jena v. 1) stappla, ej få fram

januari jannvari 8. 111.
orden, tala klent; 2) arbeta långjasså jasså adv.
samt, senfärdigt.
jo jo 1. o adv.; jo nu du jo, nu du! lonig jenu 1. - ugän - ut a. smånu har du ställt till åt dig!

färdig.

joekel jekkäk -kkkä s. n. oredigt *jonigt jenut adv. småfärdigt.
ock oredligt tal el. handling.
Jonsbo Jonsbo n. pr. gård.
lockla jekkka v. tala oredigt, ställa jord jo k -a s. f. 1) jorden som
till krångel.
världskropp; stor i oka å litn
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på j oka ; 2) jordegendom; 3) mull ; juldon jukdon -ä -a s. n.
du skä hi jok ijänn du skall juli juli

julkalas jukkalas -ä -a s. n.
bli jord igän.
jorda joka v. begrava; hit jokas julkuse jukkusä -sn -sar -san s. 111.

i senndas det begrovs (var begravning) i söndags.

jordbruk jokbruk -ä s. n.
jordbrukare jokbrukar -n -ar -an
s. 111.

jullär -n s. in. rund liten
Lingest, som går runt; ekkä har

juiler

*

du tä slipsten? jo, ä fell en
litn jullär hurudan slipsten har du?
jo, en liten stackare; juller-i-Jan

pratmakare, struntpratare.
jordbär jokbär -ä -a s. n. jortron.
jordbävning jokbävnig -a -ar julljus jukjus -ä -a s. n.
*jullrajullra v. tala enahanda ock en-an s. f.
formigt; han sått hänn å jullra
jordfast jokfast a.
å språka e stend han satt här
jordfästa jokfästa y.
jordfästning jokfästnig -a s. f. ock språkade (enformigt) en stund.
*jullrig jullru 1. -ugän -ut a.
jordgods jokgoss -ä -a 13. Il.
(oöversättligt).
*jordig joku I. ugän -ut a. nedjullöt juklöt -n -ar -an s. m. ett av
smutsad av jord (mull).
jordkula jokkuka -a -ur -on s. f. de vanligen säx böjda trästyckena,
som tillsammans bilda julringen.
jordlott joklett -n -ar -an s. 111.
jord-mask jokmakk -än -ar -an julmat jukmat -n s. 111. 1) mat som
särskilt brukas under julen; 2)
naturaförmåner, som soldaten äger
att hämta i sin rote jultiden.
jokkpra -a -ur -on s. f. potatis. julnav ju-nav -ä -a s. n.
jord-pärons-kvarn jäkkpäskvar julotta jukotta -a s. f.
-a s. f. kvarn av trä för beredande jul-pinne ju-pinna -än -ar -an
s. in. julekra.
av potatismos.
jord-pärons-myll jåkkpäsmyll -n julpsalm juksalm -än -ar -an e. m.
-ar -an s. in. tvåbladig mindre julring jukrin -än (1. -rinjän)
-ar -an s. 111.
plog för potatisens kupning; drages
jul-skalle jukskalla -11n -Ilar-Han
av karl 1. kvinna.
jordtorva jokterva -a -ur -on s. f. s. in. det svarvade trästycke, vari
julekrarna äro fästade, julnav.
jortron se jordbär.
julskoning jukskoniB, -a, -ar -an
ju se det.
s. f.
jude judä -dn -dar -dan EL Ta.
juli ju k -a -ar -an s. f. högtiden. jul-skovel jukskevväk -vvka -ar
-an s. f. blad i vattenjul.
jul2 ju k -ä -a s. n. på åkdon.
julspår juksper -ä -a s. n.
jula, juka, v. fira jul.
jula2 juka v. snurra som ett jul på jul-stock juNtekk -än (1. -stoMän)
-ar -an s. m. stock, vari själva.
armar ock ben.
julet 1. skovlarna i ett kvarnjul äro
julbent jukbent a.
fästade.
julbrännvin jukbrännvin -ä s.
jultiggare juktiddjar -n -ar -an
julbröd jukbrö -ä s. n.
s. m. mask i jorden.

jordmån jomen -a B. f.
jord-päron jåkkpära -a -ur -on 1.

julbulle jukbulla -11n -Har -an KM.
juldag jukda - n -dagar -an s. m.

8. m;

stinn som en juktiddjar

stinn som en jultiggare (ordspr.)

jorda —jämn.
jumfru jumfru -r s. f. mått.
juni juni s. m.
Juskbo Juskbo n. pr. (ställe).
just juSt adv.
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jäkel jäkul -n -klar -an s. m.
rackare.

jäkelskap jäkulskap -ä s. n: ofog,
illgärning.

"juståmenteja justårnäntäja int. jäklas jäklas v. vara krånglig, beåh, ack, just ja, just så, rätt så.

juver jur -ä -a s. n.

svärlig.

jäklig jäklu 1. -ugän -ut a. svår,

*jet]. jåk -ä s. n. otydligt, intetsägande
förtretlig, svårhanterlig.
ordande.
jälle jälla -11n s. in. övre sängplatsen.
*jåla jåka v. tala otydligt såsom
Sängens hörnstolpar gå upp till
småbarn, prata strunt.
taket, ock i dess närhet är en
"jålig jåku I. -ugän :ut a. otydligt botten (sängbotten n:r 2), detta
pratande.
är jälln.
'jåll jåll -ä s. n. betydelselöst prat; jälp jäkp -a s. f.; dem ä då jäkpa
int ä hit ana än jåll icke är det dännä de äro tillräckligt manannat än tomt prat.
starka där.
"jålla jålla v-. prata i vädret.
jälpa jäkpa jäktä jäkt v.
*jällig jållu 1. -ugän -ut a. strunt- jälplig jäkpkin -ki a.
Pratande.
jälplös jiikplös -t a.
*jåra, jåni -ä s. n. tröghet, slöhet jälp-oss jekpess int. utrop av förvid arbetet.
våning ock häpenhet.
*jä,m2 järn s. m. trög person; din jälppräst jälppräst -n -ar -an
järn ditt nöt (ehuru lindrigare be- s. m. adjunkt.
tydelse).
jälpsam jäbpsara -t a.
*järna järna v. liknöjt förnöta tiden, JältbackenJältbacken n. pr. (gård).
vara trög; stå int å järna sånnä Jälte Jältä -tn n. pr. (soldatnamn)
stå ej ock var så senfärdig!
Jältens Jältns n. pr. (gård).
'jåmdans jåmdans -11 s. m. mycket *jämda jämda s. f. bst. jämn mark,
trög människa; din jåmdans ditt
väg..
nöt!
jämka jägka v. fara sakta, arbeta
*Amig jåmu 1. -ugän -ut a. lik- sakta; jäp,k åv minska av, pruta,
nöjd, senfärdig; ä skä, då var så
av; du skit föll jägk å litä du
jämnt jämt Se det skall då all- skall väl låta pruta med dig litet;
tid vara så senfärdigt.
jägk på röra på, flytta litet; jägk
*jåmigt jåmut adv. senfärdigt.
på ston flytta litet på stolen;
*jånk jågk s. m. sen ock trög varelse. jägk hop er maka ihop er; ä
*jånka jågka v. fara makligt fram. jägkär åv tiden går.
*jånkig jåEku 1. -ugän -ut a. trög *jämmen jämmän ändå int, ack,
ock maklig.
ve.
jåns se ijåns.
jämmer jämmär -n s.
*jåss jåss s. n. slöhet, liknöjdhet. jämmerdal jämmardak -n s. m.
*jåssa jåssa v. vara dåsig, trög, slapp.
jämmerfull person.
*glasig jåssu 1. ugän -ut a. slapp. jämmerlig jämmärlin -ii a.
Jäga jäga n. ivrigt mana på, be- jämn jämmän jämt a.; väjjen ä
falla gång på gång på grund av
branog jämmän vägen är ganska
tröghet ock olydnad.
jämn.
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jämna, jämna v.; jämnriän åv järnband järband -ä -a 8. n.
järnbläck järblekk -ä s. n.
jämna av.
jämna2: for jämnan oavbrutet, järnbod järbo -a -ar -an 8. f.
järngruva järgruva -a -ur -on
ständigt.
"jämna3 jämna s. f. mossa att färga s. f.
med, beta med, så att färgen skall järnhandel järhandil -n s. m.
sitta i (Lycopodium complana- järnmalm jä,rmakm -än s. in.
järnplåt järpkåt -n -ar -an
tum).
s. M.
jämnbred jämmbre -tt a.
järnskräp järskrap -ä s. n.
jämnfota jämmfota adv.
Jämn-lända jämmlända s. f. bst. järnspett järspett -ä -a s. n.
järnstång järstågg -a -stäggär
någorlunda jämn mark, trakt.
-ggra s. f. (stående benämning på
jämn-länt jämmlänt adv.
järnspett).
jämra jämmra v.; jämmär sä
järntråd järtrå -n -ar -an 8. 111.
jämra sig.
jämt jämt adv. beständigt; jämt järnväg järväg -väjjän -vägar
å samt oupphörligt, för beständigt. -an s. m.
järpe järpä -n -ar -an 8. 111.
Jämtbo Jä,mtbo n. pr. (by).
jänta jänta -a -ur -on s. f. tjäna- järte, järta s. n.
rinna; har ni nå jänta? ja vi `järtande: öärä järtandäs int. ack,
har Brittas 011äs Margta tä aj.
jänta, som vari när Erkefar- järtblod järtblo -n 8. M.
brors ha ni någon piga? ja vi ha järtgrop järtgrop -a s. f.
Britas 011es Margta till piga, som järtklappning järtkkappnig -a
s. f.
förut varit (piga) hos farbror Erik.
Jäppe Jäppä n. pr. (hundnamn). järtlig järtlin -Ii a.
*järil järiln s. in. endast best. form, järtsprång järtsprågg • K M.
järtstyrkande järtstyrkandä a.
användes som int. (svordom).
järma järma v. jämra ynkligt; *järv järv 1. järg s. m. spindel.
järm Eä beklaga sig i jämmerlig *järvsnät järgsnät -ä -a s. n.
spindelväv.
ton utan skäl.
jäsa jäsa v.
järn jär -ä -a s. n.
järna järna -n s. in.; å järnan! jäst jäst -n s. m.
int. å hut, sådant spektakel, kors; jätte jättä -n -ar -an s. rn.
*jöss itS8S int. så konstigt, tokigt.
järnan ändå int. för tusan.

k.
huggen eller avsågad stump av ett
'kabba kabba v. gå på med tungt
träd.
arbete; kabba å sie dunka på
*kabbfet kabbfet -tt a. mycket fet
ock slå.
"kabbe kabba -än -ar -an 8. M. (förstärkningsordet kabb till vissa
1) grov stock; 2) en till ved av- adjektiv betecknar superlativ grad).

jämna—kapitel.
*kabbfull ka,bbfull a. så drucken
som möjligt.
*kabblat kabblat a. riktigt lat.
*kabbrik kabbrik -t a. stockrik.
*kacka kakka v. göra sitt tarv.
kackel kakkäk -kkkä s.
kackla kakkka v.
kaffe kaffe s. n.
kaffebrännare kaffebrännar -n
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kalva kava v.
kalv-hua kakvhus -ä s. n. kalvfostrets omgivning i moderkroppen.
kalvkätte kakvöitta -ttn -ttar
-an s. m.
kalvkött kakv&itt -ä s. n.
kalvskinn kaffinn -ä -a s. n.
kalvskinns-handske kaffinnshanfä -n -skar -an 04 111.
kam kamm -än -ar -an s. m.
kaffeböna kaffeböna -a -ur -on kambrik kammris -ä s. n.
s. f.
kamfer kannfart -n s. n.
kaffefat kaffefat -ä -a s. n.
kamma kamma y.
kaffekokare kaffekokar -n s. M. kammare kammar -n -ar -an
kaffekopp kaffekupp -än -ar -an 5. ID.
5. M.
kamp kamp -än -ar -an s. m.
kaffekvarn kaffekvar -a 0. f.
gammal häst
kagge kagga -än -ar -an EL 111. kamrat kammäråt -n -ar -an EL III.
*kajaa, kajsa -a -ur -on s. f. krökt kanal kanål -n -ar -an 0. m.
trä i främre ändan på plogen, var- kanel kand! -n s. 111.
igenom hans djupgående bestämmes. kanhända kanhända adv.
kaka kaku -ur -on s. f.
kanin kanin -ar -an s. m.
kakel kakäk -kkä -a s. n.
kanna kanna -a -ur -on s. f.
kakelugn kakäkugg -än -snar kanntals kanntaf adv.
-an El. m.
kanon kambn -ar -an 8. 111.
kalas kalås -ä -a s. n.
kanonkula kanonkula -a -ur -on
kalasa kalåsa v.
s. f.
kalasmat kalasmat -n EL M.
kanske kannfi adv.
kalk kakk -än 1. kakan
kant kant -n -ar -an s. ro.
kalka kakka v. bereda läder.
kanta kanta v. göra kant.
Kalkbärget kakkbärjä n. pr. (by- kanthyvia kanthyvla "V.
del).
kantig kantu 1. -ugän -ut a.
kalksten kaksten -ar -an 8. In. kanttrissa kanttrissa -a -ur -on
kall kall -t a.
s. f. sågtandad åtåltrissa för kant*kalla, kalla -11n s. m. köld; en stor ning av sågat virke.
kalla en svår köld; dänn här kap kap -ä K Il. 1) knep; han jok
kalla it teku den här kölden är mä e riktit kap han gjorde mig
dryg.
ett riktigt knep; 2) skada; va ä
kalla2 kalla v.
int e kap var det icke stor skada?
Kallesbaoken kalläsbakkän n. pr. 3) fångst, vinst.
(gård).
kapa åt sig kap åt sä y. slå
kallna kallna v.
under sig, förvärva med knep.
kallsvett kallsvätt -n s. m.
kapell kappa. -ä 1. kappkä 0. n.
kall-vordet kallvoki a. n. en smula kapellan kåpplan s. m. kommikallt.
nister
kapitel kapittäl -ttlä -a s. n.
kalv kav -än -ar -an s. m.
071980 Magnevill, Bjursåsmål.
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*kasig kasu 1. -ugän -ut a. varm
kapp: i-kapp adv,
ock dryg; ä kasut i varmän det
kappa kappa -a -ur -on S. f.
är påkostande i värmen.
kappas appas v.
*kasigt kasut adv. varmt.
kappe kappa -än -ar -an
1) fyrkantigt kärl; 2) 1/32:dels kask kask -än -ar -an S. In. 1)
tunna; 3) rund matkopp av trä. med metall beklädd, styv huvud,
bonad; 2) dryck: blandning av
kapten kapten -ar -an S. In.
kalla ock brännvin.
kar kar -ä -a B. n.
*kara, kara -a -ur -on s. f. redskap kaskett kafält -n -ar -an S. In.
varmed dy, gödsel o. dyl. hopskjutes. lädermössa.
"kara2 kara v. sammanföra något *kass kass -n s. m. korg med barnsom ligger utbrett 1. kringstrött. bädd.
karamell karamäll -n -ar -an kass[e] kaff -n s. in. säck av näver
eller träspjälor.
S. m.
kar-band karband -ä -a S. n. band kassera kåsera v.
kast, kas -n -ar -an S. m. vedomkring kar.
kast.
kar-botten karbettn -ar -an S.
m. botten i kar.
kast2 kast -ä s. n. 1) med sten el.
*kard karl -n -ar -an S. m. pro- dyl.; 2) hopp åt sidan.
kasta kasta v. 1) kasta i vanlig
dukten vid kardandet.
karda, karl -n -ur -on s. f. kard- bet.; 2) genom kastning rensa säd;
3) kalva för tidigt; 4) ändra sig
redskap.
(om vinden).
kurd% karla v.
kardmakare karlmakar -n -ar -an kastskovel kasskevväb• -vvka -ar
-an s. f. skovel för sädens kast8. m.
ning, rensning.
karl kar -n -ar -an B. In.
kastved kasvä -n s. m. huggen ved,
[Karl] Kalle kallä n. pr.
karlaktig karaktn 1. -ugän -ut a. upplagd i kast.
*karlig karu 1. -ugän -ut a. duktig, katekes kåMes -n -ar -an S. m.
katig katu 1. -ugän -ut a.
stolt.
karlsida karsia S. f. bst. mans- *katt katt -n -ar -an S. In. kort
ock tjock mindre träbit.
sidan i kyrkan
karlvulen karvokin -H a. stolt. katt(a) katta -a -ur -on 13. f.
kattfot kattfot -fettär S. In. (växt).
-ar -an IL In.
karm karm
karmstol karmstok -n -ar -an S. En. kattguld kattgull -ä B. n.
kattlo kattlo s. n.
kart kart -n -ar -an a. m.
kattost kattost -n -ar -an S. m.
karta, karta -a -ur -on s. f.
*karta2 karta v. sträva; kart mot
(växt).
kattuggla kattuggh, -a -ur -on
ta mot sig, sträva mot.
*kartig kartu 1. -ugän -ut a. s f.
kattun kåttun s. n.
kartaktig, svagt växande.
kartnagel kartnagM. -n -ghir -an kattunge kattunjä -n igar -an
S. In.

s.

kaution kåkfon s. na. borgen.
karva karva v.
*kasa kasa v. gå fort, så att man *kav kav adv. rent, rakt, alldeles;
kav assint alldeles intet; kav slut
blir svettig, arbeta duktigt.

kapp—klabb.
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rakt omöjligt; kav i väddja rakt kinkig dgku 1. -ugän -ut a.
i väggen
*kippa dppa v. draga efter andan.
'kava kava v. föra armarna un- *kippla öippka v. låta som fogelgefär som vid simning.
ungar, srnåfoglar.
kavelbro kaväkbro -a -ar -an B. f. kippskodd ö'ippskodd a. skodd enpå marken liggande bro av runt virke.
dast med skor utan strumpor.
kavelträ kaväkträ -n -na s. n. trä- *kirk drk -ä s. n. obehagligt ljud
redskap, varmed man trycker på
vid nötning.
kavlen ock för honom runt.
*kirka bIrka v. gnissla vid nötkavla kava v.
ning.

kavle kaväk
-var -an 8. DL kis öes -n 8. m.; int ä hä non
*kaväs kavås -n s. m. grovt byggd, makm, ä bara Usn icke är det
långsam häst.

någon malm, det är bara kis.

kaxe kaksä -sn -sar -san s. M. kista dsta -a -ur -on s. f.
kedja öe -a -ar -an s. f.
kistbotten Mstbettn -ar -an s. 111.
kedje-skaklar 6eskakkar -an s. kistlock öistlekk -ä -a s. n.
ni. pl. skaklar, som ha skakelslån kist-rede dstreä, -a s. n. kärrede,
fästad med kedjor (användas för
som användes vid färd till kvarn
åkerharv, plog, flaksläde o. dyl.).
ock staden.
Kerstin kersti n. pr.
*kitselskankad dssiskågka a. är
kesa Usa v.
en häst, som är rädd om benen.
Kesas kesas n. pr. (gård).
kitslig öisslu 1. -ugän -ut a. känskes-fluga ö'esfkuggu -ur -on s. lig för kittling.
f. fluga, BOM kommer kor att kesa. kitsligt öiSslut adv. svårt, grannkikna ur öikän ur dkna v. tappa laga.
andan.
kitt MU -ä s. n.
kil öfil -n -ar -an 8. 111.
kitta öitta v.
kila öfia v. spränga med kil.
kittel öittil -n -ar -an s.
*killa öilla v. föda killingar.
kittel-ring dttilsrigg -uj än -Har
killing öillig -än -ar -an EL M. -an s. m. en trefotad järnring,
kim öinarn -än -ar -an s. m. utstå- varpå kitteln ställes.
ende ände av stav i laggkärl.
kittla dssla v. tr. o. intr.
kimma öimma v. genom klämtning kittning &tanig -a s. f. anbrinangiva eldsvåda.
gande av kitt.
*kimna ölinna v. torka hop eller kiv öiv -ä s. n.
svälla ut, gistna eller motsatsen. kivas öivas y.
kimning öimnig -a s. f. klämt- kjol-säck Usäkk -sUMn -säkning vid eldsvåda.
kar -an s. m. lös, broderad väska
kimrök öimmrök -än B. M.
utanpå kjolen.
kindben öinnben -ä -a s. n. kind. kjol-säcks-band Usäkksband -ä
Kingelbo öinäkbo n. pr. (gård).
-a s. n. band omkring livet för
*kings öis -n -ar -an 8. DB. ut- kjolsäckens uppbärande.
skjutande stycke av åker el. äng. kjortel öortil -n -ar -an s. m.
kink öi.gk -ä s. n.
kjortel-sko ö'ortilsko -n s.
kinka 'öigka v.
kjolkant.

kinkblåsa dgkblåsa -a -ur -on s. f. klabb Mrabb -än -ar -an

8. 111.
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klabb-rede kkabbreä -a s. n. klia Mia v.
sommarkörredskap (för timmerkör- klick Mnikk -än -ar -an s.
klicka kb;ikka v.
ning).
klack kkakk -än -ar -an 8. m. klimp kkimp -än -ar -an s. m.
klimpig kkimpu 1. -ugän -ut a.
liten bärgkulle.
*klackig Mrakku 1. -ugän -ut a. klimp-välling kkimpvällig -än
s. ro. välling av mjölk ock kornutan horn, kullig.
mjöl med klimp av kornmjöl ock
klaga kkaga v.
"klaka kaka v. frysa, hårdna av köld. vatten (en bättre frukosträtt än
klamp kamp -än -ar -an s. m. vanlig välling av mjölk ock kornklampig kkampu 1. -ugän -ut a. mjöl utan klimp).
klander kkandär -drä s. n.
kika -a -ur -on s. f.
kfigka v.
klandra kkandra v.
klint kkint 1. kitt -n -ar -an
klang kagg -än s. m.
klappa kappa v. tvätta kläder. s. ni. bärgtopp, bärgutsprång.
klapp-stol kkappstok -n -ar -an "klipa kkypu -ur -on s. f. klyka.
s. in. stol varpå klappas vid kläd- klippa kkyppa kkyft v.; nor ja
kkyft takkon hännä i lådis när
tvätt.
klappträ kappträ -n -a s. n. trä
jag klippte fåren här i våras.
klipp-ris kkyppris -ä s. n. Lyvarmed kläderna bearbetas.
klar kår -t a.; klårt himlen är copodium anatinum.
klister kkistär -trä s. n.
klar, molnfritt.
klistra Mistra v.
klara klåra v.
klarna kkårna v.; ja skä vänta kliva kkyva v.; kkyv int övär
roggåkn kliv ej över gärdesgården.
e skuv, få si om int ä klårnär
opp jag skall vänta en stund, få klo ko -ä -n -na s. f.
klocka kkåkka -a -ur -on 8. f.
se, om det icke klarnar upp.
klockare kkåkkär -n s. m.
klart klart adv. tydligt, rent.
klarögd klårögd a. med klara ögon. klock-foder Mråkkfodär -drä s. n.
klockfodral.
klave kava -än -ar -an s.
klock-glas kkåkkgkas -ä -a s. n.
klaver klav& -ä -a s. n.
klock-huv kkåkkhuv -än s.
klema kkema v. smeta, sudda.
träfodral omkring urvärket (är
klen ldren -t a. 1) klen • 2) stående
uttryck för sjuk; ä barä kkent löst ock skjutbart).
i andär gåkn det är sjukligt hos klockkedja kkåkkhe -a -ar -an
s. f.
våra grannar.
*klena kkena -a s. f. sjukdom; klockkläpp kåkkäpp -än s.
veffil va ä kommi for Idena klocklod kåkklo -ä s. n.
på-n ho vet, vad det kommit för klocknyckel VråkknyMyl -n -ar
-an s.
sjuklighet på honom.
klent kkent adv. i moralisk mening: klockslag Mråkkslag -ä -a s. n.
va int hä kkent jort var ej det klock-tavla kkåkktavka -a -ur
-on s. f. urtavla.
orätt handlat?
klen-vorden kkenvain a. litet klook-träss kkåkktråss -n -ar -an
skral, illamående.
s. in. snöre varpå klockloden
hänga.
kli kki -ä s. n.
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S.. m.
tolv timmar.
*klunsa kkunsa v. bära sig klunklock-vev kkåkkvev -a s. f. vev sigt åt.
varmed klockan drages upp.
klunsig kkunsu 1. -ugän -ut a.
klo-harv koharv -a -ar -an klut kut -n -ar -an 5. ta. skrynks. f. åkerharv med krökta pinnar lig eller smutsig tyglapp.
(klor).
kluta ut sig lamt ut sä v. styra
klok kkok -t a.; en kok 5. na. hel- ut sig.
bregdagörare, undergörare (anlitas "klutig kkutu 1. -ugän -ut a. slarvig,
vid sjukdom, även för svartsjuka, lappad.
för att återskaffa förkomna saker *kluva kkuvu -ur -on s. f. ena
ock kreatur).
hälften av kluvet trä.
klokt kokt adv.
kluven kkyvin -vi a.
*klona kona v. riva.
klyftig kkyftin -ti a.
*klossa kossa -a -ur -on s. f. 'klysen kkysn -a -ur -on s. f.
groda, padda.
rummet mellan två grenar.
*klossim kkossim -ä s. n. van- *klysnas kkysnas v. grena sig,
liga simsättet, varvid armarna ock
dela sig; ner fäkkän kkysnas,
fötterna föras samtidigt (andra simbir ä jåkkpärur när stjälken (kåsättet är »hunnsim»).
len) delar sig, blir det potatis.
klot kkot -ä -a g. n.; pl. kkottär i *klysnig kkysnu 1. -ugän -ut a.
det stående uttrycket kast kkottär
grenig, delad.
slå käglor.
klyva likyva v. dela mitt itu.
klots kkåss -n -ar -an S. /11.
klyv-stamp kkyvstamp -än -ar
*klotsa kkåssa v. vara som en -an s. m. stamp med ägg, varpå
klots.
järn klyves.
klubba kkubba -a -ur -on s. f. klå kkå v. klia; Mit mä på hafn
kludd kkudd -ä s. n.
klia mig på halsen; Ml sä v.
kludda kkudda v.
skubba sig.
kluddig kkuddu 1. -ugän -ut a. klåda kkåa, -a s. f. skabb.
klump kkump -än ,-ar -an S. m. klådig kkåu 1. -ugän -ut a. 1) skabbet. särskilt träkloss med vidbig; 2) den som icke låter något
fästad kedja, som läses fast vid
vara i fred.
hästens framfot för att hindra klå-fingrad kkåfiggra a. klåfinghonom att hoppa över gärdesgår- rig.
darna, när han går på bete; täjj kläda kkä kkäddä kkätt v.
gessä, ha du int sätt på kkum- kläde kkää s. n. 1) tygsorten
pän på hestn vad gosse, har du
kläde; 2) huvudduk; je-mmä
ej satt klumpen på hästen!
kkäa tag hit huvudduken.
klumpig kkumpu 1. -ugän -ut a. kläder kkäa s. n. pl.
*klunderskalle
kkundärskalla kläd-stuga kkästuggu -ur -on s. f.
-11n -Ilar -han S. 111. tjockhuvud, stuga 1. större rum, utan eldstad,
dumbom.
vari kläderna förvaras.
klunga kkugga s. f.
kläm kkämm -än g. m.; sätt i
klunk kkugk -än -ar -an S. m.
kkämm sätta i klämma.
klunka kkugka v.
klämma,. kkämma -a K f.
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klämina2 kkämma -dä -t y.
kläpp käpp -än -ar -an s. m.
*k appa kkäppa v. klämta.
klöv kMv -a -ur -on å. f.

knarra knarra V.

knarrig knarru 1. -ugän -ut a.
knastra knastra y.
*knava knava v. sträva småfärdigt.

*knaverorv knavärorv -ä -a B. D.
s. n.
klöver Mrövär
liskaft (orv), vars båda handtag
klöverfrö kkövärfre -ä -n -a S. D.
äro »knavrar».
klöverhö Mrövärliö -ä s. n.
*klöverlind kNvärlind -a -ur -on *knavig knavu 1. -ugän -ut a.
småfärdig.
s. f. åker besådd med klöver.
klöv-fett kkövfett -ä s. n. finaste *knavre knavra -an -ar -an B. 111.
1) dörrhandtag av en träpinne;
fett.
'2) handtag på liskaft, men endast
klövja Mrövja v. frakta på häst-

nedersta handtaget på »skäktorv».
ryggen.
klövj-sadel Mrövsal -n -ar -an *knega knega v. böja knäna vid
gående, gå långsamt med möda.
s.
klövj-väg liArövväg -väjjän -vägar "knegigt knegut a. n. knogigt.
kneken : på knekän adv.
-an s. m.
knekt knekt -n -ar -an
*knack knakk s. n. slag.
knep knep -ä -a s. n.
knack% knakka v.
*knacka knakka -a -ur -on 8. f. knepig knepu 1. -ugän -ut a.
yxa av trä, varmed dy, mossa ock knip knip -ä -a s. n.
knipa, knipa knep knipi v.
torv slås sönder.
knagg knagg -än -ar -an s. 111. knipa2 knipu s. f.
knagglig knaggku 1. -ugän -ut a. knippai knippa -a -ur -on s. f.
bunt hö m. m.
knaggligt knaggkut adv.
*knippa2 knippa -a -ur -on s. f.
knaka knaka v.
grop i vinterväg, som uppkommit
knall i uttr. knall fall adv.
knalla knalla v.

genom kördons nötning.

knallhatt knallhatt -n -ar -an *knippig knippu 1. -ugän -ut a. en
väg som har »knippor».
5. M.
knapp, knapp -än -ar -an El. 111. knipslug knipslug -t a.
knapp2 knap, n. knaft a.; han vill kniv kniv -än -ar -an S. m.
va knap å sä han vill vara knivblad knivbka -ä -n -a s. n.
knapp av sig.

knivskaft knivskaft -ä -a s. n.

knappa av knapp åv v. minska, knivslida knivslia -a -ur -on s. f.
knivsudd knivsudd -n -ar -an S. m.
draga av
*knockla knokkka -a -ur -on s. f.
knappast knapast adv.
knapphål knapphoZr -ä -a s. n. fotknöl.
knappnål knappnåk -a -ar -an knoga knoga y.
knoge knoga -än -ar -an s. f.
s. f.
knappnålsbrev knappnåksbrev knogig knogu 1. -ugän -ut a.
knopp knopp -än -ar -an s.
-ä -a s. n.
knapp-rad knappra -a -ar -an B. f. knoppas knoppas v.
*kn.oppla knoppa v. knyppla.
knappt knaft adv.
*knorl knorl -n -ar -an 8. m.
knapra knapra 17.
knorr.
knarr knarr s. n.

klämma—kofärd.
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*knorlai sig knerl sä, knerla sä knåda knea v.
v. runda ihop sig.

knåp, knep -ä s. n. senfärdigt arbete.

*knorla2 knerla -a -ur -on s. f. knåp2 knep s. m. senfärdig person.
knåpa knepa v. vara långsam; ä
knuta på tråd o. dyl.
*knorlig knerlu 1. -ugän -ut a. knepär fell nenn da em fändär,
knollrig.

ner hälsa får vara det går väl så

småningom, när man får ha hälsan.
knorr knerr -ä s. n.
knåpgöra knepjöra s. n. tidsknorra' knorra V.
knoster knostär -trä S. 11. 1) något ödande arbete.
hårt sammangyttrat; 2) slägga, knåpig knopa 1. -ugän -ut a. långvarmed sten slås sönder.

knot knot -ä s. n.
knota, knota v.
knota2 knota -a -ur -on s. f.
knotig knotu 1. -ugän -ut a.
knott knett -n 8. m.
knotter knettär -tträ S. II.
knottrig knettru 1. -ugän -ut a.
knubb knubb -än -ar -an S. ra.

sam, senfärdig.

knä knä -n -na

S. n.

tä knäss

adv. till knäna.

knäbyxor knäbyksur -on 8. f. pl.
knäck, knäkk -än S. m.; då fekk

ja mä knäkkän läll då ådrog
jag mig en obotlig skada likväl.

knäek2 knäkk -ä -a s. n. kokt

sirap i liten pappersstrut.
kort, grov bit av en stock, sär- knä-djup knäss-jup -t a.
skilt avfall vid sågvärk; han ä knä-fattig knäfattm a. knäsvag.

föll i Kessnäs å bär knubb knäpp knäpp -än -ar -an S. 111.
han är i Korsnäs ock bär knubb. knäppa, knäppa knäfftä knäfft
Knubben knubbän n. pr. (bärg). v. fästa med knapp.
knubbig knubbu 1. -ugän -ut a. knäppa2 knäppa knapp knäfft v.
ge ljud.
knuff knuff -än -ar -an S. M.
knäppe knäppä -a s. n.
knuffa knuffa V.
knäskål knäskåk -a -ar -an s. f.
knuffas knuffas V.
*knula knuta v. klämma; skon *knätt knätt -n s. m. ljud; int
knutär mä,g skon klämmer mig; en knätt ho ha låti em icke
hestbytä knutär mäg, se ja ett ljud hon yttrat.
kann int sova hästbytet ängslar *knätta knätta v. yttra.
mig, så jag kan ej sova.
knäveck knävekk -ä -a s.
knöl knut -n -ar -an S. m.
knussel knussl -ä s. n.
knölig knutu 1. -ugän -ut a.
knussla knussla v.
knusslig knussla 1. -ugän -ut a. knös knös -n -ar -an
knut knut -n -ar -an B. M.
ko ko -a -r -na s. f.
knutig knutu 1. -ugän -ut a.
kobent kobent a.
knyppla se knoppla.
kobås kobås -ä -a s. n.
knyta knyta knöt knyti V.
kofoder kofodär -drä s. n.
kofot kofot -n -ar -an B. M. 1)
knyte knytä -a s. n.
knytning knyttnig -a -ar -an fåt på ko; 2) redskap.
s. f. knypplat arbete, huvudpryd- *koft keft -n -ar -an S. m. kjortelnad för kvinna, kallad »hatt».

aktig dräkt för små gossar.

knytnäve knytnäva -än -ar -an ko-färd kofta. -n -ar -an
s.

kofjät.

S.

m.
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kohage kohaga -än -ar -an s.
kohorn kohorn -ä -a S. 11.
kohud kohu -a -ar -an s. f.
kohår kohår -ä -a s. n.
koja kojja -a -ur -on s. f.
*kojsa kojsa v. harva, när det fastnar i åkerharven.
kok kok -ä -a S. D.
koka koka v.
kokalv kokakv -än -ar -an B. m.
kokgryta kokgryta -a -ur -on
s. f.
kokhet kokhet -tt a,
kokkärl kokUrl -ä -a s. n.
ko-klave kokkava -än -ar -an
5. Ill.

kolmottagare kokmottagar -n -ar
-an s. m. person, som granskar
kolen, som köpas.
kolmått kokmått -ä s.
kolmörker kokmorkär -krä s. n.
kolmörkt koktnerkt adv.
kolna kona V.
kolning konig -a -ar =an s. f.
1) skogsarbete för kolning; 2)
trakten där arbetet pågår.
Kolningskärren koknigs'eärra
pr. (trakt i närheten av sjön Stora
Småtingen).
kol-not koknot -a s. f. trägaller,
som lägges över kolstigen.
kolportör kå'llpotör -n -ar -an

ko-klöv kokköv -a -ur -on s. f. 8. 111.
kokning koliknig -a -ar -an s. f. kolpris kokpris -ä -a s. n.
det kokta av mjöl (icke kokandet). kolstig kokstig -än -ar -an S.
kolstybbe kokstybbä s. n.
kokt koka ptc.
kolsvart koksvart a.
kokött koeött -ä s. n.
Koltjärn kokelrn n. pr. (sjö).
kol kok -ä -a s. n. (träkol).
kolv kokv -än -ar -an El. 111.
kola koka v.
*kolvfat kokvfat -ä -a s. n. ett
kolad koka ptc.
kol-blå kokbkå -tt a. blå i högsta fat av gran eller vidjeribbor, som
användes för gödsel, kol m. m.
grad.
kolbotten kokbottn -ar -an EL m. kolväg kokväg -väjjän -vägar
-an s. 111.
beredd mark 1. plats för mila.
*kolbädda kokbädda -a -ur -on *kollina kolåma -a -ur -on s. f.
s. f. kolbop vid mottagningsstället, kons uttömning.
komjölk komjekk -a s. f.
där kolen »stjälpas».
kolhop kokhop -än -ar -an S. 113. komma kåninia kåmm kåmmi
V.; ja kåmmär int på, okkän
kolhus kokhus -ä -a s. n.
*kolka koka v. ta stora klunkar; ä ä jag kommer ej ihåg, vem det
är; kåmm sä for komma sig
kekk i sä dricka mycket.
kol-karl kokkar -n -ar -an K III. för; hur kåmmär ii tä dä hur
kommer det till att; nor kåmm
kolkörare.
han tä när föddes han.
kol-kur kokkur -n -ar -an 13.
kommendera kå'mdera v.
jordkoja under kolningsarbete.
kompani kåmpani -ä -n -a s. n.
kolkörning koköörnig -a s. f.
kollekt kå'lläkt -n -ar -an s. f. kompass kämpas -n s. m.
koller kållern s. m. bst. (häst- kompass-drag kåmpasdrag -ä
s. n. ställe där kompassen drar sig.
sjukdom).
kona kona -a -ur -on s. f.
kollra kållra V.
konsistorium kånjistorjum -ä s. n.
kollrig kållru 1. -ugän -ut a.
kolmila kokmila -a -ur -on s. f. konst konst -a -ar -an s. f.

kohage—korsväg.
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konst-hus konsthus -ä -a s. n. hus korg korg -än -ar -an B. M.
för vattenuppfodringsvärk (»konst»). *korigt kerut adv. med kniv eller
yxa klent utfört.
konstig konstu 1. -ugän -ut a.
konst-mästare kenstmästar -n -ar kork kurk -än 1.-rUn -kar -an

-an s. m. person som sköter en
»konst».

. m.

s

*korla kerla v. sorla på ett egen-

domligt sätt; hä korlär i hafn
kontant kåntant adv.
det »korlar» i halsen.
kontor kånntor -ä -a s. n.
korn/ kor -ä s. n. sädesslaget korn.
kontrakt kuntråkt -ä -a s. n.
kopp kupp -än -ar -an B. M.; korn2 kor -ä -a s. n. 1) sädesslagens

tvätt kuppan diska.

frö; 2) liten del.

koppa, kuppa -a -ur -on s. f. kornax koraks -ä -a s. n.
koppa2 kuppa v. 1) ympa; 2) ut- korn-blomma korblomma -a -ur
suga blod vid koppning; ja va -on B. f. blåklint.
sta å kuppa mä jag var bort korngryn korgryn -a s. n.
kornhalm korhakm -än 8. M.
ock lät koppa mig.
korn-hässja korhäjsa, -a -ur -on
koppar koppar -n B. M.
koppargruva koppargruva -a -ur s. f.
kornmjöl kormjök -ä s. n.
-on s. f.
koppar-hytta kepparhytta -a -ur kornmjölsvälling kormjöhvällig
-än s. m.
-on s. f.
kopparkittel kepparöittil -n -ar kornsäck korsäkk -säööän -kar
-an s. m.
-an s. m.
kopparkruka kepparkruka -a -ur kornåker koråkär -n -krav -an B.M.
korp korp -än -ar -an s. m.
on s. f.
kopparkärl kepparöärl -ä -a s. n. Korp-Anders kerpandäs nom. pr.
kopparmalm kepparmakm -än (person).
Korphålet kerphea, n. pr. (sjö,
B. 131.
kopparplåt kopparpkåt -n -ar trakt).
korporal kårpral -n -ar -an s. M.
an s.
kopparskopa kopparskopa -a -ur kors, kess -ä -a s. n.
kors2 kess int.; kess for trolla
-on 8. f.
kors för trollen!
kopparslagare kepparslagar -n
-ar -an B. M.
korsa över kess övär v.
kopparslant kopparslant -n -ar *korseligen kesseligän int. sådant
-an B. 131.
spektakel!
koppartråd keppartrå -n B. 111. korsfästa kessfästa v.
koppglas kuppgas -ä -a s. n. korsgång kessgågg -än s. m.
kopphorn kupphorn -ä -a s. n. gång tvärs över kyrkan.
koppjärn kuppjär -ä -a s. n.
kors-slant kesslant s. m. spel
koppor kuppur -on B. f. pl. 1) av med kopparslantar, som kastas i
ympning; 2) sjukdom.

luften, varvid man gissar på pil

kopp-skinn kuppfinn -ä s. n.
eller krona.
koppärr kuppär -ä -a B. n.
korsvis kessvis adv.
koppärrig kuppäru I. -ugän a. korsväg kessväg -väjjän -vägar
*kora kora v. tälja eller hugga klent. -an s. m.
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'kragpinne kragpinna -an -ar -an
korti kort -ä -a 8. n.
s. in. pinne i hässjestolpe.
kort, kort a. o. adv.
kortkonst kortkonst -a -ar -an s. f. kragtag kragtag -ä -a s. n. tag
kortlek kortlek -än -ar -an 8. m.
i kragen vid brottning.
krake kraka -än -ar -an S. rn.
kortspel kortspel -ä -a s. n.
kortspelare kortspelar -n -ar förkrympt träd, torrt träd 1. buske.
kram kram a.
-an S. m.
krama krama v.
korttänkt korttät a.
krampa krampa -a -ur -on S. f.
korum korum s. n.
korv korv -än -ar -an K m.
präss vid snickring.
korvhorn korvhorn -ä -a K 13. krans krans -n -ar -an s. m.
korvskinn korvfinn -ä -a s. n. krapp krapp -än s. m. krappfärg.
korvstiekakorvstikka -a-ur-on K f. kras : i kras adv.
koränta koränta -a -ur -on 8. f. krasslig krasslu 1. -ugän -ut a.
de matnyttiga inälvorna av ko. 'kravell kraväk -vkä s. n. skräp,
besvär, otrevligheter.
kos : sin kos adv.
*kosa/ kosa -a -ur -on s. f. ett *kravel2 kravil -n -ar -an s.
mått (jumfru), som användes vid
stackare.
kravla kravka v.
brännvinsminutering.
"kosa2 kosa v. supa (sup) brännvin. *kravlig krav?ru 1. -ugän -ut a.
*kosig kont 1. -ugän a. drucken. klen, svag, krasslig.
koskälla kofälla -a -ur -on 8. f. *kravligt kravkut adv. klent.
kraxa kraksa v.
kost kost -n 8. ni. mat.

kreatur kritur -ä -a s. n.
krets kriss -n -ar -an 8. 131.
krig kri -ä -a s. n.
kriga kri -ddä -tt V.
krigsfolk krissfokk
s. n.
krigshärre krissharrä -rrn -rrar
-an s. m. officer.
krigsknekt krissknekt -n -ar -an
efter knivar.
s. m.
ko-tjuder koööddär -ddrä -ddra krigstjänst krissöänst -a s. f.
krikon krikon -ä -a K D.
s. n.
*kox koks -ä 8. In. uppsyn; han *kring/ krigg a. hastig; foll prädva unnlin i koksä han hade en dika-n bra, män an va vU•
krigg i måkä nog predikade han
besynnerlig uppsyn.
koxa koksa v. titta, bliga, se stint bra, men han talte för fort.
kring2 krigg pr. o. adv. omkring.
på något.
*kringa krigga v. skynda; krigg
krafsa krafsa V.
dä, gossä skynda dig gosse.
kraft kraft -a -ar -an s. f.
kring-kring kriggkrigg adv. runt;
kraftig kraftu 1. -ugän -ut a.
sprigga kriggkrigg springa runt;
kraftlös kraftlös -t a.
*krag krag -ä -a s. D. stolpe i gå i kriggkrigg gå runt gång på
kosta kosta V.
kostnad kostna -n -r 8. 111.
kostsam kostsam -t a.
kostsamt kostsamt adv.
Kostäkten koStäkta n. pr. (trakt).
Kosveden kosvänn D. pr. (trakt).
*kota, kota v. tälja med kniv.
*kota2 kota -a -ur -on B. f. spån

en hässja.

krage kraga -än -ar -an

H. DI.

gång.
kringla, kriggka -a -ur -on s. f.
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*kringla2 klinka v. tala undvi- *kruukla krukkka v. krångla.
*krucklig krukkku 1. -ugän -ut
kande.
a. mycket krånglig, tillkrånglad.
*kringlig krigght 1. -ugän -ut a.
*kruckligt krukkkut adv. oredigt.
rund, krånglig.
kring-sjuka kriggfuka -a s. f. kruka kruka -a -ur -on s. f.
kruk-kärl kruköärl -ä -a s. n.
diarå.
"kringt kriggt adv., komp. -ar, sup. krukmakare krukmakar -n -ar

-äSt fort, hastigt; ofta; som kriggäst som oftast.
kristlig kristlin -Ii a.
kristna kessna v. döpa.
kristning kessnig -a s. f. dop.
kristningbarn kessnigbar -ä -a
s. n. dopbarn.

s. f.
krita Mita
kritbit kkitbit -n -ar -an B. In.
kritpipa kkitpipa -a -ur -on s. f.
kritvit kkitvit -tt a.
krog krog -än -ar -an B. In.
krok krok -än -ar -an B. In.
kroka kroka v. 1) kröka; 2) vara

-an 5

111.

krumbukta krumbukta v.
krus, krus -ä -a s. n. (kärl).
krus2 krus B. Ii. (hänsyn).

krusa, krusa v. vecka, utsira.
krusa2 krusa v. bevisa överdriven
hänsyn (artighet).
Kru.sa3 krusa n. pr. (konamn).
krusig krusu 1. -ugän -ut a.
kruskål kruskåk -n s. m.
krusmynta krusmynta -a -ur -on

s. f.

krut krut -ä s. n.
krutbruk krutbruk -ä -a s. n.
krokig; o går å krokär hon kruthorn kruthorn -ä -a s. n.
krutmått krutmått -ä -a s. n.
går ock är krokig.
krutrök krutrök -öän s. m.
krokbent krokbent a.
krycka kryööa -a -ur -on s. f.
krokig kroku 1. -ugän -ut a.
krydda krydda -a -11T -on s. f.
krokigt krokut adv.
kryddgård kryggåk -n -ar -an
krokna krokna V.
s. m.
krokodil krokodil -n -ar -an s. 111.
kryddkvast kryggkvast -n -ar
krokryggig krokryddju a.
-an s. m. blomsterkvast, bukett
krokväg krokväg -väjjän -vägar

-an s. m.
krona krona -a -ur -on s. f.
kronoutlagor kronutlagur -on
s. f. pl.
kronprins kronprins -n s. m.
kropp kropp -än -ar -an s. m.
kroppsbyggnad kroppsbyggna n
B. In.

(nöd vändighetsvara sommartiden för
kvinna, när hon går till kyrkan).
kryddpeppar kryggpeppar -n s. m.
krympa krympa -ptä -pt v.
krympling krympkig -än -ar -an

s. m.
kryp kryp -ä s.
kryp-in krypinn s. n. litet rum

kroppås kroppås -n -ar -an s. m.
(såsom tillflyktsort).
krossa kursa v.
krypa krypa v.
krossad kresa ptc.
kryphål kryphok -ä -a s. n.
krubba krubba -a -ur -on s. f. kråka kråka -a -ur -on s. f. 1)
fogel; 2) kvinnlig huvudbonad av
krubbitare krubbitar -n -ar -an
B. In.

färgat tyg; 3) orenlighet i näsan.

*kruckel krukkä?r -kkkä s. n. svårt kråkbo kråkbo -ä -ar -an s. n.
kråkfjäder kråkfjär -ä -a s. n.
krångel
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kråkfötter kråkfettär -ttra s. m. krönikebok krönikebok -a -bökpl. 1) kråkans fötter; 2) Lycopo- kär -kkra s. f.
dium clavatum.
kröning krönig -a s. f.
kråkris kråkris -ä s. n. Empet- kubb kubb -än -ar -an S. m.
rum nigrum.
kudde kudda -ddn -ddar -ddan S.
kråkunge kråkunjä, -n -uggar ra.; han va barä en litn kudda
-an S. m.
då han var helt liten då.
krångel kråggäk -ggkä s. n.
*kugga kugga v. härva garn.
krångelmakare kråggäkmakar -n kugge kugga -än -ar -an s. m.
-ar -an S. m.
1) kugge; 2) apparat av trä för
krångla kränka v.
garnhärvning (går runt vertikalt,
krånglig krån,ku 1. -ugän -ut a. under det härveln går horisonkräfta kräfta -a -ur -on s. f. 1) telt).
skaldjur; 2) sjukdom.
kuggjul kuggjul -ä -a s. n.
kräft-bete kräftbetä -a s. n. 1) kula, kuka -a -ur -on s. f. blybete åt kräftor; 2) uttryck för kula o. dl.
förakt; ditt kräftbetä ditt kräk. kula2 kuku -ur -on s. f. håla.
kräftgång i uttrycket: ä går kräft- kulen kukin -N a.
gåggän det går baklänges.
kull, kull -n -ar -an s. m.
kräftsten kräftsten -ar -an B. ra. kull2 kull adv. omkull.
kräft-tång kräfttågg -a -täggär kulla kulla -a -ur -on B. f. kvinna
-täggra s. f. tång av trä, ungefär (i socknarna i norr, öster ock väster
en meter lång, för kräfttagning. om Bjursås).
kräk kräk -ä -a s. n.
kull[e], kull -D s. m. hattkulle.
kräkas kräåas kräktäs kräkts v. kulle2 kulla -1In -Ilar -han s. ta.
'kräkla, kräkkka v. krångla, vara jordkulle.
slingrande, motsträvig.
kullerbytta kullärbytta -a -ur
kräkla2 kräkkka -a -ur -on s. f. -on s. f.
kräkpulver kräkpulvär -vrä s. n. Kullgärdet kulljäkä n. pr. (by).
kräla krälla krall krulli v. kräla, kullra kullra v.
vimla; kan krall så usäl äländi kullrig kullru 1. -ugän -ut a.
han gick ytterst långsamt.
*kult kult -n -ar -an El. m. be*krälig krällu 1. -ugän -ut a. lång- teckning för en halvvuxen gosse
sam, krälande, i hög grad senfärdig. eller gris.
*krängt krällut adv.
*kulting kultig -än -ar -an S. 111.
krämpa krämpa -a -ur -on s.
-= föreg.
tekka krämpa! smädelse, uttryck kultång kuktågg -a -täggär
av förakt för den som visar sig -täggra s. f.
svag ock klennodig.
kung kugg -än -ar -an S. m.
kräslig kräslin -Ii a.
kunglig kuggkin -N a.
kräsmagad kräsmaga, a.
kungsord kuR&Å -ä -a s. n.
kräva, krävu s. f.
kungsåder kuggsådär -dra s. f.
kräva2 krävja v. infordra skuld.
huvudströmfåra.
krävstinn krävstinn -t a.
kungörelse kunnjörälsä -sn -sar
krögare kröjjär -n s. m.
-san s. ro.
kröna kröna v.
kunna kunna 37.

kråkfötter—kvinnfolk.
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kunnig kunnu 1. -ugän -ut a.
kvarnhus kvarhus -ä -a s. n.
kunskap ku n nskap -än -ar -an s. m. kvarnjul kvarjuk -ä -a s. n.
*kunt kont -n -ar -an 8. IM nä- kvarn-lave kvarlava -än -ar -an
versäck.

kupa kupa -a -ur -on s. f.
*kuppjärv kuppjärv -än -ar -an
s. m. spindel.

s. m. trekantig avstängning i ett
hörn (av kvarn), inåt rummet begränsad av en planka i diagonal
riktning.

'kuppjärvsnät kuppjärvsnät -ä kvarnränna kvarränna -a -ur -on

-a s. n. spindelväv.

s. f.
m. kolkur, kvarnsten kvarsten -ar -an 8. ID.
kolkoja.
kvarntull kvartull -n s.
kura kura v. leka kura gömma. *kvarntut kvartut
s. in. kvarnkurrai kurra V.
tratt (däri den omalna säden hälles).
kvart kvart -n -ar -an s. m.
kurra2 kurra s. f. (fängelse).
kvårteri kvårter -ä s. n. längdkurre kurrä -rrn -rrar -rran s.
*kuse kusä -sn -sar -san 13. ID. mått ock rymdmått.
kvartår2 kvart& -ä s. n. härbärge.
ruskig person.
kusk kusk -.On -skar -an s. m. kvartera in kvårter in V.; kvarter
kuslig kuslin -Ii a. skräckingivande. in sollatar kvartera in soldater.
kut kut -n -ar -an s. M. 1) hopp, kvast kvast -n -ar -an s. M.
språng, galopp; hestn tog kutn kvastris kvastris -ä B. D.
for mä så oskapZri hästen föll kvastskaft kvastskaft -ä -a s. n.
i hastigt galopp för mig; i taändä kvastvidja kvastvia -a -ur -on s. f.
kutn i starkt galopp, så mycket kvav kvav -t a.
hästen kan sträcka ut; på ideli *kvavna kvavna v. kvävas.
kutn på ögonblicket; 2) utstående kvick kvikk -t a.
del av missbildad rygg.
kvickdrag kvikkdrag -ä s. n. sendrag.
*kuta kuta v. springa fort.
kutrygg kutrygg -ryddj än -ryggar kvicke kvikkän s. m. bst. (i horn,
-an s. m.
hov, klöv).
kutryggig kutryddju 1. -ugän a. kvickhet kvikkhet -a -ar -an
kutting kuttig -än -ar -an s. m. s. f.

kur kur -n -ar -an

s.

kuttra kuttra V.
kvickhuvud kvikkhuvu -n -nu
kuvad kuva ptc.
s. 13.
kuvert kovärk -ä -a s. n.
kvickna kvikkän tä, kvikkän vä,
*kval kvak -n -ar -an s. in. lin- kvikkna v. kvickna till.
ning (skjortlinning, kjortellinning). kvicksilver kvekkselvär -vrä s. D.
*kvant kvant -n -ar -an s. m. kvicktionde kvikktinda s. f. bst.
liten kulting (gosse 1. gris).
kvick-tåga kvikktåga -a -ur -on

kvar kvar 1. kvava adv.

[kvarka] *kvarks kvarkän

13,

(blott best. form) hästsjukdom.

in.

s. f. ogräs, roten av Triticum
repens.
kviga kviga -a -11r -on s. f.

kvarn kvar -a -ar -an s. f.
kvigkalv kvigkiarv -än -ar -an
kvarnhacka kvarhakka -a -ur s. m.
-on s. f. värktyg varmed kvarn- kvinnfolk kvinnfokk -feHä -ka s.
stenar hackas.

n. kvinna.
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kvinnfolkssida kvinnfekkssia s. kyrkbok ööröbok -a -bökkär
-bökkra 8. f.
f. bst. kvinnosidan i kyrkan.
kvint kvint -n s. m. fiolsträng. kyrkbänk 'örbägk -nöän -kar
kvissla kvisska -a -ur -on s. f. -an a. m.
kyrkdags ör6claks adv.
kvist kvist -n -ar -an S. 111.
kvista kvista v.; kvist i kekniga kyrkdörr "örMer -a -ar -an 8. f.
kyrkfolkördekk -feköä s. n.
kvista fälld kolskog.
Kyrkgata Mofgatu n. pr. (väg
kvistfri kvistfri -tt a.
vid kyrkan).
Kvisthagen kvisthagän n. pr. (hage).
kyrkgård öörögåk -n -ar -an s.
kvistig kvista 1. -ugän -ut a.
m.; dän sem int jer brö, ner-n
kvitt kvitt a. o. adv.
bakär, fköttgås, ner-fl öärnär, å
kvitta kvitta v.
vert, ner-n bryddjär, ä int vak
kvitter kvittär -tträ 5. D.
ö- örögåkn den som icke ger bröd,
kvittra kvittra v.
när han bakar, gräddsmörgås, när han
kväll kväll -n -ar -an S. Tri.
kärnar, ock vört, när han brygger,
kvällning kvällnig -a s. f. skymär icke värd kyrkgården (vigd jord).
ning.
kvällshätta kvällshätta s. f. bst. kyrkklocka öörökkåkka -a -ur
-on a. f.
kvinnligt kvällsarbete i främmande
kyrkklädd 'aralädd a.
gård, aftonvisit.
kvällsmjölk kvällsmjekk -a s. f. kyrkolag Mr-Clag -än 8. m.
kyrkoherde ööröar -ä -ar -an
på kvällen mjölkad mjölk.
EL Ill.
kväva kväva -vdä -vt v.
kyrkplikt 'C'öröplikt -a s. f.
kyffe yffä -a K 11.
*kylla öylla -a -ur -on s. f. knippa. kyrkråd 'C'ör'6rå FL D.
*kyls öyls -ä s. n. 1) oordnade, kyrktorn NirCtorn -ä 8. Il.
hopade klädesplagg o. dyl. 1. till- kyrkvärd i-SöMväk -n -ar -an S. m.
trasslat garn; 2) arbetet med ord- *kytta C'ytta v. springa med korta
hopp.
nandet ock utredandet härav.
*kytting öyttig -än -ar -an 8. rn.
kylsa, ylsa -a -ur -on K f.
liten varelse, som hoppar och
kylsa2 6y1sa v.
skuttar.
kylsig y1su 1. -ugän -ut a.
kåda kåa -a s. f.
kylsigt ö'ylsut adv.
kådig kåu 1. -ugän -ut a.
kylslagen ööksläjjin -jji pte.
kåk kåk -än -ar -an s. m.
kylslå ööksle -slog -släjji v.
*kylt öylt -ä s. n. mindre »kyls». kål kåk -n s.
*kylta y1tu v. sköta barn som kålblad kåkbka -ä -n -na s. n.
kålfrö kåkfre -ä -n -na 8. II.
fordra mycken skötsel.
*kyltig'6yltu 1. -ugän -ut a. kylsig; kålgård kekkgåk -n -ar -an S. 1X1.
071tUt a. n. trångt, säges om ett kålhuvud kåkhuvu -n -na s. n.
rum uppfyllt av en hop saker som kålmask kåkmakk -än -ar -an
S. 111.
skräpa.
kyndelsmässa öyndälsmässa -a kålplanta kåkpkänta -a -ur -on
s. f.
s. f.
kyrka ööra -a -ur -on s. f. gå *kålstrånk kåkstrågk -än -ar -an
s. in. stam av ett kålhuvud.
i ööre kyrktagas.

kvinnfolkssida—käppas.
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*kånk kåk s. n. tungt bärande, kälkskoning akkskonig -a -ar
släp.
-an S. f.
*kånka kånka v. bära I. dra med kälkstake ääkkstaka -än -ar -an
stor ansträngning.
s. m.
*kånkig kågku 1. -ugän -ut a.
kälk-tåg eäkkteg -ä -a s. n. tåg
kåpa kåpa -a -ur -on s. f.
AV vridna (snodda) björkvidjor,
'käpp kåpp -än -ar -an B. m.
varmed kälklasset drages.
klimp, boll (av mull, ler o. d.). källa öälla -a -ur -on s. f.
*kåppig kåppu 1. -ugän -ut a. källardörr allarder -a s. f.
klimpig.
källare äällar -n -ar -au s. m.
kåre kåra -rn -rar -ran 8. 111. 1) källarsvale äällarsvaht. -?rn S. ID.
övergående blåst; 2) tillfälligt källartak eällartak -ä -a s. n.
sömnbehov eller sinnestillstånd.
källoek äällekk -ä -a s. n.
*kåss kåsa -n -ar -an B. m. större källtak öälltak -ä -a s. n.
klimp, stycke.
käll-torsk eälltesk -ffän -skar
*kåssa kåssa -a -ur -on s. f. flat -an s. ni. groda.
klump.
källvatten öällvattn -ä s. n.
*kåssig kåssu 1. -ugän -ut a. be- käll-väg öällväg -väjjän s.
svärad av klumpar.
källåder äällådär -dra -ur -on
kåt kåt a. uppvilad (om djur i all- s. f.
mänhet ock hästar i synnerhet); kält ailt -ä s. n.
hestn ä kåt hästen är uppvilad kälta Mita v.
ock därför yster, vill springa ock *kältig öältu 1. -ugän -ut a.
hoppa.
*kältigt öältut adv.
käbbel öäpplik -ppkä B.
*kältuppa öäktuppa -a -ur -on
käbbla eäppka v.
s. f. (ört) Eriophorum augustikäft ääft -n -ar -an B. m.
folium.
käfta öäfta v. gräla; han öäfta kämpa öämpa v.
å jekk på Se han grälade ivrigt; *kämsa, öämsa -a -ur -on s. f.
Mit mot v. våra gensvarig.
för uppsättning på hässja noga
kägla ääkkka -a -ur -on S. f.
tillrett hö.
käjsare öäjsar -n -ar -an s. 111. *kämsa2 Mima v. noga tillreda hö
käjsarkrona öäjsarkrona -a -ur för uppsättning på hässja.
-on s. f. (ört).
känd MIA -nt a.
käk ak -än -ar -an 8. 111.
känga Nigga -a -ur -on e. f.
käkben öäkben -ä -a 8. A.
kängrem 'eäggrm -a Lax -an s. f.
käla, aka -kn s.
kängskaft eäggskaft -ä -a S.
käla2 öähL v.
känna öänna eändä äänt v.• ääns
*kälad öäka a. frusen.
vit v. igänkänna; ääns du int
kälk-bräde eäkkbrää -a s. n. ett
vit mä känner du icke igän mig?
av de två bräden, som bilda kälkens känning annig -a -ar -an s. f.
tak.
känsel eänsla -a 8. f.; öänsla it
kälke äkka -än -ar -an B. m.
bårta känseln är borta.
kälk-lass öäkklass -ä -a s. n.
känsla öänsla -a -ur -on 8. f.
kälkmede öäkkmea -men -ar -an käpp eäpp -än -ar -an B. Ill.
käppas öäppas V.
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kärr-spik ärrspik -än -ar -an
*läppla app?fla v. kivas.
käpp-släng appslägg -njän -nar s. m. spik i kärraxeln, som fasthåller julet.
-an 8. DI.
kärr-väg arrväg -väjjän -vägar
kär ar -t a.
-an e. m.
käring 'arg -nja -par -an 8. f.
käringaktig öärgaktu 1. -ugän kärv arv -t a.
kärve arva -än -ar -an s. m.
-ut a.
kättare öättar -n -ar -an K ID.
käringprat argprat -ä s. n.
kätte öitta -ttn -ttar -ttan s. D.
käringträta argträta -a EL f.
avstängd plats för småkreatur;
käringtänder argtändär s. f.
trädgård.
pl. Lotus corniculatus.
kärl ag. -ä -a s. n. mjölkärl av *kävling avNg -än -ar -an s. m.
bestämd form (hänger på väggen). runt (obarkat) stycke av en smalare trädstam (eller trädgren).
kärlek öärlek -än 8. ID.
käx öäks -ä s. n.
kärna, ärna v.
kärna2 Urna -a -ur -on El. f. käxa akut 37.
käxig ö'äksu 1. -ugän -ut a.
smörkärna.
kärna3 arna -an -ur -on s. M. köld M()da s. f. bst. Jfr kalla.
köldslagen ööksläjjin -jji a.
(i frukt, trän).
köld-slå öökske v.
kärnmjölk arnmjiark -a s. f.
. rnstav -än -ar -an köld-sår'aiksår -ä -a s. n.
kärnstav a
*köldtuppa ööktuppa -a -ur -on
s.
s. f. hästhov (Tussilago).
kärra, arra -a -ur -on 8. f.
*kärra2 'arra v. med kärra, som Kölen öön n. pr. (stor skog).
drages 1. skjutes med handkraft, *kölmsen 6"ökmsin -si a. kall, kylig.
kölna öökna -a 8. f. hus för maltföra bort något.
kärraxel arraksuk -n -ar -an
torkning.
*kölsig ööksin -Si a. kall, avkyld.
s. m.
kärr-botten öärrbettn -ar -an 8. *kölsigt ad/si adv. kallt.
köp ötip -ä -a s. n. 1) köp; 2)
M.
kärr-bräde arrbrää s. n. löst pris; va ä ä Mr ööp på säa
bräde, som kan sättas tvärs över DU vad är det för pris på säden
nu?
kärran till sittbräde.
- öftä 1. ööft ööft v.
kärrede öärreä -a s. n.
köpa ööpa ö
köpare ööpar -n -ar -an FL ID.
kärr-gavel arrgaväfr
köpebrev ööpbrev -ä -a s. n.
-an s. 111..
köpeskilling ööpfillip -än s.
kärrjul arrjuk -ä -a 18. n.
köpman ööppmann -männ -na s.
kärrlass arrlass -ä -a s. n.
kärrlider arrlir -ä s. n. kärrbod. m.
kärr-skalle arrskalla -lln -Bar köpskål ööpskål -a s. f. brännvin
till förtäring vid avslutat köp.
-han s. ni. julnav.
öör fort
kärrskalm öärrslidln -a -ar -an köra ööra -rdä -rt
köra i språng.
El. f.
kärrskoning Mrrskoni-g -a "s. f. kör-don öördon -ä -a s. n. kärra,
långrede m. m.
julskoning.
kärr-smörja öärrsmerja -a s. f. körkarl örkar -n -ar -an 8. IM.

käppla—lakan.
körning'6irniB -a s. f.
kör-oxe Cöroksä -ksn -ar -an K in.
körredskap öörresskap -än s.
körsbär Cörsbär -ä -a K D.
körsbärsträd Cörsbärsträ -n -na
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kött Nitt -ä • s. n.
köttbit Cöttbit -n -ar -an K In.
köttfat ööttfat -ä -a s. n. fat innehållande kött.

köttgryta ööttgryta -a -ur -on
s. f.

S. D.

'kör-sparv öörsparv -än -ar -an köttig öttu I. -ugän -ut a.
s. In. gulsparv; ban jekk på köttina Cöttina -a -ur -on s. f.
som Cörsparvän han gick på köttlake öttlaka -än EL m.
som »körsparven», d. V. s. pratade köttsida ööttsia -a -ur -on s. f.
oupphörligt.
köttspad ööttspa -ä s. n.
körtel öärtil -n -ar -an K
köttstycke CöttstyöCy
s. n.
kör-vind Cörvinn s. in. vindspel, *köva Cöva op. v. när is bildas av
som köres.
rinnande vatten: ä öövär myööy
körväg öörväg -väjjän -vägar i år; ä pä Cöva det brukar
-an K 111.
»kö va).

1.

labb -än -ar -an s. ni. stor hand. laga2 laga v. 1) förbättra, reparera;
lack lakk -ä s. n.
2) tillreda.
lacka, lakka v. försegla med lack. lagbok lagbok -a -bökkär -bökkra
lacka2 lakka v. drypa; svättn s. f.
lakkär åv mä svetten dryper ym- lagfara lagfara -for -fan i 17.
nigt av mig.
lagfaren lagfarin -ri a.
lackstång la k kstågg -gga -stäggär lagg lagg -än -ar -an s. in. på
-stäggra s. f.
laggkärl.
lada Ian -ur -on s. f.
lagga lagga v. göra laggkärl.
ladda ladda v.
laggars laggar -n -ar -an S. M.
laddstake laddstaka -än -ar -an som gör laggkärl.
s.
laggkärl laggMr1 -ä -a s. n.
ladudörr lador -a -ar -on s. f. laggrann laggrann -t a. noggrann,
ladugolv lagekv -ä -a s. n.
nogräknad, finsmakig, kinkig,
ladutak latak -ä -a s. n.
grannlaga.
laduvägg lavägg -väddja -väggar laggved laggvä -n s. in. laggkärls-an s. f.
virke.
lagi lag -ä -a s. n. sällskap.
lagklok lagkok -t a.
lag2 lag -än s. m. vätska.
laglig lagin
a.
lag3 lag -än -ar -an s. m. förord- laglös laglös -t a.
ning; tä lakks till lags adv. till lagom, lagern -t a.
belåtenhet; välag adv. o. prep. om- lagom2 lagern adv.
kring; vä dä bär lagä nu ungefär; lagsöka lagsööa -ktä -kt v.
stå vä, lag bestå, bibehålla sig. laka laka v.
laga, laga
lakan lakan -ä -a s. n.
071960

Magnev ill. Bjureårsraål.
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lasarett lasarätt -ä s. n.
lake, laka -än S. m. (vätska).
laska laska v. sy på sko.
m.
(fisk).
s.
laka
-än
-ar
-an
lake,
la-klöv lakköv -a -ur -on s. f. laskpojke laskpeja -n -kar -kan
s. m skomakarlärling.
lättldöv.
lask-rem laskrm -a -ar -an s. f.
lam, lam -t a.
lam(me)2 lammä -n lamm -a s. lass lass -ä -a s. n.
lassa lassa v.
& n.
lass-skrämd lasskräma a. är häst,
lamma lamma v.
lammil -n -ar -an s. in. lam. som understundom icke vill dra.
istadig.
lampa lampa -a -ur -on s. f.
*lana lana -a -ur -ou s. f. lång stång. last: tä, last till last adv.
land, land -ä ländär ländra S. lat lat a.
land, rike (vårt ock främm. land). latas latas V.
land, land -ä -a s. n. 1) potatis- lat-blandad latb?ran d a a. något lat.
land o. dyl.; 2) strand (motsatsen latin lat&I s. n. (latinsk stil).
till sjö, icke i motsats till stad). lav lav -än s. m.
lave lava -än -ar -an S. 111.
landa landa v.
land-led lannlea best. s. f. en trakts laxöring laksörig -än -ar -an S. m.
leds le -tt a.
skaplynne, formation.
'Ind.,: i leä adv. på glänt; sätt
landlös lannlös -t a. om is.
landshövding lannshövdig -än dera i leä sätt dörren på glänt.
led, le -ä -n -a s. n. stängsel, som
-ar -an S.
landskap lannskap -ä -a s. n. är gjort att öppnas, ett slags grind
av »roor», som skjutas undan.
landsväg lannsväg -väjjän -vägar
led4 lea s. f. best. riktning, trakt;
-an s. m.
lang lagg 1. -än -na s. f. del av ja sir på lea jag ser av traktens
skaplynne.
en blivande väv (fyra trådar).
langa laBna v. överlemna från hand led, le -n -ar -an s. m. kroppsdel,
del av en kedja.
till hand.
lantmätare lantmätar -n -ar -an ledas lea s. f.
leda, lett leddä lett V.
8.
ledgäng legåBB -än -ar -an s. m.
lapp lapp -än -ar -an B. m.
ledhet lehet -a -ar -an s. f.
lappa lappa. V.
lapp-plock lappkåkk -ä S. 1). Bön- ledig leu 1. -ugän -ut a.
ledsam lessam -t a.
derplockat ylle.
lapp-ren lappren -a -ar -an 8. f. ledsamhet lessamhet -a -ar -an s. f.
ledsen lessin -ssi a.
ren (djuret kallas alltid så).
ledsna lessna v. ledsna; lessn åv
larma larma V.
ledsna av.
s.
f.
skvallarpa
-a
-ur
-on
1.arpa1
ledstä,ng lestågg -a -stäggär
leraktig kvinna.
-stäggra B. f.
larpa2 larpa v. fara med skvaller.
*larpig larpu 1. -ugän -ut a. skval- legal leja lejjdä lejjt V.
lega2 lega -u -ur -on s. f. 1) förleraktig.
djupning i marken efter ett vilarsmässa lasmässa s. f. best.
Larssveden lassvänn n. pr. (by- lande djur; 2) ställe på åkern,
där säden ligger, t. ex. i legu va
namn).

lake—lika.
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säa slömm i legan var säden låg, letävat letäva adv. förargligt, bakvar hon klent matad.
vänt.
legd lejjd ptc.
leva leva levdä leva v.
lek lek -än -ar -an s. m.
levande(s) levandäs a.
leka leka -tä lekt v.
lever levär -yra -vrar -yran s. f.
lekamen lekamän s. m.
leverne levärnä s. n.
'lekan lekan -ä -a s. n. vridbart levnad levna -n s. m.
ställe, på en kedja 1. dylikt.
levra sig levär sä, levra sä, v.
lekatt lekatt -n -ar -an s. ra.
Lia ha n. pr. (trakt).
lek-rum lekremm -ä -a s. n. kärr- lida] Ha le Iii v. känna, plåga
.) li
julets svängrum på kärraxeln, slä- ,,åv avtjäna ett straff, t. ex. han
dens frihet att icke alldeles följa
ha fell vari sta å Iii åv han
skaklarna. Den del av kärraxeln,
har varit borta ock avtjänat straffet.
som går genom julnavet, skall vara lida, ha le Iii v. skrida; ä Här
längre än navet, så att julet kan
bra fer-n det går raskt undan för
åka närmare eller längre ifrån honom; ä här snart åv tä låkärran ock lämpa sig efter stenar
didjän nu det lider snart av till
ock kärrspår. Detta svängrum för
våren nu.
julet är lekrenimä. Så får ej lidande, liandä a. sjuk, görande
häller släden fästas så hårt vid förlust; int vill ja, du skä bi
skaklarna, att han icke kan vika
liandä på hestn icke vill jag, att
åt sidan efter omständigheterna. du skall göra förlust på hästaffären.
lem k-1n -än -ar -an s. n.
lidande2 liandä a. driftig; liandä
lemna lemmän lemna v.
gång sätt att gå, så att det driver
len len s. n. tö: ä litä len på i
bra.
dag snön mjuknar upp i dag.
liden län lii a. tåld.
lena, v. lena töa.
lider lir -ä -a s. n.
"1ena2 lena v. öppna litet; len på liderlig lidlin
a.
dera litä, se rööän går ut öppna lie Ha lin Har -an s.
litet på dörren, så att röken går ligga ligga låg legga v.
ut (genom skorsten).
liggande(s) liggandäs a.; ja vart
"lena3 lena v. ömma, halta; hestn
liggandäs vikku som va jag
lenär litä på en fotn hästen
blev sängliggande förra veckan.
ömmar litet på ena foten.
liggdags liggdaks adv.
Lenbärga lennbärga n. pr. (ställe). Liholen liokan noin. pr. (bynamn).
len-väder lenvär -ä s. n. blidväder. lik, lik -ä -a s. n.
ler ler -ä s. n.
lik, lik -t a.; ä va så likt hä det
lera lera -a s. f. lerjord.
ser så ut.
'leret lerä s. bst, (hästsjukdom). lik% lika a.
lerig leru 1. -ugän -ut a.
lika-2: likmyööy adv. likgiltigt;
lertag lertag -ä -a s, n. ställe där
a. lika nöjd, likler tages.
giltig; likkslug -t a. lika slug;
leta leta lettä lett v.
likktekkän -kkä a. likadan;
*ledtävad letäva, komp. letävarä, likktekkä adv. likadant; likkvis
sup. letäVaSt a. led, besvärlig, a. okunnig, som ej vet; Val bor
förarglig, vidrig.
Pälläs-Erke? var bor Pälles Erik?
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ja ä likkvis jag vet ej; ja ä lina linja -a -ur -on 8. f.
likkvis, ,ner-fl kåmmär jag vet lind lind -a -ur -on s. f. åker,

besådd med gräs.
linda, linda -n s. ni. brett band.
linda., linda v.
lindad linda ptc.
lindhö lindhö -ä s. n. på »lind».
likgiltighet likjiltihet -a B. f.
lindorm -än -ar -an s. n.
lindorm
s.
m.
ldl
li-kil höll -n -ar -an
varmed lien fästes vi lieskaftet. lindra lindra v.
likkista lik6sta -a -ur -on s. f. lindrig lindrin -ri a.
likkistlock liköistlekk -ä -tt, lindring lindärnig -a a. f.
linfrö linfre -ä -n -tia s. n.
s.
"likkom: likkem hä adv. utom det, lingarn ungar -ä s. n.
[lingon-] lingbär linnbär -ä -a
vare härmed huru som hälst.
S. D.
likna likna v.
ling[on]-bärsris linnbäsris -ä s. n.
liknelse liknälsä -n -ar -an s.
lingonris.
liknelsevis liknälsävis adv.
lingorm liggorm -än -ar -an 8. m.
liknöjd likknöjd -jt a.
snok (kopparorm).
liknöjdhet likknöjdhet -a B. f.
likpredikan likpräddika -a -111' linlattekla linhäkkka -a -ur -on
s. f. redskap, varmed linknoppen
-on s. f.
avdrages.
liksom likk som adv.
linhäjsa -a -ur -on 8. f.
linhässja
avgift
8.
m.
liksto
-n
likstol
linjal linjal -n -ar -an 8. M.
till prästen vid dödsfall.
linje linja -a -ur -on s. f.
likväl likkväk adv.
linjera lignera v.
Lilja lilja n. pr. (konamn).
lilla lissl a.3 okkän rår om de linka ligka v.
där lissl fiikka vems är denna linknopp l inknopp -än -ar -an s. m.
linne linnä s. n.
lilla flicka?
hl-bulle lisslbulla -1In :ar -an linolja linolja -a s. f.
s. ni. särskilt för barn bakad liten lintapp lintapp -än -ar -an S.
lintott lintott -n -ar -an s.
bulle.
li-orv lierv -ä -a s. n. lieskaft.
lisslfiggä,r
-ggrä
-Era
lillfinger
lip lip -än S. IM; sätt tä lipän
s. n. lillfinger.
1111-gosse lissIgessä -ssn s. n. börja gråta.
lipa lipa v. vända ut ock in på
minsta gossen i ett hem.
underläppen (icke gråta).
s.
f.
lisslklåkka
-a
1111-klocka
11-ring lirigg -rinjän -riggar -an
lilla klockan i kyrktornet.
1111-middag lisslmidda -n s. M. B. ni. ring varmed lien fästes vid
orvel.
måltid mellan frukost ock middag.
lirka lerka v. fara varligt, fara med
lim lim -ä s. n.
list.
Limbo limbo n. pr. (bynamn).
lisa lisa s. f.
limma lima v.
Lisbet lisspätt n. pr.
limpa limpa -a -ur -on s. f.
limpanna limpanna -a -ur -on B. f. ii-sko lissko -n -ar -an s. m. av
näver flätat fodral för liar.
lin lin -ä B. n.

ej, när han kommer.
likbår likbår -a s. f.
likfärg likfärg -än s. m.
likgiltig likjiltin -ti a.

likbår—lodbössa.
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ljus, jus -ä -a s. n.
lisma lissma V.
Liss liss n. pr. släktnamn, sättes ljusa juså v. bli ljust; jUS8 sem
alltid framför dopnamnet: Liss- ä bera jus på just som det börAndäss, 011ä, Lissä-Pär.
jade dagas.
Lisskon lisskoa n. pr. (konamn). Ljusbit jusbit -n -ar -an S.
ljusblå jusbkå -tt a.
Lisstjärn liffärn 13. pr. (sjö).
Lisstj ärnsveden liffarsvän n. pr. ljusbrun jusbrun -t a.
(gård).
ljusgrå jUsgrå -tt a.
list list -n -ar -an S. m.
ljuskrona juskrona -a -ur -on
lista: list ur-n ä slugt utforska s. f.
någons mening.
ljuskärna jusUrna -a -ur -on
lit lit s. f.; int ä hit nå tä sätt s. f. att stöpa ljus i.
lit på icke är det något att sätta ljusna jusna V.
lit till (lita på).
ljusning jusnig -a s. f. dagning.
lita lita v.
ljussax jussaks -a -ar -an S. f.
liten litn lita litä a.; litä-vättas ljusstake jusstaka -än -ar -an
s. n. litet grand, några droppar. S.
liv liv -ä -a 8. 11.
ljusstump juSstump -än -ar -an
livad liva a.
S.
livlig livkin -?ri a.
ljustalg justakg -takjän H. m.
livlös livlös -t a.
talg för ljusberedning.
livrädd livrädd a
ljuster justär -trä -tra s. n.
livsdagar lifsdagar -an s. m. pl. ljustra justra V.
livsfara lifsfara -a -ur -on s. f. ljusveke jusveka -än -ar -an S. m.
livsfarlig lifsfarlin -ii a.
Ljuvlig juvlin -ii a.
livslevande lifslevandä a.
lo lo -a S. f.
livs-sjuk lifsfuk a. löslivad.
loa, lott -a s. f. vårdslös person,
livsstraff lifsstraff -ä s. n.
vårdslöst hanterad sak.
livstid lifsti -a s. f.
loa, lott v. sloka.
livstycke lyffstyMy s. n. väst. lockt lekk -ä -a s. n.
ljud ju -ä -a s. n.
lock, låkk s. n.: mä låkk ällär
ljuda jua jö jui V.
på kk
ljuga juga jög jugi V.
locka, låkka V.
ljum jumm -t a.
lockbete låkkbetä -a S. n.
ljumla jummka v. svagt ljuda; lock-bytta lekkbytta -a -ur -on
ja va så oskapki långt sta, se s. f. mindre bytta med lock ock
dem hördäs int mer klokkon, handtag mitt på locket; användes
än ä bara juinmka e smuku för medförande av mat vid arbete
jag var åå långt borta, så att enutom gården.
dast ett svagt ljud hördes från lockfogel låkkfuggäk -n -ggkar
(kyrk)klockorna.
-an s. m.
Ljumma jumma v. i någon mån lockton låkkton s.
uppvärma.
lod lo -ä -n -na S.
ljumske lemska -a -ur -on s. f. loda lott V.
ljunga jugBa v.
lodbesman lobessman -ä S.
ljusi jus -t a.
lodbössa lobyssa -a -ur -an s. f.
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loge loga -än -ar -an. s. m.

lokal loka s. f. liten sjö i en

lubbig lubbu 1. -ugän -ut a. välmående, fet (om djur).

lucka lukka -a -ur -an s. f.
loka., loka -a -ur -on s. f. ört med ludd ludd -ä s: n.
ihålig stjälk (lleracleum sibiricum). luddig luddu -t a.
luden min -lui pl. mina a.; an skä
lollai lålla -a -ur -on s. f.
int skåll allt som ä lui man
låna v. prata enfaldigt.
lom löm -än -ar -an 9. ID.; nor skall ej skålla allt som är ludet
myra.

(ordspråk).
luder ludär -drä -dra 9. n. (kadaver
bytte fötter (ordstäv).
som användes som åtel), dålig
loma: löm åv -a y. gå med skam.
varelse.
lomhörd lommhök -t a.
lom-skinn lömfinn -ä -a s. n. luffa luffa v.
luggi lugg -än -ar -an 9. M. 1)
lopp lopp -ä, s. n.
panntofs (på häst); 2) hårdragning
loppa, luppa -a -ur -an s. f.
loppa„ sig lupp sä -a v. frigöra sig som straff.
lugg2 logg -än s. m. (på tyg).
från loppor.
lugga lugga V.
loppbett luppbett -ä s.
*lorpa lega -a -Ur -on s. f. skvaller- luggas luggas V.
luggig loggu -t a. om tyg.
käring.
Lorphålet lorpbokä n. pr. (trakt). lugn luggän luggt a.
Lorptäkten lorptäkta n. pr.,(gård). lugna lugna V.
lugnvatten luggänvattn -ä s. n.
lort lort -n -ar -an S.
lorta lorta v.; lort full sä smutsa lukt loft -a s. f.
lukta kofta V.
ner sig.
lortaktig lortaktu 1. -ugän -ut a. lull-lull lull-lull int. ack, ack.
lulla, lulla -a s. f. vagga.
orenlig.
Lorthålet lortbgrä, n. pr. (trakt). lulla, lulla v. vagga.
lummer lummär -mmra a. n. 1)
lortig lortu -t a.
gelé; 2) svamp, Lycopodium.
a.
slapp,
slappt
nedlossig låssu -t
lump lump -än -ur -on s. f.
hängande (om saker).

lomän bytt fottär när lommen

lossna lössna V.
losta losta B. f.
lott lott -n -ar -an 9. Uh
lotta lotta V .
lottning lettnig -a s. f.

lumpsamlare lumpsammkar -n

-ar -an S. 113.
lunga lugga -a -ur -on s. f.
lungmossa luggmosa s. 1111.
lungsot luggsot -ta s. f.

lov, lov s. ni. 1) bukt; 2) lätting. lungvät luggvåt -t a.
lunk lugk -än 9. M.
lov2 lev s. n. tillåtelse.
lov3 lev s. n., endast i uttrycket lunka luka V.

*lunna, lunna -a -ur -on s. f.
takk å lov.
bändstång.
lov% lova v. smyga, vara lat.
larm% lunna v. använda bändlova2 lova v. giva tillåtelse.
stång.
lova3 lova V.; takka å lova.
luns luns -n -ar -an 9. M.
lovligt a. n. lovki.
'lubb lubb S. m. välmående, fet *lunsa lunsa v. arbeta, skicka sig
varelse.

otympligt.
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lycklig lykkkin -bi a.
lunsig lunsu 1. -ugän -ut a.
luri lur -n -ar -an s. m. 1) näver- lyckligtvis lykkkivis adv.
lur (musikinstrument); 2) något lyckträff lykkträff -än -ar -an
hoprullat ock ihåligt i allmänhet. s. m.
*lydai lya v. ljuda.
lur, lur -n s. m. kort sömn.
iyda2 lya 1. ly lyddä -tt v. hörlur3 i uttr. på lur.
lura, lura v. 1) bedraga; 2) sova samma; ly mä ätter lyda mig.
litet, sova lätt; lur åv lura av, in- lydig lyu 1. -ugän -ut a.
somna; lur tä insomna helt kort. lyfta lyfta v.
lura2 lura v. brinna med låga, lykta lykta -a -ur -on s. f.
*lymja lymja v. lyssna, stå på lur,
flamma.
lurig luru 1. -ugän -ut a. spio- lura.
lymjig lyMjU a. lyssnande, lurande.
nerande, slug.
lymmel lymmil -n -ar -an Is. m.
lurk lurk -än -ar -an s. m.
lurv lerv -ä s. n. mycket ludet. lysa lysa -tä -t v.
lurvig lervu lurvu 1. -ugän -ut lys-karl lyskal -n -ar -an s. m.
väldigt bloss av en mansbördas
a. lurvig, raggig.
vikt till lyse vid utrivning av kollus lus -a less lessa s. f.
mila.
lusig lusu 1. -ugän -ut a.
lysning lysnig -a -ar -an s. f.
lust lust -n s. m.
lusta sig lust Sä v.: då hästen sprin- *lyvja lyvja v. hemligt lyssna.
ger ock hoppar, lUStär-n
låda lätt -a -ur -on s. f.
Lustebo lussbo n. pr. (bynamn). lådig lådig -diddjän -digan s. m.
Lustig Lustig n. pr. (personnamn, vår, eg. de två första vårmånasom sättes framför dopnamnet).
derna; i lådis på vårsidan.
luti lut -a s. f. av askdekokt.
låg låg -t, komp. lägär, sup. läkst a
lut2 lut -a s. f. lutning, sluttande låga, lega -än -ar -an
låga2 lega v. flamma.
mark; på lut adv.
lutai luta v. med lut behandla *låga3 låga -a -ur -on s. f. 1) träd
kläder.
i vattnet 1. under jorden; 2) lat
luta2 luta v. tr. o. intr.
människa eller häst,
*lo.ta3 luta -a -ur -on s. f. en bred lågbent lågbent a.
hacka av järn med träskaft (träd- låghalt låghalt a.
gårds- ock åkerredskap).
lågländ lågländ -ut a.
lågmäld lågmäld -It a.
lutfisk lutfisk -fiLfän s. m.
lutning lutnig -a -ar -an s. f. lågt lågt adv.
luv luv -än s. m. bakslug person. 'Urna låma -a s. f. spillning i en hög.
luva luva -a -ur -on s. dålig mössa. lån lån -ä -a s. n.
låna låna v.
*1y1 ly -ddä -lytt v. lyssna.
lång låwg -t a.; på lägg adv. på
1y2 ly s. n. ljud.
lya lya -a -ur -on s. f. bo i längden.
jorden eller stenar.
*långa lägga adv. längesedan.
lycka, lykka -a s. f.
långbyxor låggbyksur -on s. f. pl.
lycka2 lraa -a -ur -on s. f. ögla långfinger lågBfiBgä,r -ggrä -ggra
av tråd, löpknut.
s. n.
lyckas lykk as -adäs v.
långfingrad lågBfiggra a.
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långfredag låggfreda -n s. m.
långgrund lågggrend -nt a.
långhårig lågghåru 1. -ugän -ut a.
långlagd lågglagd - kt a.
lång-ledas låggless -I eddäs -letts V.
*långligt låggki adv. långsamt.
långlivad läggliva a.
långmål låggmPr -ä 5. n.; ä ber
fell mås bårt på låggmåkä det
torde gå bort med tiden.
långrev låggrev -a -ar -an B. f.
långsam läggsam -t a.
långsamhet låggsamhet -a S. f.
lång-sinnad låggsinna a.
långsläde låggsläa -slän -ar -an
s.

långt lånt adv.
långtobak lågtobak -än B. 111.
långved låggvä -n s. m. hela trän,
som köras hem till ved.
långväga långväga a.
lån-ko lånko -a s. f. ko som man
har till låns.
lår, lår -n -ar -an s. m.
lår..., lår -ä -a s. n.
lårben lårben -ä -a s. n.
lås lås -ä -a s. n.
låt låt -n -ar -an B. in. 1) musik
till en dans eller litet musikstycke;
2) blott sg. ljud, läte.
låta, låta let låti v. Uada, säga;
låt em yttra; låt int em nå säg
ingenting.
låta2 låta lätta L lätt v. tillåta;
lätt ådär låta åder; lätt Igri låta
bli.
låtsa lessa V.
låtsas lessas less v.; han lessas
int si må han låtsades icke se
mig; han skä lessas var karaktu
han skall låtsas vara karlaktig,
läck: lä,kk s. uppehåll; je läkk
på hålla uppe; ä ga int läkk
på nå det rägnade utan något
uppehåll.
läcka läkka -tä -t V.

läder lär -ä s. m.
läderlapp lärlapp -än -ar -an
ni. flädermus.
lägg lägg -än -ar -an 13.
lägga lägga la lakt V.; lägg em
v. giva tillkänna, beklaga sig,
ex. an jo?/' illa sä litä, män
la int em-ä nå, män så tog-ä
tä å vartja, se o jetta tä doktarn han gjorde illa sig litet, men
beklagade sig ej, men så tog det
till att värka, så att hon (hustrun)
måtte till doktorn; lägg int em
nå va ja sa låtsa dig vara okunnig om vad jag sade; ner två
takär, skä dän trejjä int lägg
sä i när två tala, skall den tredje
icke lägga sig i.
lägre lägär, sup. läkst a.
läjon lejjon -ä -a B. n.
läka läöa läktä läkt V.
läkkött läköött - ä s. n.
läktare läktar -n -ar -an s. in.
*läll läll adv. likväl. •
•
*läm.n lämmän s. in. trögdas, drulle.
lämpa, lämpa v.
lämpa, lämpa -a -ur -on S. f.
lämplig lämpkin -H, komp. lämpkinarä, sup. lämpkinäst a.
lämpligen lämpb4 adv.
lända lända v.; länd tä tjäna till.
längd lägd -a -ar -an B. f.
länge länji adv.
längre läggär a. o. adv.
[längs efter] . änsättär pr. o. adv.
längst lägst a. o. adv. •
längta lägta v.
längtan !äta s. f.
länk lägk -nöän -skar -an S. m.
länk-vidja lägkvia, -a -ur -on B. f.
vidja som passar att göra en länk
av.
länsman lännsman S. m.
läpp läpp -än .-ar -an S. m.
läpp-snuva läppsnuvu -ur -on
s. f. snus i mun:

långfredag—löslivad.
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lärai lära v. pres. jälpvärb; vi lär lätt-trogen lättrogin -gi a.
få oknutt vi lära få främmande. lättunga lättugga s. f. best. utan
lära, lära lärdä lärt v.
lass; 'Mr i lättugBa köra med
lära, lära -a -ur -on s. f.
tomma kördonet.
läraktig läraktu 1. -ugän -ut a. lättvind(Dig lättvindlin -Ii a.
lärd lärd -rt a.
läxa läksa -a -ur -on s. f.
lärdom lärdöm -än -ar -an s.
löda löa 1. lö -ddä -tt 17.
lär-far lärfar -n s. in. skolmästare. lödder ledär -drä s. II.
lärft lärit lärtä s. n.
löddra ledra v.
iärftskjorta läsforta -a -ur-olle . f. löddrig ledru 1. -ugän -ut a.
skjorta av linne, högtids-skjorta. löga löga v.
lärftsväv läsväv -än -ar -an s. 111. lögn leggän -Bua -Bnur -non B. f.
läsa läsa -tä -t v.
lök lök -än -ar -an B. 111.
läsare läsar -n -ar -an s. ni,
lömsk lömsk -st a.
läskande läskandä a.
'lömska lömska v. sätta skinn med
läslig läslin -Ii a.
ull på, där fårskinnet är utan ull.
läst läst -n -ar -an s. m. (sko- lön lön -a
f ,-.ar -an B. f.
makare).
löna Pina
läte lätä -a e. n.
lönande lönandä a.
lätt lätt a. o. adv.
lönlös lönlös -t a.
lätta, lätta -a -ur -on s. f.
lönn (träd) len -a -ar -au s. f.
rättning,• varmed övre kvarnstenen lönt lönt a. n.
höjes (julet höjas på samma gång). lönligt lönli a. n.
lätta, lätta v. höja övre kvarnstenen. löntagare löntagar -n -ar -an B. M.
lätta;: lätta på, opp (om väder- löpa löna -tä -t v. 1) springa;
leken); ä sir ut, som ä skull
2) släppa barken, nävern, t. ex.
tä å lätta på det ser ut, som det björkan löpär nu björkarna släppa
skulle till att klarna upp. .
nu nävern; 3) draga av nävern 1.
lättfattlig lättfattlin -Ii a.
barken; 4) taga oxe (om ko).
lättfotad lättfota a.
löpare, löpar -n -ar -an B. m. sten
lättfärdig lättfaku 1. -ugän -ut a. varmed målare riva färgen.
rask, rörlig (om person 1. häst), löpare2 löppar -n e. m. den kroppslätthanterlig (om sak); har icke del i en kalv, varav beredes löpe.
moralisk betydelse.
löpenmjölk löppänmjekk -a s. f.
lätt-fört lättfört a. n. gott före. löpnad mjölk, surnad ock koagulätthet lätthet B. f.
lerad mjölk:
iätthänd lätthänd -ut a.
löpna löppna v.
lättja lä'CC"a -a s. f.
lördag lögda -n -gar -an s.
lätt-lockad lättlåkka a. godtrogen. lös lös -t a.
lättna lättna v.
lösa lösa -tä -t v.
lättnad lättna s. m.
lösbåssa lösbåssa -a -ur -on s. f.
"lättsam lättsam -t a.
lös puta under oket (okträden).
lättskrämd lättskräma -mt a.
löskokad löskoka a.
lättsmält lättsmält a.
löska sig lesk sä. v. befria sig
lättsövd lättsövd -vt a.
från löss.
lätt-torkad lätt-torka a.
löslivad lösliva a.

94

MAGNEVILL, 13JURSISMÅLETS ORDFÖRRID.

lösmunt lösmynt a.
löst löst adv.
lösören lösörur -on s. pl.
löt, löt -a s. f. ohägnad betesmark,
skogsbete.
löt2 löt -n -ar -an s. m. stycke
av ringen i ett jul (kärrjul).
"löta Rita v. släppa kreatur i löt.
*lötje läöä s. n. lat varelse, genomlat.
löv löv -R -a s. n.; ta löv skära
av björkkvistar till ungefär en
meters längd ock sammanbinda dem

till kärvar; stryk löv med handen
avstryka ock samla företrädesvis
sälglöv; plåkk löv plocka rönnlöv.

löva löva v.
lövfall lövfall -ä s. n.

löv-kärve löffeärva -än -ar -an
s. m.

lövruska lövruska -a -ur -on s. f.
löv-skäppa löfffäppa -a -ur -on
s f. skäppa som användes att bära
fodret i vid kreaturens utfodring.
lövskog lövskog -än -ar -an s. m.

m.
"maffia maffia v. vara småfärdig. malm makm -än s. 112.

magasin maksin -ä -a s. n.
mage maga -än -ar -an B. 111.
mager magär -t a.
magerlagd magärlagd -kt a.
maggrop maggrop -a s. f.
maghosta maghosta -a s. f.
"maghov maghov 8. D. återhåll,
måtta i ätande.

malt malt -ä s. m.
maläten makätin -ti a.
man mann s. m. i uttr. mann ur
husit man ur huset.
man man -a s. f.
mana mana v.; man på 1) uppmana till skyndsamhet; 2) förmana,
t. ex. prästn mana på dem, se

du kann allär tro, va-n mana,
[magra] "magna mana v.
på dem prästen förmanade dem,
maj rnajj s. m. (månad).
så att du kan icke tro, huru (ivrigt)
Maja majja £1. f.
Majros majjros n. pr. (konamn). han förmanade dem; 3) man ter
fälla förbön.
mak mak s. n.
maka, maka v.; mak på, mak mandom manndöm -än s. in. (I
unna maka på, undan.
maka2 maka a.

makalös makalös -t a.
maklig makkin -ki a.
makt makt -a s. f.
maktlös maktlös -t a.

mal mak -n -ar -an s. m. (insekt).
mala maka makdä 1. mok maki V.
Malisved malisvä n. pr. (trakt),
'malla malla -a fil. f. kräkla.
'maner mallär s. n. orensad säd,
som males i hård tid (nödår).

uppbyggelseböcker).

mangrant manngrannt adv,
manhaftig mannhaftig a. endast

vid äktenskapslysning: soldatän
ärlige åkk mannhaftige (stående
uttryck).

manke måka -än EL M.

mannaminne mannaminnä s. n.

mansålder mannsållär s. m.

mantal manntal -ä s. n.
mantalspänningar manntakspännigar -an IL m. pl.

lösmunt—mellanfönster.
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mantals-skrivare manntaksskri- matleda matlea -a s. f.

var -n s. m. häradsskrivare.

matlust matlust -a s. f.

*marai mara v. leka, bråka, stoja. matmor mattmor -a S. f.
matsked matfe -a -ar -an s. f.
mara, mara s. f.
marbuske marbuffä -n -skar matstrupe matstrupa -än -ar -an
s. m.
-skan S. m.
"marig maru 1. -ugän -ut a. lek- matsäck massäkk -säMän -k kar

-an s. rn.
full, bråkig.
matt matt a.
mark, mark -Ma s. f. land.
mark2 mark -Ma, -rkar -an s. f. mattas av mattas åv v.
med mä pr.; mä, en gågg adv. oupp(vikt).
markatta markatta -a -ur -on K f. hörligt, oavbrutet.
marknad markna -n -r -nan S. 111. medan mäjja 1. mä, konj. o. adv.;
marknadsfolk rnarknasfekk -HR stana,, mä ja går tä byss! Ja,
ja skä stana mäjja stanna, medan
s.
jag går till byss! Ja, jag skall
mars mass s. m. (månad).
martall martall -n -ar -an K HL stanna under tiden.
småväxt, förkrympt tall, växt i myr. mede mea men -ar -an S. m.
medel med! -ä -a s. n.
marvatten marvattn -ä S. D.
mas mas -n -ar -an s. m. dalkarl. medellös medllös a.
medelmåtta medlmåtta -a -ur
*masa masa v. vara långsam.
-on s. f.
*masig masu 1. -ugän -ut a. senmedelväg medlväg -väjjän -vägar
färdig.
-an S. Ila.
mask makk -än -ar -an e. m.
maska maska -a -ur -on s. f. medfödd mäfödd -tt a.
medgiva mäje -ga -guvi v.
maskin mann -ar -an s.
maskinist mafinist -n -ar -an medgång mägågg -än -ar -an S. m.
a.
medgörlig mäiörkin
s. In.
medjälpare mäjäkpar -n -ar -an
massa massa -a -ur -on s. f.
*massla massla, v. vara senfärdig; s. m.
han sått å massla han åt lång- medhåll mallen -ä s. n.
*med-hä mähä s. n. osjälvständig
samt.
*masslig masslu -t a. 1) fjällig, person, som bara jakar med, följer
fnasig om kroppen; 2) senfärdig. med.
medlidande mäliandä s. n.
masur ~sig s. rn.
medljud mäju -ä -a s.
mat mat -n s. m.
med-väder mävär -ä s. n. medmata mata v.
matad mata a.: säden är »matad», vind.
mellan mulla pr. o. adv.; int låggt
då korn bildas i axen.
mulla varva icke långt emellan.
matbit matbit -n -ar -an S. 13(1.
mellanbalk millabakk -baköän
matdags matdaks adv.
-kar -kan s. m. båsbalk.
matfrisk matfresk -st a.
*matfrågen matfrågin a. matfrisk. mellanblått millabkått a. n.
mellanfoder millafodär -drä s. nmatjord matjok -a s. f.
mellan-fönster millafenstär -trä
matlag matlag -ä -a s. n.
-tra s. n. innanfönster.
matlagning matlagnig -a s. f.

•
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mellan-häst millahest -n -ar -an metkrok metkrok -än -ar -an s. m.
s. ni. halfcirkelformiga 1. triangel- metmask metmakk -än -ar -an 8.M.
formiga, ungefärligen en halv meter metrev metrev -a -ar -an s. f.
långa ock breda skaklar, som sam- metspö metspö -ä -n -na s. n.
manbinda två kördon (användes middag midda -n -gar -gan s. m.
nästan alltid vid kolkörning ock middagslur middaslur -n -ar -an
s. m.
gödselkörning om vintern).
mellanmål millamåk -ä -a s. n. middagssol middassoZr -a s. f.
mindre måltid mellan huvudmålen. middagstid middasti -a 8. f.
mellanrum millaremm -ä -a s. n. midja niia -a s. f.
mellansort millasert -n -ar -an s. m. midnatt minn att -a -nättär -ttra s.f.
mellantak millatak -ä -a 8. D. midsommar messemmar -n -ar
-an B. Dl.
mellanvägg millavägg -väddja
Midsommarsbacken messem-ggar -an s. f.
marsbakkän n. pr. (trakt).
mellanftt millanåt adv.
mig mäg pr.
men, männ kon.
men, men s. n.; ja har int nå Mikaelsmässa mikksmässa s, f.
men åv-ä jag har ingen olägen- best.
Mikaelstäkt miööilstäkt n. pr.
het av det.
(trakt).
mena mena v.
mil mil -ä -a s. n.
mened mene -a s. f.
*menförd menförd a. ofärdig i höft- mila mila -a -ur -on s. f.
mild mild -It a.
leden (»förlen») ock fötterna.
menföre menförä s. n. dåligt före. mil-kol milkok -ä -a s. n.
million millijon -ar -an s. m.
mening menip -a -ar -an s.
han jo • menigar åt mä han mil-ris milris -ä 8. n. ris till kolmilas betäckning under stybbet.
gav genom åtbörder till känna.
'mens mens adv. ovillkorligen, mil-rök milrök -rööän s. m.
milstolpe milstekpa -än -ar -an
prompt.
s. m.
mer mer adv. o. adj.; mer em
knappt, t. ex. ä int mer om-it miltals miltal adv.
milved railvä -n s. m. skog till
det är nätt ock jämt.
kolning.
merändels merndels adv.
mes, mes -n -ar -an s. m. stackare. min, minn mi mitt pr.; °betonat
sättes det efter, men betonat före
mes, -11 -ar -an s. m. höhållare av
vidjor, som användes på vinter- substantivet: ö'ärnja mi hustru
min; vantan mina mina vantar; ä
färder; är ungefär som ett par
minn hest det är min häst.
knytbara pärmar.
mesig mesu 1. -ugän -ut a. svag, min, min s. m.
mindre mindär a. o. adv.
ömtålig.
mesost misost -n -ar -an
"minna-på minn på I. minna på
mes-smör missmer s. n. mesost. v.; minn mit på erinra mig; minn
dit på påminn dig.
meta, meta v.
'meta, meta -a -ur -on s. f. något minnas minnas mindäs v.
rhinne minnit e. n.
långt, mjukt ock smalt.
minska mipka v.
mete metä s. n.

mellanhäst—modig.
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minst minst a.
mjöl mit*
s. n.
minut minut -n -ar -an s.
mjöla mjöka v.
minutvisare minutvisar -n I -ar mjöldam mjökdamin -ä s. n.
-an s. m.
*mjöling mjölig s. m. lthinantus
*misa misu s. f. vassla.
major.
missbelåten messbelåtin -ti a. mjölk mjekk -a s. f.
missbjuda messbjua -bjö -bjui V. mjölka mjekka V.
missa missa 8. f. bst. katta.
mjölkbytta mjekkbytta -a -ur
misse missä -ssn s. ni. katt.
-on s. f.
misshushålla messhusålla v.
mjölke mjekka -än 8. Dl.
misshushållning messhusållnig mjölkko mjekkko -a -r -na 8. f.
-a 8. f.
mjölkmat mjekkmat -n S. m.
mission mifån s. m.
mjölksil mjekksil ,-n -ar -an s. tn.
misslyckas messlykkas V.
mjölk-stege rn j ekkstega -än -nr-an
misslynt messlynt a.
s. in. ett slags hyllaför mjölktrågen.
missmodig messmou 1. -ugän a. mjölkstäva mjekkstavu -ur -on S. f.
missnöjd messnöjd -jt a.
mjölktistel mjekktistil -n -ar -an
missnöje messnöjjä s. n.
s.
missräkning messräknig -a S. f. mjölk-tråg mjekktreg -ä -a s. n.
misstag messtag -ä n.
en ungefär I/2 meter lång, 15 cm.
misstaga sig messtasä-to g -täjji v. bred ock 7-10 cm. djup mjölkmisstro messtro -ddä -tt v.
bunke av bestämd form.
misstycka messtyMa -tykktä mjölkåder mjekkådär -dra -drur
-tykkt v.
-on K f.
•
misstycke messtray s. n.; ta tä mjöllår rajöklår -n -ar -an 8. Hl.
messty'ay misstycka.
mjölmask mjökmakk -än -ar -an
missunna messunna v.
missväxt messväkst -a 8. f.
mjölmat mjökmat -n EL III.
missväxtår messväkstår -ä s. n. mjölsikt mjöksikt -a -ar -an S. f.
missämja messämja -a 8. f.
'mjöl-sop mjöksop -än s. m. borste
mista mista v.; är stående uttryck varmed mjöl sopas.
för att genom sjukdom eller olycks- mjölsäck mjöksäkk -säMän -säkhändelse förlora kreatur.
kar -an s. m.
miste mista adv.
mjölöka mjököka -a -ur -on S. f.
mitti mitt -n s. m.
mo s. n. 1) dålig, vit, finkornig jordMitt2: mitt åv, itu (n. m.) adv.
mån; 2) skogbeväxt myr.
mjuk mjuk -t a.
mocka mekka v. med grep eller
mjukna mjukna v.
skovel undanskaffa; mekk dynja
mjäll mjäll -ä s.
skaffa gödseln ur fähuset ut på
mjälte mjälta -tn s. m.
gödselstacken (som sker endast
mjärde mäta -kn -ar -an EL III. några gånger om året); mekk sfiji3
mjöd mjö s. n. (honung i humlebo). skotta snö.
mjöd-humla mjölema -a -ur -on mod mo -ä s. n.
s. f. humla.
modd medd -n s. m.
mjöd-humlebo mjblembo -ä -ar modfälld motälld -11t a.
-an s. n. humlebo. modig mon 1. -ugän -ut a.
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'modren modra s. f. bst. hysteri, mormor mormor -a s. f.
(kvinnosjukdom; morna morna a. vaken.
moderpassion
botas med tobaksrökning, på- morot morot -a -röttär -röttra s. f.
morra morra v.
kommer vid motgång).
modstulen mostukin - ki a.; nos morsarv mosarv -ä s. n.
på, so int du bir mostukin nosa morsk mosk -t a. modig, vid gott
mod.
på, så att du icke blir modstulen
(vanligt tilltal till kreatur, när Morsveden mosvänn 11. pr. (bynamn).
något tages från dem).
mos mos -ä 5. n.
mogen mogin -gi a.
mosig mosu 1. -ugän -ut drucken a.
mogna mogna V.
mossa mosa mosn s. ni. (växt)
*M0j8 IneiS -n -ar -an s. m. tjock
mossig mesu 1. - ugän -ut a.
ock fet person.
*mojsa ~isa v. äta duktigt, mumsa. moster mostär -tra -trar -an s. f.
'Mojsig mejsu 1. -ugän -ut a. tjock, mot mot pr. o. adv.
lös; ä så mojsut väglag det är mota mota v.; mot åv mota av.
lös väg (när snön är söndertrampad, motgång motgån -än -ar -an 8. m.
mot-stuga motstuggu 8. f. stuga
icke fast).
(stort rum) mitt emot vardagsmol- mo- adv. 1. förstärkande parstugan (vanndasstuggu), d. v. s.
tikel: mokljuga, mokträta enpå andra sidan förstugan (fastu),
dast, oupphörligt ljuga, träta.
som jämte en liten kammare skiljer
mollskinn måkfinn -ä s. n.
de båda rummen åt.
moln men -ä -a s. n.
molnbädd meknbädd -n -ar -an motväder motvär -ä s. n. motvind.
mugg mugg -än -ar -an 8. In.
5. M.
"molnde mokndä adv. prompt, nöd- *mugga, mugga v. vara försiktig,
dricka, tala försiktigt.
vändigt.
molntapp mekntapp -än -ar -an mule maka -kn -ar -an s. M.
mulen mukin -ki a.
s. ni.
molnvägg moknvägg -väddja mull mull -a s. f.
'mullig mullu 1. -ugän -ut a. 1)
-väggar -an B. f.
nedsmutsad av mull; 2) mjuk ock
mor mor -a -ar -an 8. f.
morbror morbror -n -brör -ra s. m. trevlig att hantera (om kvinna).
mullra mullra V.
morfar morfar -n s. m.
morgon moro -n -mar -an 8. m.; mullvad mullvia. -n -ar -an 8. m.
sork.
i moro i morgon; go moro god
morgon; åt moran i morgon (ti- *mullöga mullöga -a -ur -on s. n.
långpanna, plåtpanna för stekning
digt); i moras, i merast, trast
i moras imorse; i övär moro ock rökning av kött i badstuga.
dagen efter morgondagen; go moro multna multna v.
nämmär middan hälsning sent mumla mumma v.
MUMS& mumsa v.
på morgonen.
mun munn -ar -an 8. Da.
morgonbön morobön -a B. f.
morgondag merodag -dan B. In. mungipa munjipu -ur -on s. f.
morgonmål morasmå -ä s. n. munhuggas munhuggas -höggs
-huggis v.
frukost.

modstulen—måndag.
munka mugka v. flytta, jämka;
flink då litä flytta dig litet;
mugk (lä ifrån mä flytta dig
litet ifrån mig; mugk på ston
flytta stolen en smula.
*munna 'nunna v. röra på munnen,
läpparna.
munter muntär -t a.
muntert muntärt adv.
mur mur -n -ar -an s. m.
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myr(a), myra -a -ur -on s. f. (kärr).
myra2 möra -a -ur -on s. f. (djur).
myrbett mörbett -ä -a s. n.
myrstack mörstakk -än -ar -an
s. m.
*myssla myssia, -a -ur -on s. f. ögla.
mål må -ddä, -tt v. befinna sig.
må, Må jälpvärb.
måbär måbär -ä -a s. n.
måfå: på måfå adv.

mura mura v.
måg måg -än -ar -an FL ni.; han
murare murar -n -ar -an 8. Ill.
mågän åt-n han är måg åt
murbruk murbruk -ä 8. D.
honom (icke måg, utan mågän,
murken murgn
a.
vilket icke betyder enda mågen).
murslev murslev -a -ar -an s. f. Mågtilkten mågtäkta n. pr. (egenmurtegel murteggäk -ggkä s. n. dom).
mus mus -a mess mossa s. f.
må k -ä s. n. språk, uttal; ja
liten råtta.
hörd på mäkä, ä va ho jag
mus-black muslA•akk -t a. (färg
hörde på målet, att det var hon;
på hästar).
musik musik -än s.
musköt muffölt -n -ar -an s. ID.
must must -11 5. m.
mustasch muntaffar -an FL m. pl.
mustig mustu 1. -ugän -ut a.

niåk i munn talförmåga.
mål, må k -ä -a s. n. tingssak.
mål, måk -ä s. n. mått.
mål, måk -ä -a K n. mat; ett målr
mat en måltid.
måla mäka v.

mus-ärter musartär s. pl. Vicia målare tnäkar -n -an -ar s. m.
cracca.
*måling måkig -än -ar -an s. m.
muta muta 37.
tavla, bild.
mutor mutur -on s. f. pl.
målla målla s. f. (ört).
mutter muttär -n -ttrar -an B. Hl. mållös måHös a.
mycken mreeS, pl. myööyna a.; målning måknig -a -ar -an s. f.
dem va myöena de voro många. mål-ro måho -a s. f. angenämt
mycket myööy adv.; förstärkt: samtal.
omyööy.
mån/ men a. sparsam, smått girig,
mygg mygg -än -ar -an 8. Dl.
»om sig»; men eM rädd om, t. ex.
myggbett myggbett -ä -a s. 11.
men em na rädd om hänne.
myggdans myggdans -n S. 18.
mån2 men s. f.
*myll myll -n -ar -an 8. m. åker- *måna mena v. gagna, jälpa; int
bruksredskap att kupa potatis med
(drages vanligen av karl).

mylla]. mylla -a S. f.
mylla, mylla y.; myll jåkkpäron
mylla, kupa po;tatisen.

myndig myndin a.

mynt mynt -ä -a s. n.
mynta mynta -a s. f. (ört).

mena hä alläri e srnuku icke
jålpte det det minsta; no jo?f ja
som dekta,rn sa, män int mena
bä nå int nog gjorde jag som
doktorn sade, men icke hjälpte
det något.

månad måna- -n -r -an 8.
måndag imånda -n -gar -gan s.
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många många 1. mån a.; mågg mängd mäBd -a -ar -an s. f.
*mängta mägta v. knåda, t. ex.
skräddarar många skräddare.
mät smer knåda smör.
mångdubbel inåggdubbäk -t a.
människa männifa -a -nr -on 6. f.
månne må 1. må hä adv.
vanl. 'kvinna'; ä jekk e männija.
mård mård -n -ar -an B. Ill.
på väljä,n det gick en kvinna pk
Mårtsbo måffho n. pr. (bynamn).
vägen.
Mårtsboänge måffboänjä n. pr.
mänsklig mänskkin -N a.
(trakt).
*mås: mås hårt v. försvinna, ge märg marg marjän s. m.
med sig så småningom genom märka markt -rktä -rkt v.
tillväxt ock nötning. Särskilt säges märke ruaröä -a s. 11.; trella tö..
om lyten hos barn, att de mås luttras dåligt tecken (omen).
bårt; ä mås hårt på låggrnåkä märkvärdig markvardin -di a.
märla märla - -a -ur -on s. f.
det växer bort med tiden.
Lmäste]*måtte mått måtta v. (pres. märr mar -a -ar -an s. f.
imp. o. perf.); ja mått foll få sätt mäsk mäsk mäffän B. M.
på mä vantan for kolin" jag mässhake mässhaka -än -ar -art
s. m.
måste visst sätta på mig vantarna
för kölden; ja måtta ligga i går, mässing mässig -än s. m.
å ja har måtta var hemma i mässings-boett mässigsboätt -n.
dag jag måste ligga i går, ock -ar -an 5. m.
jag har nödgats vara hemma i dag; mässings-kittel mässigsöittil 41.
ar -an s. M.
mått fell hä ja ja visst.
mässings-kruka mässigskruka
mått mätt -ä -a s. n.
ur -on s. f.
mått% måtta v.
mässings-tråd mässigstrå -n -ar
måtta., måtta s. f.
an s.
måttlig måttlin -Ii a.
Måttsvederna måttsvean n. pr. mässkjorta mässforta -a s. f.
mässling mässliB -än s. m.
(gård).
mäst -a a.
må-vara på må'vara s. f. på måfå.
må-veta måvätta adv. kantänka, MäSt2 MäSt adv.
mästare mästar -n -ar -an s. m ;.
förstås.
mästär kusn adv. styvt: hä va
mäjram meram -än B. in.
mästär kusn det var överdådigt,.
mäkta mäkta v. förmå; du kunna
int ät fkottmekja? Ja mäktar storartat.
int si-ddu du kunde icke äta flott- mästerlig mästärlin -Ii a.
brödet? Jag förmår ej, ser du (där- mästerstycke mästarstyööy
för att hon är så flottig ock där- mäst-delenmästdeln adv. mästadels
s. n.
igenom så utmärkt tillagad).
mästervärk mästarvark -varöä.
mäktig mäktin -ti a.
-varka s. n.
mäld makdär s. f.
Mälingarna mäirigan D. pr. (trakt). mäta mäta mättä mätt V.
mälta mälta V.; ho höll på mälta mätt mätt a.
mätta mätta v.
hon höll på att göra malt.
*mänga, mäuja -a s. f. röra, välling. mödai möa -a -ur - -on s. f.
möda2 sig mö möddä så v.
"mänga2 mänja v. röra, smeta.

många—nattvard.
mögel möggäk -ggkä s. :n.
mögla möggka v.
möglig möggku 1. -ugän -ut a.
möjlig möljin -,ji 1. möjlin -Ii a.
*möka mööa mökt mökt v. uppmjuka; MR tä, Sä mjuka till sig
(sina styva lemmar).
*möla möta v. äta kött eller smör
(sovel) utan bröd därtill.
*möling mökig -ar s. in. besparing.
*mölja moja -a s. f. något uppblött, av vätska upplöst.
*möljig maj u 1. -ugän -ut a. rörig.
mönster menstär -trä -a s. n.
mönstra menstra v.
mönstring menstärnig -a s. f.
mör mör -t a.
mörja mena -a s. f.
mörk]. merk -t a.
*mörk2 merk s. n. ruttnat skogsavfall.
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mörkbrun merkbrun -t a.
mörker merkär -knä s. n.
mörklagd merklagd a.
mörkna ~Ca v.; ä meröär mulla
det mörknar mellan, när månens
uppgång dröjer efter solnedgången
ock mörkrets inbrytande.
mörkning merkniga s. f. bst.
mörkrets inbrott.
mörkrädd merkrädd a.
mört inert -n -ar -an s. m.
mössa myssa -a -ur -on s. f.
mösskärm myssfärm -än -ar -an
s.

möta möta möttä 1. mött mött v.
mötas mötas möttäs mötas v.
möte mötä -a s. n.; tä mötäS till
mötes.
mötesplats mötäspkass -n -ar -an
s.

n.
nacke nakka -än -ar -an s. m.
nackgrop nakkgrop -a s. f.
nafsa nafsa v.
nagel nagäk -n -gkar -an s. m.
Nagel nagäk n. pr. (gårdsnamn,
sättes framför personnamnet = dopnamnet: nagäk andäss o. s. v.).
Nagelbo nagäkbo n. pr. (bynamn).
nagelrot nagäkrot -a s. f.
nageltrång nagäktrågg s. n.
nagga nagga v.
a.
naken naöin
nalkas nåkas v.
namn nammän -mnä -a s. n.
namnsdag namsda -n -dagar -an

narciss aksissa -a -ur -on s. f.
pingstlilja.
narr narr -n -ar -an s. m.; en
ann gagg ä en narr en annan
gång är en narr (ordspråk).
narra narra v.

narras narras v.

narri narrä s. n.
narv narv -än s. m.
nate nata -tn s. m. Stellaria media.
natt natt -a nättär nättra s. f.
natt-foder nattfor -ä s. n. så
mycket hö, som en häst äter under
natten.
nattkvarter nattkvarter -ä s. n.
s. m.
natt-stuga nattstuggu -ur -on s. f.
napp napp -ä -a s. n.
övervåning, loft.
nappa nappa v.; napp i taga i. nattuggla nattugga -a -ur -on
s. f.
nar nar -a -ar -an s. f. inskuren
nattvak nattvak -ä s. n.
tvärslå.
nattvard nattvard -n s. m.
*nara nara v. göra nar.
071980 Magnevill, Bjursitsmål.
7
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natur natur -n Et.
naturlig naturlin -ii a.
naturlära naturlära -a -ur -on s. f.
nav nav -ä -a £3. n.
navare navar -n -ar -an S. M.

nit, nit -n -ar -an

s.

nita nita V.
nitnagel nitnagäk -n -gkar -an

S. m.
nittio nitti r.
nitton nitta r.
träborr.
navars-gång navasgågg -än -ar njure jura -rn S. m.
njurtalg jurtakg -tearjän s. ILL
-an s. m. en sats träborrar.
navar-skaft navaskaft -ä s. n. njuta njuta njöt njuti v. 1) njuta;
2) få straff ; han kann nog få njut
skaft, vari träborren sättes, då hån
ä han kan nog få straff därför.
skall användas.
navars-vev navasvev -a 8. f. navar- *njö-på njö-på int. uppmaning till

skaftets vev, varmed navaren,
borren, vrides kring.
*navla navka v. nappa efter något
för att få det.
navle navka -väir n s. m.
ned ner adv.
nedan nea s. n. månskifte.
nedanför nerafor adv. o. prep.
nederdel nerdel -n s.
nej näjj adv.

neka neka V.
ner ner adv.
nerom nerom adv.
ner-efter nerättär adv. 0. pr.
neri neri adv. o. pr.
nerom nerom adv. o. prep.
neromkring nerikrigg adv. o. prep.
neruti neruti prep.
neråt neråt adv. o. prep.
nesa nesa S. f.
ni ni pr. tilltalsord till alla äldre
personer. Föräldrarna kallas »ni»
ock alla äldre. Tilltalsordet till
jämnåriga är du.

hästen att påskynda farten.

nog nog adv.; bra-n6g tämligen.
noga noga adv.
nogräknad nogräkna a.
noll noll r.
nolla nolla -a -ur -on 8. f.
nord nord -n s. m.
nordan (vind) noa s.
nordanefter n o ättär adv.
nordanväder n oNvär -ä B. n.
nordstjärnan norrfärna s. f. bst.
Norge norjä n. pr.
norgessill norjässill -a s. f.
norr norr s. m. (endast med prep.).
norrifrån Dokifrån adv.
norrsken norrfen -ä s. n.
norr-åt Dokåt adv. norrut.
norsk norsk -t a.
nos nos -a S. f.; je mä nosa pussa
mig.

nosa nosa v.

*nosas nosas v. beröra varandra
med läpparna.
nos-glugg nosgkyddj -än -gkyggar
-an s. ni. glugg på ladugårdsväggen
nia nia -a -ur -on S. f.
för kreaturens andning, en för var
nick nikk -än s. m.
ko. Korna äro vända mot väggen.
nicka nikka v.
nio niä r.
noshål noshok -ä -a s. n. = föreg.
november novämbär s.
nionde nindä r.
Nisbogrinden nisbogrinda n. pr. nu DU adv.
nubb nubb -än -ar -au S. 03.
(bekant grind).
Nisbotäkten nisbotäkta n. pr. nummer nummär -mmrä -a s. n.
(gård).
nyi ny -tt, komp. nyar, sup. nyäst a.
nit, nit -ä s. D.
ny2 ny s. m. månskifte.

natur—näckros.
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nybakad nybaka a.
nåd, nå s. f.; få nå få nåd.
ny-brytning nybrytnig -a s. f. *nåd., no -ä -n -na s. n. nit genom
nyodling.
kullvikt söm eller spikspets.
nyburen nyburin a. ko som nyss 'nåda nea v. nita genom att vika
kalvat.
spetsen av söm eller spik.
nyckel nyööyl -n -ar -an s. m. nåde nå v. (konj. av nåda); gu-nnå
nyckelax nyööylaks -ä -a s. n.
hä, gu-nnå mäg gud nåde det,
nyckelhål nyööylhek -ä -a s. n.
mig, utrop av undergivenhet, ack.
nyekelpipa nyööylpipa -a -ur -on nådetid nådati -a s. f.
s. f.
nådig nån -t a.
nyfallen nyfullin -11i a.
nådår nådår -ä -a s. n.; han sir
nyfiken nyfyööin -ööi a.
ut, som an äti opp nådårä for
nyfödd nyfödd -tt a.
rävän han ser, ut, som om han
*nying niig -än s. m. brasa av två
ätit upp nådåret för räven (ordgrova stockar på marken.
språk).
nykommen nykåmmin -mmi a. någon pr. mask. nenn, f. nå (adj.)
nykter nyktär -t a.
11 erem (subst.), neutr. nå, pl. nara;
nykterhet nyktärhet -a s. f.
såg du nå flikka? nog koksa
nykärnat nyöärna a. neutr.
ja, män int va ä nerem där
nyligen nyrli adv.
såg du någon flicka? Nog säg jag
nymodig nymou -t a.
efter, men icke var det någon där.
nypai njupa -a s. f.
någondera nendera pr.
nypa2 njupa njöp njupi v.•, han någonsin nentin nessin adv.; allär
som int vill se supa, får int nentin aldrig någonsin.
ööttä njupa den ej vill äta soppan, någonstädes nenstans adv.
får ej nypa av köttet (ordstäv). någorlunda någärlunda adv.
ny-plog nypkog -än s. m. åker något-litet neltä adv. tämligen
som förut burit gräs.
mycket; neltä mä, WIK ganska
nys nys s. ni.
mycket folk; neltä myö4 betydnysa njusa, njös njusi v.
ligt mycket; nå varsn adv. då
ny-snö nysnjö -11 s. m. nyfallen snö.
ock då, litet emellanåt; nessånär
nyss nyss adv.
adv. någotsånär.
nysta nysta v.
nål nåk -a -ar -an s. f.
nystan nystan -ä -a s. n.
nålbrev ngrbrev -ä -a s. n.
*nyste]. nystil -n -ar -an s. m. nålsudd nåhudd -n -ar -an s. m.
nystvind.
nålsöga nåksöga s. f.
nytta nytta -a s. f.
nål-ticka näktikka -a -ur -on
nyttig, nyttu -t a.
s. f. ticka som användes som nål*nyttig2 nytta -t a. nätt, täck,
dyna.
fin; n.: för litet, väl litet; ekka *någorhanda nerhanda a. någornyttu fkikka du har sådan nätt lunda.
flicka du har; nog va hä nyttut näbb näbb -ä -a s. n.
ja fekk det var mycket litet jag näbbig näbbu 1. -ugän -ut a.
fick.
näbbmus näbbmus -a -mess -a s.
*nål nå int. låt bli.
näckblad näööbka -n s. n.
nå., nå nåddä nått v.
näckros näööros -a -ur -on s. f.
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*näv näv -ä s. n. näbb.
näve näva -än -ar -an 5. m.
näver nävär -vra -ar -an s. in.
näverask nävärask -affän -askar
-an S. m.
*näverkass nävärkass -n -ar -an
s. in. flätad näverkorg att bäras på
ryggen.
näver-lur nävärlur -n -ar -an
näri ner koDj.
s. m. blåsinstrument.
när2 när adv. o. pr.; t. ex., ja ä
likk när ändå då jag är lika näver-skopa nävärskopa -a -ur
nära ändå (lika strandsatt); ligg -on s. f.
när-n ligga med honom; så när näversula nävärseka -a -ur -on
s. f.
adv. nästan.
nära nära adv. o. pr.: nära på nävertak nävärtak -ä -a s. n.
(taken äro så gott som uteslutande
adv. nästan.
nävertak).
närmare närmast nämmär nämnöd ni nöa s. f.
mäst -a adv. o. pr.
s. n.
nödfall nöfall
närsynt nässynt a.
nödig nöu 1. -ugän -ut a.
näsa näsu -ur -on s. f.
nödjälp nöjäkp -a s. f.
näsblod. näsbo -n S. m.
nödrop nörop -ä s. n.
näsborr näsburu -r -on s. f.
- Näset näsä n. pr. (bynamn). - nödvändig nödvändin -di a.
nässla näkgra -a -ur -on s. f. nöja sig nöjj Bä V.; ja jetta fell
nöjj mä mä bä jag nödgades nöja
näst näst adv. o. pr.
mig med det.
nästan nästa adv.
nöjd nöjd -jt a.
näsvis näsvis -t a.
Nöjd nöjd n. pr. (soldatnamn).
näsvishet näsvishet -a s. f.
nöje nöjjä s. n.
nät nät -ä -a s. n.
nätt nätt a. sparsam, snål; ä skä nöjsam nöjjsam -t a. förnöjsam.
va nätt, du hinner nu nu hinner nöt nöt -ä -a S. D.
du knappast; nätt nog adv. nöta nöta nöttä nött v.
nötaktig nötaktu 1. -ugän -ut å.
knappast.
"nätta nätta v. strängt hushålla; nötas nötas v.
nätta på smerä hushålla med "nötig nöta 1. -ugän -ut a.; ä skä
då va så nötut se det går så,
smöret.
nötaktigt (långsamt) till.
Nätta nätta n. pr. (hundnamn).
nätt-vordet nättvoli a. neut.
minsta laget.
*näfta- näfta s. f. smörja för gikt.
nämd-karl nämmkar -n -ar -an
s. In. nämdeman.
nämna nämna v.
nännas nännas nändäs nännas v.
"näpper näppar näppäst adv. sämre,
sämst.
näpsa näpsa näpstä näpst v.

0.
'obehindrat obehindra adv.
obarkad °barka a.
obarmhärtig oba,rmhartin -Ii a. obekvämt obekvämt adv.
obemedlad obeniedht a.
obegagnad obegagna a.
! oberedd oberedd -tt a.
obegriplig obegripkin -bi a.

näfta—oförrätt.
oberäknat °beräkna adv.
obeskedlig °befall -Ii a.
obesmittad @besmitta a.
obestånd obestånd -ä s. n.
obestämd obestämd -mt a.
obetald obetad -kt a.
obetslad obesska a.
obetydlig obetydlin -ii a.
obeveklig obevekkin kl a.
obildad @bilda a.
obillig obillin -11i a.
objuden objuin -ui a.
oblandad obkanda a.
oblekt obkekt a.
oblyg obkyg -t a.
obotfärdig obotfardin -di a.
obotlig obotlin -Ii a.
obrukad @bruka a.
obrukbar obrukbar -t a.
obruten obrytin -ti a.
obränd obränd -ut a.
obunden obundin -di a.
obytt obytt a.
obäddad @bädda a.
oböjlig oböjlin -ii a.
ock å konj.
öeken o. S. V. se vilken
odelad °deka a.
odjur ojur -ä -a s. n.
*odonat odona a. n. icke omskött
i fähuset, t. ex. ja har odona jag
har ännu icke skött om kreaturen.
*odonskligt odonskki a. n. ytterst
oordentligt.
odryg odryg -t a.
odräglig odrägkin
a.; hä va
odrägki mä fOkk det var ofantligt med folk.
odrägligt odrägki adv. mycket,
ofantligt.
oduglig odugkin -?ri a.
odygd odygd -a -ar -an s. f.
odygdas odygdas v.
odygdig odygdu 1. -ugän -ut a.
odödlig odödlin -Ii a.
odödlighet odödlihet -a s. f.
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oeldad odla a.
oerfaren oärfarin -ri a.
ofantlig ofantlin -Ii a.
ofaren °farin -ri a. ogjord, icke utförd.
*ofaslig ofaslin -lit a. faslig.
offer effär -ffrä s. n.
offerlam effärlamm -ä -a s. n.
officer effser -n -ar -an s. m.
offra offra v.
ofjällad °fjälla a.
ofodrad @fodra a.
*ofredig ofreu-ta. som ej får varaifi cd.
ofrestad @fresta a.
*ofrågig ofrågin a. omorgnad, olustig, tvär, som ej låter tala vid
sig, fråga sig.
ofullkomlig ofullkåmbin -?ri a.
ofärdig «eau 1. -ugän -ut a.
ofärdighet ofakuhet -a s. f.
ofärgad @färga a.
ofödd ofödd -tt a.
oförarglig oferargkin -id a.
*oförbannat
ofebanna
adv.
mycket, ofantligt.
*oförbasad ofebasa a. ofantlig,
duktig, överdådig.
*ofördönat ofedena adv. fördömt,
förbannat.
*oförfa,slig ofefaslin -Ii a. faslig.
offirfärad ofefåra a.
oförgätlig oferjätlin -ii a.
oförhappandes oferhappandäs
adv.
oförklarlig ofeklarlin
a.
oförlikt delikt a.
oförlåtlig ofelåtlin -11 a.
oförmodad ofemott a.
oförmodligen ofemodli adv.
oförmärkt ofemarkt adv.
oförmögen ofemögin -gi a.
oförnuftig ofenuftin -ti a.
oförnöjd ofenöjd -jt a.
oförnöjsam ofenöjsam -t a.
oförnöjsamhet ofenöjsanihet-as f.
oförrätt oferätt -a s. f.
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oförrättad oforätta a.; oforrätta ograven ogravin -vi a. ogrävd.
ogrundat °grunda adv. ofantligt.
ärndä med oförrättat ärende.
ogräddad @grädda a.
oförsagd ofosagd At a.
ogräs ogräs -ä s. n.
oförsiktig ofosiktin -ti a.
oförsiktighet ofosiktihet -a s. f. ogudaktig ogudaktin -ti ti.
ogudaktighet ogudaktihet -a s. f.
oförskräckt ofeskräkkt a.
*ogudnådlig ogunådlin -Ii a. utomoförskämd ofeSämd -mt a.
ordentlig, över hövan.
oförsonlig ofesonlin -Ii a.
o-gådd ogådd -ått a. som återstår
oförstånd ofestånd -ä s. n.
att gå.
oförståndig ofoståndu -t a.
a. för- *ogårlig ogårlin -Ii a. förfärlig,
*oförsu.mlig ofesumkin
svår; ett ogårli vär ett svårt
sumlig.
väder, förfärlig väderlek.
oförsvarligt dosvarli adv.
*ogårligt ogårli adv. förfärligt.
oförsökt ofesökt a.
ogärna ojärna adv.
ofört ofört a. n. dåligt före.
ogörlig ojörlin -ii a.
oförtent ofotenna a.
()hackad ohakka a.
oförtjänt ofetjänt a.
ohanterlig ohanterlin -li a.
oförtruten ofotrutin -ti a.
*ohasklig ohaskkin -ki a. överoförtänkt ofotägt adv.
'oförtänkta ofetägta s. f. best. driven; 0 haSk?rin tä Sugga styv
att sjunga.
tanklöshet.
oförvarandes ofovass adv. oför- *ohaskligt ohaskki adv. överdrivet;
ohaskki my'ay ofantligt mycket.
modat.
ohuggen ohuggin -ggi a'
oförvägen ofeväjjin -jji a.
oförväget ofoväjji adv. mycket, *ohugna ohugna v. bedröva.
ohygglig ohydjlin -Ii a.
ofantligt.
ohyvlad °hyvla a.
°förväntad ofevänta a.
oföränderlig oforändärlin -Ii a. o-hål ohek -ä -a s. n. avlägset ock
svårtillgängligt ställe.
oförändrad oforändra a.
ohälga ohelga v.
ogagn ogaggän s. n.
*ogalen ogakin -ki a. galen, dum, ohälsa ohälsa -a s. f.
okunnig; han ä int så ogakin ohälsosam ohälam -t a.
ohövlig ohövlin -ii a.
han är ej så oäven.
*ogalet ogaki adv. ofantligt; ogaki oj ejj int.
stark i högsta grad stark; °gal ojälplig ojäkpkin -ki a.
tokut riktigt galet. Med nega- ojälpsam ojäkpsam -t a.
ä va int ogaki icke ojälpsamhet ojäkpsamhet -a s. f.
tion
ojämn ojämmän -t a.
illa, icke svårt.
*ojäsen ojäsin -Si a. ojäst.
ogift ojift a.
ok ok -ä -a s. n. värktyg, varmed
ogild ojild -It a.
vattenbyttor (ämbar) bäras (är för
ogilla ojilia v.
det mästa kvinnoarbete).
ogjord ojoir -t a. omogen.
*ograntåt ograntåt adv. noga, ömt, okallad okalla, a. icke ombedd;
dän som går okalla tä, går
förtroligt, ofantligt, t. ex. ä ä
då så ograntåt mä pejan det otakka från den som går okallad
till, går otackad från.
är då så ömt om gossen.
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*okbehssa okbåssa -a -ur -on B. f. okörd oö'örd -rt a.
stoppningen under okträ.
oladdad oladda a.
ok-kedja ohe -a -ar -an s. f. olag olag s. n.
järnkedja, som sammanhåller ok- *olagomt olagemt adv. icke till lags.
träen nertill.
Olarsbo olasbo n. pr. (by).
oklanderligt okkandärlin -ii a. olastad °lassa a.
oklandrad okkandra a.
olidlig olidlin -ii a.
oklar oklar -t a.
olik olik -t a.
oklok okkok -t a.
olika olika adv.
okluven okkyvin -vi a.
olimmad olinia a.
oklädd okkädd -ätt a.
olja olja -a -ur -on s. f.
*oknug oknu 1. -ugän -ut a. främ- Olof 011ä nom. pr.
mande; brukas även om bekanta, *olommen elemmän int. elände.
hälst om de äro sällsynta gäster, då stackare!
det såsom en välkomsthälsning plä- olovandes olovandäs adv. utan
gar heta: täjj, kåmmär ä så oknut tillstånd.
å kommer det så rart främmande. olovlig olovkin -4 a.
oknäppt oknäft a.
olovligt olevN adv.
okokad okoka a.
Olsmässa ofmässa s. f. best.
okolad °koka a.
olustig olustin -ti a.
'okomlig okåmmlin -Ii a. ofantlig, olycka olykka -a -ur -on s. f.
kolossal.
olycklig olykkkin -ki a.
okoppad °kuppa a.
olyckligt olykkki adv.
ok-rem okrin -a -ar -an S. m. olydig olyu 1. -ugän -ut a.
rem, som sammanbinder okträen oläglig olägkin -ki a.
upptill.
oläkt oläkt a.
okristnad okessna a. okristnad, rå, olämplig olämpkin -ki a.
barbarisk; nog ä då han aldeles olämpligt olämpki adv.
okessna nog är då han en al- oländig oländin -di a.
deles rå människa.
olärd olärd -rt a.
ok-stad oksta -n a. m. den plats oläslig oläslin -Ii a.
på hästbogen, varpå okträ ligger. oläst oläst a. icke stängd (med lås).
oktober oktobär B. ITI.
*oläta oläta s. f. bst. oljud.
ok-trä okträ -n -na s. n. loka på om om adv. pr. o. konj.
sele för häst.
omak omak -ä s.
okunnig okunnu a.
omaka omaka a.
*okuslig okuslin -Ii a. högst kuslig. *omaksam omaksam -t a. bekväm,
*okusligt okusli adv. ytterst kus- senfärdig, trög; ä skä då var
ligt.
så omaksamt det går så trögt.
okvistad °kvista a.
omalen oinakin
a.
okynne Aynnä -a s. n.
ombonad ombona ptc.
okynnig ob'ynnu I. -ugän -ut a. ombyte ombytä s. n.
okänslig oöänslin -Ii a.
omedgörlig omäjörlin a.
okärnad °Urna a.
*omens omenst adv. nödvändigt;
0-köp oökip s. n. opris.
tokkän gorunjä som omenst
oköpandes oMpandäs adv.
skä kuta, so han får snora
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sådant kräk som nödvändigt skall
springa, så att han får snuva.
omflyttad omflytta ptc.
omgift ornjift ptc.
omigän omijänn adv.
omistande omistandäs a. som man
ej kan umbära.
omistlig omistlin -Ii a.
omjölkad omjekka a.

omätt °mätt a. icke uppmätt.
omöjlig omöljin -ji a.
omöjligen omölji adv.
ond ond -ont a.; ä slogs ont å-tn
det kom sjukdom över honom på
oförklarligt sätt.
*ondo ondo S. m. don onde.
ondska onska, -a s. f.

onsdag onsta -an -sdagar -an B. D.
omkostnad omkostna -n s. m. *onta onta -tu s. in. lidande, plåga,
sjukdom.
omladdad omladda ptc.
onyttig onyttu -t a.
omlassad omlassa ptc.
*onärt onärt adv. riktigt, överflöomlindad omlinda ptc.
digt.
ommålad ~måka ptc.
*onöda: i onöa adv. i onödan.
omornad °morna a.
onödig onöu -t a.
omrörd omrörd -rt ptc.
onödighet onöuhet -a -ar s. f.;
omselad ~sela ptc.
i onöuheta i onödan.
omskakad omskaka ptc.
oomvänd oomvänd a.
omskapad omskapa ptc.
oordentlig oårdäntlin -Ii a.
omskära omfära v.
opassande opassandä a.
omskärelse omfärälsä -n s.
oplockad opkåkka a.
omslag omslag s. n.
oplöjd opköjd -jt a.
omsorg omsorg -än s. 111.
opp opp adv.
omstoppad omstuppa ptc.
opris opris s. n.
omstöpt omstöpt ptc.
omsänder omsändär adv. så små- opålitlig opålitlin -Ii a.
opåtalt opåtalt a.
ningom.
opåtänkt opåtäggt adv.
omtagen onitäjjin -,jji ptc.
orakad oraka a.
omtalad omtaka ptc.
omtanke onatagka, -än -ar -an s. in. °rappad orappa a.
ord cedi* -ä -a s. n.
omtyckt omtykkt ptc.
orda oka v.; ja oka åt-n jag
omvriden onavriin -ii ptc.
omväg omväg -jjän -gar -an nämnde för honom.
ordagrant ordagrannt adv.
s. m.
ordentlig ådäntlin -Ii a.
omvänd omvänd a.
ordning årnig -a -ar s. f.; ä va
omvända sig omvänd sä v.
omvändelse omvändälsä -n s. 111. e stygg årnig det var ett fult
*omycket omye'öy adv. synnerligen beteende, fy skäms.
ordspråk okspråk -ä -a s. n.
mycket.
oreda orea -a a. f.
omyndig omyndin -di a.
oredig oren 1. -ugän -ut a.
omålad omåka a.
oren oren -t a.
omåttlig omåttlin -Ii a.
oresonlig oresonlin -Ii a.
omåttligt omåttli adv.
organist orgnist -11 s. m.
omansklig omänskkin -N a.
orgbyggare orgbyddjar -n -ar
omärkt °markt a.
-an s. 111.
omätligt omätli a. n..
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orgor ergur -on s. pl. f. orgvärk. orrlek errlek -än s. ni.
orgpipa ergpipa -a -ur -on s. f. orrspår errspor -ä -a s. n.
orgtrampare ergtrampar -n s. In. orsak orsak -än -ar -an s. M.
orgvärk ergvark -öä s. n.
ort, ort -n S. m. (trakt).
oriktig oriktin -ti a.
ort2 ort s. n. (vikt).
orimlig @ringt-in -ki a.
orubbad °rubba a.
orimligheter orimkinhetar s. pl. f. orubblig orubbkin -ki a.
orimligt orimki adv.
orv orv -ä -a s. n. lieskaft.
orka herka v.
oråd orå s. n.
orkande horkandä 1. herkandäs a. orädd orädd a.
stark, flink, duktig.
()räfsad oräffsa a.
orklös herklös -t a.
oräknad @räkna a.
orklöshet herklöshet -a s. f.
orånsad oränsa a,
orlovssedel olevssedil -n -ar -an orätt orätt a. o. adv.
B. 111.
orättfärdig orättfärdig -t a.
orm orm -än -ar -an B. III.
orättvis orättvis -t a.
*orman orman int. uttryck av ve- orättvisa orättvisa -a -ur -on s. f.
dervilja, missnöje I. harm.
orörd orörd -rt a.
*ormas ormas a. faslig; ett ormas orörlig orörkin -ki a.

väsn ett fasligt väsen.

OS 05 -ä s. n.

ormbett ormbett -ä P. n.
osa osa v.
ormbo ormbo -ä -ar -an s.
osalig osalin -Ii a.
'ormila ermila -a -ur -on s. f. osaltad osalta a.
ödla.
osams osams adv.
ormstueken. ermstukkin -kki a. osanning osannig -a -ar -an
ormbiten.

s. f.
n. osed ose -n -ar -an s.
ormbunke.
osett ositt adv.; byta @sitt byta
oro oro -a s. f.
utan att se varan.
oroa oroa v.
°silad osila a.
orolig orokin -ki a.
oskadad oskatt a.
oroligt oroki adv.
oskadd oskadd -tt a.
orrbo errbo -ä -ar -an S. m.
oskalad oskaka a.
orre, errä -n -ar -an B. 111.
oskaplig oskapkin -ki a.
orrfågel errfuggäk -n s. n. ett °skapligt oskapki adv.
parti orrfågel (kollektivt).
oskodd oskodd a.
Orrholen erreka n. pr. (by).
oskrymtad @skrymta a.
orr-hftv errhåv -a -ar -an s. f. oskuld oskuld s. f.
håv i hästskoform med en meters oskyld ofylld a. icke släkt.
diameter ock 5-6 meters långt oskyldig ofyllu a. icke skuldsatt.
skaft, varmed i snön nedkrupna oskuren oskurin -ri a.
orrar fångas nattetid. De fångas oskälig ofäkn -t a. oförståndig, ovid belysning med bloss på det förnuftig.
oskummad °skumma, a.
sätt, att håven slås över dem.
orrhöna orrhöna -a -ur -on s. f. oslagen osläjjin -jji a.
orrkull erkull -n -ar -an s. 111. oslipad oslipa a.

*ormtegel ermteggäk -ggkä

S.
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osläckt osläkkt a.
osmak osmak -än s.
*osmakig osmaku -t a. som ej har
rätt smak.
osmaklig osmakkin -bi a.
osmord osmord -rt a.
osmält osmälta a.'
osnygg osnygg -t a.
°snörd °snörd -rt a.
osovet PSevi a. n.
OBS ess pr. obj.
ost ost -n -ar -an S. m.
ostadig ostan -t a.
ostbit ostbit -n -ar -an S. 111.
ostillad ostilla a. icke fodrad.
ost-kärl ostöärl -ä -a s. n.
ost-skalk ostskak -än -ar -an
s. n. hård ostkant.
ostraffad °straffa a.
*ost-smil ossmil -n -ar -an s. m.
bit av med handen hopkramat ostämne eller nygjord ost (ges som
smakbit åt barn).
ostybbad °stybba a. (om kolmila).
ostyrig ostyru 1. -ugän -ut a.
ostämd ostämd -mt a.
ostängd ostäggd -ggt a.
ostärkt ostarkt a.
osund osund -nt a.
osvuren osori a. neutr.; osori
bäst (ordstäv).
osynlig osynlin -Ii a.
osådd osådd -tt a.
osåld osåld -It a.
osäker osäkär -t a.
osämja osämja -a S. f.
otack otakk S. 111.
otackad otakka a.
otacksam otakksam -t a.
otalad °taka -kt a.
*otam otam a.
'oterig oteru 1. -ugän -ut a. otäck.
*otering oterig -än -ar -an s. m.
otäck människa.
otid oti s. f.
otjänlig °Malin -Ii a.

otjärnad Aärna a.
a. som icke
*otrivlig otrivkin
trivs.
otro otro S. f.
otrogen otrogin -gi a.
otrolig otrokin -H a.
otrygg otrygg -t a.
otröskad otreska a.

otröstlig otröstlin -Ii a.
otta otta -a s. f.
ottesång ottsågg -än -ar -an S. m.
ottesångstäxt ottsågstäkst -a -ar
-an S. D.
otur otur -n s. m.
otvättad °tvätta a.
otydlig otydlin -Ii a.
otålig oteku 1. -ugän -ut a. ömtålig.
otålighet otekuhet -a s. f.
otämd otämd -mt a.
otät otätt a.
otörstig otestu 1. -ugän a.
oumbärlig oumbärlin -Ii a.
oupphörlig oupphörlin -Ii a.
ouppsåtlig ouppsåtlin -Ii a.
outgrundlig outgrundlin -Ii a.
outtröttlig outtröttlin -Ii a.
outslitlig outslitlin -Ii a.
outsäglig outsäjlin -Ii a.
ovalkad ovana a.
ovani ovan -t a.
ovan, eva adv. o. pr.
ovana ovana -ur -on S. f.
ovanefter evaättär adv.
ovanför evafer adv. o. pr.
ovanlig ovanlin -ii a.
ovanlighet ovanlihet -a s. f.
ovanpå evapå adv. o. pr.
ovansklig ovanskkin -H a.
ovantill evatä adv.
ovaraktig ovaraktu -t a.
ovett ovätt -ä s. n.
ovettig ovättu I. -ugän -ut a. 1)
ovettig, ful i mun i allmänhet;
2) som talar osedligt.
ovillkorlig ovilkerlin -ii a.
ovillkorligen ovilkerli adv.
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ovislig ovislin -Ii a.

oxhorn okshorn -ä -a s. n.
oxhud okshu -a -ar -an s. f.
ovisshet ovisshet -a s. f.
oxhuvud okshuvu -n -na 8. n.
*ovågig ovågin a. omornad.
oxhyvel okshyvil -n -ar -an 8. Ill.
ovårdig °vall 1. -ugän -t a. vårds- oxkött oks6:itt -ä s. n.
lös, överflödig, slösaktig.
oår oår -ä -a s. n.
oväder ovär -ä s. n.
oäkta oäkta a.
ovägat oväga adv.
oändlig oändlin -Ii a.
ovänlig ovänlin -ii a.
oärlig oärlin -Ii a.
ovänskap ovänskap -än s. m. oärlighet oärlihet -a -ar -an
oväntad °vänta a.
s. f.
oväsen oväsn -ä S. D.
oätet oäti a. n.
oxe oksä -sn -sar -an S. 111.
oätlig oätlin -Ii a.
oxelbär åslbär -ä -a E. n.
oäven oävin -vi a.
oxel-bärs-trä å,s1bästrä, -ä -n -na oöm (Am -t a.
oviss oviss -t a.

s. n. oxel.

P.
pack pakk -ä s. n.
packa pakka v.; pakk dä åv
packa dig bort; pakk ihop packa
ihop; pakk på slå, ge stryk.
packe pakka -än -ar -an s. m.
pall pall -n -ar -an s. m.
palmer palmar s. in. pl. obst.
palmsöndag, palmsonda -n -gay
-an s.
palt palt -n -ar -an S. Ill. 1) palt;
2) stackare, klent klädd person.

icke bränner bordet eller stolen,
varpå hon ställes under måltiden
(ett oumbärligt bohagsting).

pann-ring pannricc -rinjän -ggar
-an s. m. järnring med tre fötter att sätta pannan på över elden.

pannskaft pannskaft -ä -a s. n.
pant pant S. III.; i pant.
panta panta v. utmäta; länsman
va sta å panta länsman var bort
ock pantade (gjorde utmätning).

palta palta -a -ur -on s. f. dåligt papegoja pappkojja -a -ur -on S. f.
klädesplagg.
*papp papp -än -ar -an S. Ill. 1)
paltbröd paltbro -ä s. n.
bröstvårta (kvinnlig spene); 2) napp.
*paltig paltu 1. -ugän -ut a. klent *pappa pappa v. 1) dia, suga
klädd, trasig.
mjölk (om barnet); o ä öigku, for
*panka ut pack ut 1. packa ut v. o int kann pappa hon är kinkig,
bli utblottad.

emedan hon ej kan dia; 2) giva
di, låta barnet dia (om modern).
panna.
papper papper -ä -a S. n.
pannkaka pannkaku -u -ur -on pappersark pappesark -ä -a s. n.
s. f.
pappersblad pappersbka -n -na

panna panna -a -ur -on s. f. stek-

pann-lapp pannlapp -än -ar -an

S.

s. ni. lapp av trä att sätta stek- pappersbruk pappesbruk -ä -a
pannan av järnplåt på, så att hon
5. n.
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papperslapp pappeslapp -än -ar petgöra petjöra s. f. obst. fint

-an s. m.

mindre arbete.

pappersremsa pappesrimsa -a -ur Pettersve pettäsvä n. pr (gård).
picka pikka v. 1) om ur; 2) pigga
-on s. f.
bröd.
par par -ä -a s. n.
para sig par sä v.; par ihop sä pigg, pigg -t a.
pigg, pigg -än -ar -an s. m. brödgifta sig.
pigg.
paradis paradis -ä s. n.
paraply parapryl -n -ar -an s. m. pil -n -ar -an s. in.
parti pårti s. n. följe, dåligt säll- *pila, pila v. ila, kila snabbt framåt.
Pila, pila n. pr. (hundnamn).
skap.
parvel parvil -n -ar -an s. m. liten pilgrim pilgrim -än s. m.
piller pillär -11rä -a s. n.
stackare.
-na s. n.
pass pass s. n.; tä pass lägligt; pil-trä pilträ
på pass ungefär; så pass syn- pimpsten pimpsten s.
nerligen mycket, t. ex. ä kåmm pina, pina -a s. f.
Så pass mä fekk det kom ofant- pinat pina v.
pinfull pinfull -t a.
ligt med folk.
passa passa v.; pass på, pass pin.gla, pigga v.
pigga -a -ur -on s. f.
opp.
pingst pigkst s. f.
passande passandä a.
pingstdag pigstdag -dan -dagar
passlig passlin -Ii a. passande.
-an s.
pastor pastor -n s. m.
pingstveeka pigstvi k ku -ur -on s. f.
paten patén S. Ö.
pinna pinna v.
patrask patrask -ä s. n.
patriark patriark -än -ar -an s. ni. pinne pinna -än -ar -an s. m.
pinsam pinsam -t a.
peka peka v.
pion päjjona -a -ur -on s. f.
pekfinger pekfiggär -ggrä s.
pekpinne pekpinna -n -ar -an pip, pipä s. n. (ljud).
pip, pip -än -ar -an S. IM. (rör).
s. m.
peksticka pekstikka -a -ur -on pipa, pipa -a -ur -on s. f.
pipa, pipa pep pipi v.
s. f.
piphuvud piphuvvu s. n.
pelare pelar -n -ar -an s.
pen pän -ä -a s. n. (på hammare). pipig pipu 1. -ugän -ut a.
piplock piplekk -ä -a s. n. på
peppar peppar -n s. m.
rökpipa.
pepparkaka pepparkaku -ur -on
pipskaft pipskaft -ä -a s. n.
s. f.
pepparkorn pepparkor -ä -a s. n. "pipsör pipsör -ä s. n. blindnässla
(lamium album).
permission parmiSchn s. m.
person päiSsn -ar -an s. m.
*pirögd pirögd a. med små plirande
ögon.
personalier passonålja -a -ur -on
piska, piska -a -ur -on s. f.
s. f.
peruk pärtik -än -ar -an s. m. piska, piska v.
*pes pes -n -ar -an s. ni. djur piss-grop pissgrop -a s. f. grop

lem.
peta peta v.

vid sidan av ingången till stugan.
pistol pist61 -n -ar -an s. m.
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piss-trängd pissträgd a. i behov plock pkåkk -ä s. n.
plocka pkåkka v.
att kasta sitt vatten.
plog pkog -än -ar -an s. m.
pitschaft pefåft -ä s.
*pittrig pittru 1. -ugän -ut a. små- plogbill pkogbill -n s. in.
prickig.
plogs-djupt pkogsjupt adv. så
djupt som plogen går.
pjoller pjållär -1Irä s. n.
pjollra pjållra v.
plog-trä pkogträ -ä s. n. utan beslag.
pjollrig pjållru 1. -ugän --ut a. plogås pkogås -n s. m.
*pjuk pjuk -än -ar -an s. m. liten plotter pkettär -tträ s. n.
hög, hop; har du nå mila? ja har plump pump -än -ar -an
fell en litn pjuk har du någon plumpa pumpa v.
mila? Ja, jag har väl en liten. plumpig pkumpu 1. -ugän -ut a.
*pjälta pjälta -a -ur -on s. f. sim- plump, grov, ohyfsad.
pelt klädesplagg.
plumppa,pper pumppapper -ä
pladder pkaddär -ddrä s. n.
-a s. u. plånpapper.
pladdra pkaddra v.
plumsa pkumsa y.
plagg pkagg -ä -a s. n. 1) klä- 'plunt pkunt
s. in. kagge.
desplagg; 2) dålig människa.
'pluska pkuska v. slå i vatten 1.
plakat plakåt -ä -a s. n.
gå i vatten, så att det stänker.
*pluskig pk.isku 1. -ugän -ut a.
plank plågk -ä -a B. n.
'plant pant -n s. m. kagge.
tjock ock uppsvälld; pkusku i
planta pkänta -a -ur -on s. f. ögon uppsvälld i ansiktet; neutr.
kål- 1. kålrotsplanta.
pkuskut i hög grad plaskigt.
plant-lave pkäntlava -än -ar *plutt p-utt -n -ar -an B. 1-11. tapp,
-an 5. rn.
pinne.
plask pkask -ä s. n.
plåga, pkåga v.
plaska pkaska a.
plåga2 pUga -a -ur -on s. f.
'plaskig pkasku 1. -ugän -ut a. plågsam pkågsam -t a.
våt; »M'asku» är vägen, då det plåster pkåstär -trä s. n.
plaskar när man går.
plåstra pMstra y.
plåt påt -n -ar -an B. In.
plats plass -n -ar -an s. m.
pläga, pkäga v. undfägna.
pligg pigg -än -ar -an s.
1) träpligg; 2) trilsk pojke 1. häst. pläga2 pä v. pres. plägar, brukar,
pligga pigga v.
är vanligt; ä pä var kallt dä
'pliggig pkiggu 1. -ugän a. trilsk. här tia det brukar vara kallt den
pliggskor pkiggskor -skona s. f. här tiden.
skor som ha sulorna fästade med plägad pkäga a. undfägnad, drucken.
pliggar (förmer än becksömsskor). plätt pkätt -n -ar -an 8. 11). 1)
plikt pkikt -a s. f. böter.
liten fläck; 2) mat.
plikta pkikta y.
plättjärn plättjär -ä B. n.
pliktfälla pkiktfälla v.
plöja p?röjja v.
pNta -a -ur -on s. f. liten plös pös -n -ar -an 8. In.
blemma på huden.
pocka påkka v.
plita2 pkita v. sträva.
pock-rätt pekkrätt s. ni. tvångs*plitig pkitu 1. -ugän -ut a. 1) för- mål.
sedd med blemmor; 2) okynnig. pojke pejöä -än -kar -an B. In.
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pojktrant pojktrant -n -ar -an
s. m. liten gosse.
polisbetjänt polisbeMnt
-ar
-an s. m. polis.
porla paria v.
pors poss s. ro. (myrica).
porslin påstlin
s. n.
porslinskopp påstlinskupp -än
-ar -an S. Ill.
porslinstallrik påstlinstallrik -än
-ar -an S. m.
port port -n -ar -an s. m.
post påst -n S. m.
postilla postilla -a - ur - on s. f.
postpänningar påstpännigar -an
s. m. pl.
postväska påstväska -a -ur -on
s. f.
*prala prala v. röra sig livligt med
slingrande rörelser.
*pralig pralu 1. -ugän -ut a. livlig
ock lekfull såsom ett litet barn.
prassel prassäl s. n.
prassla prassla v.
prat prat -ä S.
prata prata v.
pratmakare pratmakar - n - ar -an
s. m.
pratsam pratsam - t a.
precis prisis adv.; komp. prississar, sup. prississäst.
predika präsddika v.
predikan prä'ddika -a -ur -on
s. f.
predik - bok prä'ddikbok -a -bökkär -kkra s. f. postilla.
predikstol präddikstob• -n S. M.
predikstolsvärs präddikstoksvass
-n -ar -an s. ni.
premium premjum -ä s. n.
prick prikk -än -ar -an S. m.
pricka pri k. k a v.
prickig prikku 1. -ugän -ut a.
*prima prima v. tala ivrigt ock
högt, utbasuna (användes endast
om kvinnor), göra reklam; ho

prima fall ut ä så oskapki se
hon prisade det orimligt.
*pringla prinka -a -ur -on s. f.
grodunge (som ännu har gälar).
prins prins -n -ar -an S. 132.
prinsessa prinsä'ssa -a -ur -on
s. f.
pris plis -ä s. n. 1) vid köp; 2)
belöning; 3) beröm.
prisad prisa a.
probera pr6bera v.
profet prof& -n -ar -an s.
profetera profetera v.
profetia profekla -a -ur -on S. f.
profetisk profetisk a.
profetissa profetissa -a s. f.
profoss prof6ss -n S. M.
promt pråmt adv. ovillkorligen,
nödvändigt, egensinnigt, envist.
propp prupp -än -ar -an S. m.
prost prost -u -ar -an s. in.
prostgård prostgåk -h -ar -an
.

s

prostinna prostinna -a -nr -on
s. f.
prov prov -ä -a s. n.
prova prova v. hålla provpredikan.
provpredikan provpräddika -a
s. f.
prov-präst provpräst -n -ar -an
s. in. präst som avlägger prov.
*pruppa pruppa v. fjärta.
prusta prusta v.
prut prut s. n.
pruta pruta v.
prutmån prutmen s. f.
prydlig prydlin -ii a.
prydnad prydna -n S. M.
prygel prygäl -gkä S. n.
prygla prygka v.
pryl pryl -n -ar -an s. m.
*pryta, pryla v. använda pryl.
prål pråk -ä s. n.
pråla pråka v.
präja präjja v.
präjeri präjjäri - ä s. n.
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pust pust -n -ar -an S. In. bälg.
präktig präktin -ti a.
pusta pusta v.
pränta: pränta i v. inpränta.
präst präst -n -ar -an S.
puttra puttra v. sjuda, träta, gräla;
präst-besked prästbefe -ä s. n. skä du puttär på mä for hä
skall du förebrå mig för det!
prästbevis.
prästbol prästbok -ä s. n.
'pylt pylt -ä s. n. små klädesplagg
utanpå varandra.
prästexamen pästäksamän s.
prästgård prästgUr -n -ar -an 'pylta på pylt på 1. pylta på v.
sätta det ena plagget utanpå det
s.
prästkappa prästkappa -a -ur andra.
*pyltig pyltu 1. -ugän -ut a. med
on s. f.
prästkrage prästkraga -än -ar många klädesplagg.
pyra pyra V.
an S. In.
pyre pyrä s. n.
prästmöte prästmötä -a s. n.
prästval prästval 1. -vak -ä s. n. pyrig pyru 1. -ugän -ut a. svagt
brinnande.
prästvigd prästvigd a.
pys pys -n -ar -an S. m.
prövad pröva a.
prövning prövnig -a -ar -an s. f. pyssla pyssla V.
pytt pytt hit.
psalm Salin -än -ar -an S. m.
psalmbok salmbok -a -bökkär på på pn
påbrå påbrå s. n.
bökkra s. f.
psalmodikon salmodika -a -ur påbyggnad påbyggna -n s. m.
påbörjad påberd -tt ptc.
-on s. i.
psalmvärs salmvass -n -ar -an påfylld påfylld -11t ptc.
5. In.
pågå pågå -jekk -gått v.
påhittad påhitta ptc.
psaltaren saltarn S.
puff' puff -än -ar -an S. m.
påhälsning påhälsnig -a -ar -an
puffa puffa V.
s. f.
pulpet pulpet -n -ar -an 8. In. påk påk -än -ar -an
pulpetlåda pulpetlåa -a -ur -on påklädd påkkädd -tt ptc.
påkostad påkosta a.
s. f.
påkänning pkänniB -a -ar -an
puls puls -n s. m. (järtslag).
pulsa pulsa v. gå i snö, smuts- s. f.
vatten, vada.
påla på?Pa V.
pulsåder pulsådär -dra -ur -on pålagd pålagd a. (om kalv som
s. f.
skall uppfödas).
pulver pulvär -vrä s. n.
pålagor pålagur -on S. f. pl.
pump pump -än -ar -an S. 111. pålassad pålassa ptc.
pumpa pumpa V.
påle på/ta -kn -ar -an s.
pålitlig pålitlin -Ii a.
pund punn -ä -a s. n. (vikt).
pundtals punntaf adv.
pålysning pålysnig -a -ar -an
pung pugg -njän -ar -an S. m. s. f.
punga ut pugg ut v.
pålyst pålyst ptc.
pungslå puggsle -slog -släji v. påmint påmint ptc.
punkt pugt -n -ar -an S. M.
påmurad påmura ptc.
puss puss -n -ar -an S. m. pöl. påmålad påmåht ptc.
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pånyttfödd pånyttfödd ptc.
påpackning påpakknig -a s. f.
stryk.
påpasslig påpasslin -Ii a.
påpekat påpeka ptc. n.
påpälsad påpälsa ptc.
påräkna påräkna ptc.
påse pesa -sn -sar -san s. In.
påsk påsk s. f.
påskalam påskalamm s. n.
påskdag påskdan -dagar -an s.
påskpsalm påsksalm -än -ar -an
s.

m.

påskruvad påskruva ptc.
påsktid påskti -a s. f.
påsläppt påsläfft ptc.
påspikad påspika ptc.
påspänd påspänd -nt ptc.
på-stucket påstukki a. n. häftigt;
ä vart då så påstukki se han
(hon) blev 'så häftig, tog det så
illa upp.

päls päls -n -ar -an s.
pändel pändil -n -ar -an s. m.
pänna pänna -a -ur -on s. f.

pänning pänning -än -ar -an
8. Da.

pänning-bok pännigbok -a -bökkär -bökkra s. f. sedelbok.
pänningbrev pännigbrev -ä -a
s. n. rekom. brev.
pänninggräs pänniggräs -ä s. n.
pänningpung pännigpugg -pun-

jän -puggar -an s. m.
pänningsumma pännigsumma -a
-ur -on s. f.
pännkniv pännkniv -än -ar -an
s.

m.

pännskaft pännskaft -ä -a s. n.

pänsel pänsil -n -ar -an s. m.
pära pära -a -ur -on s. f. po-

tatis.
pärla pärla -a -ur -on s. f.
pärlband pälband -ä -a s. n.
pärm palm -än -ar -an s. m.
påstå påstå -steg -stått v.
pärs pass -n s. m. präss.
påta peta v.
påtaga sig påta sä -tog -täjji v. *pärsa passa v. prässa.
pärsjärn passjär -ä s. n. prässpåtappad påtappa ptc.
järn.
påtingad påtigga ptc.
Pärsmässa päsmässa s. f. best.
påtrugad påtruga ptc.
*pärt part -n s. m. kluven, späntad
påtänd påtänd -ut ptc.
takspån.
påtänkt påtägt a.
*pärta paria -a -ur -on s. f. lång
påve påvä -n -ar -an s. m.
sticka att lysa med.
påökad påöka ptc.
*pärtbloss partbkes -ä -a s. n.
påökning påöknig -a s. f.
stickbloss.
pä se pläga
*päla päka v. vara trög ock lik- *pärttak parttak -ä -a s. n. tak
av pärt (av späntad takspån).
giltig att äta ock dricka (om kreapäst päst -n Et. M.
tur).
"pälig pähi L -ugän -ut a. bökande päron päron -ä -a s. n.
i fodret eller drycken utan att vilja päronträd päronträ -ä -n -na
s. n.
äta eller dricka, ätande eller drickande långsamt ock liknöjt (om *pö: pö em pö adv. (peu å pen)
sakta, småningom, litet då ock
kreatur).
då.
päll päll -ä s. n. brudhimmel (upppöl pök -n -ar -an B. IB.
bäres av fyra män).

pånyttfödd—redskapslider.
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r.
rabbla rabbka v.
rannsakning rannsaknig -a -ar
racka rakka -a -ur -on 8. f.
-an S. f.
rackare rakkar -n -ar -an s. ni. rapa rapa V.
rackla rakkka v. hosta ock spotta. rappi rapp a., komp. rappar, sup.
rad ra -a -ar -an 8. f.; ra i ra
rappäst.
efter varandra.
rapp, rapp -ä s. n. hast; på
rada ratt v. gå in ock ut, fram ock
rappä genast, på ögonblicket; på
tillbaka, komma gång på gång.
ideli rappä tvärt.
radrätt rarätt adv.
rappa rappa v. bestryka med murraffel raffäl -fflä e. n.
bruk.
rafs rafs -ä s. n. dåliga kvarlevor, Rappbärget rappbärjä n. pr. (bärg).
skräp.
rapphöna rapphöna -a -ur -on
rafsa ihop rafs hop V.
s. f.
ragg ragg -än K Ill.
rapphöns rapphöns -a s. n. pl.
raggig raggu 1. -ugän -ut a.
rappning rappnig -a s. f.
ragla ragga v. vackla hit ock dit. ras ras -ä s. n. 1) lek; 2) fall.
rak rak -t a.
rasa rasa v. 1) leka bullrande;
raka raka v.
2) falla.
rakdon rakdon -ä s. n.
rasande rasandä a. o. adv.
rakkniv rakkniv -än -ar -an s. in. *raski rask -ä s. n. avfall, avraklång raklågg a.
skräde.
rakna rakna v.
rask, rask -t a.
rakt rakt adv.
rasp rasp -a -ar -an K f. träfil.
raktvål raktvå k -n -ar -an s. in. raspa raspa V. begagna träfil.
rakvatten rakvattn -ä 8. n.
rast rast 8, in.; rast å ro rast ock ro.
*rall rall -ä s. n. skvaller.
`ravel ravä,k -vkä s. n. oredigt prat.
'ralla ralla v. skvallra, prata skräp. *ravla ravka v. prata dravel
"rallkäring ralle1rnj -a -ar -an
(dravla); ja ravka ur mä jag frams. f. skvallerkäring.
sade en hop smörja.
rami ram -än -ur -an s. m. stor fot. *ravlig ravku 1. -ugän -ut a. talande
ram2 ram -än -ar -an s. ni. tavel- oredigt, den som har klent reda
ram,
på sig.
ramla ramma V.
recept resäft -ä -a s. n.
rammel rammäk -mmkä s. n. redai rea 1. re reddä rett v; ja
buller.
kann re mä jag kan jälpa mig.
rampris rampris -ä. s. n.
reda, rea -a S. f.
ramsa ramsa -a -ur -on s. f.
redan rea adv.
ramsvart ramsvart a.
*rede reä -a s. n. kärra utan jul.
rand rand -a rändär rändra s. f. redig redin -di a. redig, duktig.
randa randa v. göra ränder.
redskap resskap -än s. m.
randig randu 1. -ugän -ut a.
redskapslider resskapslir -ä -a
rannsaka rannsaka v.
S. 11.
071960.
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*regal regal -t a. ordentlig, punkt- reta reta v; retas mä retas ined_
retsam retsam -t a.
Eg, redbar.
regel regil -n B. ni. (dörregel). revi rev -a -ar -an s. f. 1) för
regera riddjera v. väsnas, fara fiske; 2) mått.
rev, rev -ä s. n. hästsjukdom.
våldsamt fram.
reva reva v. mäta jord.
register riddjistär -trä s. n.
regla regäk regka v; regäk dera revers reviiss -n -ar -an B.
Rexbo räksbo D. pr. (by).
regla dörren.
rekryt rekrYt -n -ar -an E. in. ribba ribba -a -ur -on B. f.
rida ria re ni v.; kann du ri på
religion relijon s.
hestn kan du rida på hästen?
rem rm -a -ar -an s. f.
risal -n -ar -an 6.
s.
f.
ridsadel
remna
-a
-ur
-on
remnai
remna2 itu remmän itu remna V. ridväg riväg -väjjän -vägar -an
remsa rimsa -a -ur -on s. f. 1) s. in.
remsa; 2) 'kvinnlig huvudbonad för rik rik -t a.
s. n.
gift kvinna, enklare än knytning rike ria
(går framom mössan upptill ock rikedom rikdom -än -ar -an B. 111.
riksdag riksda -n B. ID.
utefter kinderna).
ren, ren -a -ar -au s. f. åkerren. riksdagsman riksdasmann B. ID.
ren, ren -t a., komp. renar, -äst. riksdaler riksdalär -n -kar -an s. in..
riksgälds riksfäls s.
renfana renfana B. f.
riksmynt riksmynt s. n.
renjärtad renjärta a.
riktig riktin -ti a.
renlig renlin -Ii a.
riktigt riktit adv.
renmossa renmesa -sn s.
rent rent adv; läs rent läsa innantill. rimi rim s. n. (i våra); ä ä rim
å reson hä är det rim ock reson?
rep rep -ä -a s. n.
rim, rim -ä s. n. tunn beläggning avrepa repa V.
något finkornigt.
repig repu 1. -ugän -ut a.
a.
repslagare repslagar -n -ar -an rimlig rimin
rimma rima v. göra rim.
B. In.
rep-sticka repstikka -a -ur -on rimma på rima på v. bli tunt,
s. f. tändsticka.

beläggning.

repstump repstump -än -ar -an ring rigg -än -ar -an s.
ringa rinja rigdä rit v. (med
S. D.
klocka).
regal resa restä rest v. färdas.
resa, resa restä rest v. ställa upp. ringblomma riggblemma -a -ur
-on s. f.
resa, resa -a -ur -on s. f.
reskamrat reskamrat -n -ar -an ringning rignig rinjniga s. f.
ring-orm riggerin -än -ar -an B. m..
B.
snok.
reson regna 8. M.
rinna rinna rann runni V.; ä rann
resonlig res6nlin -Ii a.
respit respit s. in. obest. väntetid. på mä det föll mig in,jag kom ihåg.
respänningar respännigar -an ripa ripu -ur -on 8. f.
s. in. pl.

ris ris -ä s. n. (kvistar).

*ressa ressa v. bråka, vara ostyrig. risa risa v. täcka en kolmila med
*ressig ressu 1. -ugän -ut a. bråkig.

granris.

regal—rossla.
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risbastu risbastu -ur -on s. f. rockficka rokkfikka -a -ur -on
*risbiting rissbitig -än -ar -an s. f.
s. m. årsgammal bock.
rockjul rokkjuk -ä -a s. n.
risgryn risgryn -ä -a s. n.
rockkrage rokkraga -än -ar -gan
risgrynsgröt risgrynsgröt s.
s. ni.
risig risu 1. -ugän -ut a.
rockskört rokkfört -ä -a s. n.
*riskai riska -a -ur -on s. f. ruska, rockten rokkten -ar -an s. m.
gren av träd.
rock-tross rokktråss -n -ar -an
*riska, riska v. häftigt slänga med s. ni.
något.
rockärm rokkarrn -än -ar -an
*riskig riSku 1. -ugän -t a. farande s. m.
ovarsamt fram, slängande.
*roga roga v. vagga, röras fram
*riskla riska v. skaka.
ock tillbaka, upp ock ned.
ris-kniv riskniv -än -ar -an S.
*rogata roggatu -ur -on s. f. väg
kniv varmed granris, hö ock halm mellan gärdesgårdar.
hackas.
*rogubbe rogubbä -n -ar -an
riskvist riskvist -n -ar -an s. m. s. m. klyka vari hässjevirke upprispai rispa -a -ur -on s. f. 1) reses för vintern.
rispa; 2) remsa; ja har e rispa *rogård reggMr -n -ar -an S. m.
opköjd jag har en remsa (av åkern) gärdesgård.
oplöjd.
rolig rokin 44 a. 1) munter; 2)
rispa, rispa v.
lugn; en rokin levna ett lugnt
rissel rissl -a -ur -on s. f.
liv; på roki på skämt.
rissla rissla v.
roligt roi adv. nöjsamt, löjligt.
rist rist -n -ar -an s. m. åker- rom romm -än s. in. fiskrom.
bruksredskap varmed »lind» (gräs- romarbrevet römarbrevä S. D.
vall) genomfarea plogsdjupt för bst.
att underlätta plöjningen.
romare römare -rar -ran s. n.
rista rista v. 1) köra risten; 2) in- *rombotuppa rombotuppa -a -ur
rista.
-on s. f. blåklint (centaurea cya*rit rit -n -ar -an s. ni. streck.
nus).
rita rita v.
romkorn rorarnkor -ä -a s. n.
rit-sticka ritstikka -a -ur -on *rommera remmera v. stimma,
s. f. tändsticka.
tala ivrigt ock högljutt, hålla rumor,
riva riva rev rivi v.
larma, föra oväsen.
rivas rivas revs rivis v.
*rona rona s. f. pl. bst. höfterna;
rol ro -a s. f. 1) lugn; 2) nöje; ont i rona ont i höfterna.
for ros skull för nöje.
rop rop -ä s. n.
ro2 ro roddä rott v.
ropa ropa v.
*ro» ro pl. n. gärdsel.
ros, ros s. n. beröm.
*roa, roa -a -ur -on s. f. 1) stång ros„ ros -a -ur -on sa f. blomma
på höhässja; 2) gärdsgårdsstång.
i allmänhet.
roa2 ro 1. roa v.
ros3 rosa s. f. bst. sjukdom.
rock rokk roMän rokkar -an rosa rosa v.
s. in. 1) klädesplagg; 2) spinn- rosig rosu 1. -ugän -ut a.
rock.
rossla rosska v.
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rum-rik remmrik -t a.
rost rest -n S. m.
rund rund -nt a., komp. rundar
rosta rosta v.
-äst.
rostfläck restfkäkk -fkäööln
runda runda V.
4/räckar -an S.
s. in.
rundel rundil
rostig restu 1. -ugän -ut a.
rundhyvel rundhyvil -n -ar -an
roströk reströk -rööän s.
rot rot -a röttär röttra S. f. 1) s. m.
runka ruBka v.
rot i allmänhet; 2) kålrot.
runstycke rennstyöy 1. renufe
rota sig rot sä rota v.
-na s. n.
s.
f.
rotbköta
-a
rotblöta
rote rota -tu -ar -an s. m. soldat- runt runt adv.
rote, dvs, ett visst antal bönder, runtikring runtikrigg adv. runtomkring.
som äga underhålla en soldat.
rothugga rothugga -högg -hug- rus rus -ä s. n.

rusig rusu 1. -ugän V.
gi v.
rusk rusk -ä 13.
rots rots -n s. m. (hästsjuka)
ruska, ruska -a -ur -on e. f.
rotting rettig -än -ar -an s.
ruska„ ruska v.
s.
n.
rotända
-n
-ar
-an
rotände
ruskig rusku I. -ugän -ut a.
rov rov -ä s. n.
russin russin -ä -a s. n.
rova rova -a -ur -on s. f.
rusta, rusta v. väsnas.
rovdjur rovjur -ä -a s. n.
rusta, sig rest sä rosta v. kläda
rovland rovland -ä -a S. n.
sig (i full rustning); rest ut sä
rovolja rovelja -a s. f.
göra sig i ordning att ge sig av
Rovriset rovrisä n. pr. (trakt).
hemifrån.
rubba rubba V.
rustning rostnig -a -ar -an K i.
rucka rukka v.
omgång kläder.
ruckel rukkåk -kk/rä -a s. n.
*ruckla rukkka v. skaka, slänga ruta ruta -a -ur -on 8. f.
rutig rutu 1. -ugän -ut a.
hit ock dit.
rufsa rufsa v. bringa i oordning rutten ruttin -tti a.
ruttna rettna v.
rufsig rufsa 1. -ugän -ut a.
rycka ryööa rykktä rykkt v.
rulla rulla v.
rygg rygg ryddjän -ggar -an 8. la.
rulle rulla -lln -ar -an 5. IM.
rull-säng rullsänj -a -säggar -an ryggben rydjben -ä S. n.
s. f. nedersta sängen, som skjutas ryggk(n)ota rydjknota -a -ur -on
på rullar.

s. f.

ryggmärg rydjmarj -än s.
rulta rulta v.
ryggskott rydjskett -ä s. n.
rum remm -ä -a s. n.
ryka ryka rök ryki v.
s.
n.
oordrummäk
-mm/rä
rummel
rykta rykta v.
ning.
rymlig remin/dn 44 a.
rumpa rumpa -a -ur -on 8. f.
rump-band rumpband -ä -a 8. 13. rymma remma remdä remt v.
rymmas remmas, pres. rems v.
selens ryggstycke.
rynka/ rynöa -a -ur -on S. •f.
rump-tånge rumptågga -än s.
själva svansen på hästen utom rynka, rynda v.
rynkig rynöu 1. -ugän -ut
taglet.

rost—rägnstank.
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ryss ryss -n -ar -an B. m. män- rågstrå rogstrå -ä -na s. n.
rågtunna regtenua -a -ur -on
niska i Ryssland.
s. f.
ryssja ryffa -a -ur -on 8. f.
rågåker regåkär -n -krar -an
Ryssland ryssland n. pr.
s. ni.
ryssläder rysslär -ä s. n.
ryta ryta röt ryti y.
råk, råk -a -ar -an s. f. öppen
rål rå -tt a.
lång ränna i tjock is på sjö.
*råk2 råk -ä s. n. bukinnehållet av
rå2 rå -ä s. n. (gräns).
rå3 rå råddä rått v. orka, ha över- slaktade djur ock fisk.
makten; rå for vara orsak till; råka råka 37.
rå om äga; okkän rår om däg, råkas råkas y.
råma råma v. i) gråta; 2) böla
pojöä vems gosse är du?
(om kor); 3) gnissla vid köld
råd rå -a s. f. 1) tillgång; ä råa
som jör ä det är rikedomen som
under fötter ock medan
gör det; ja har int rå-tä jag råmjölk råmjekk -a s. f. mjölk
har ej råd till; 2) utväg; ja vet
efter nyburen ko.
igga rå jag vet ingen utväg; 3) *rångel råggäb• -ggkä s. n. vad som
anvisning.
står osäkert på benen.
rådande rånda s. f. bst. osinnligt *rånglig rågg?ru 1. -ugän -ut a.
väsen (skogsrå ock sjörå)
skranglig.
råtta retta -a -ur -ån B. f.
rådgöra råjöra -jokä -jort v.
rådlig rådlin -Ii a. n.
råttfälla rettfälla -a -ur -on
rådlös rålös -t a.; ja ä rålös for
s. f.
niä jag är rådlös för (t. ex. min råägg råägg -äddja s. f. på kniv.
synd, fattigdom); ja ä så rålös räcka räkka räkktä v. 1) nå; 2)
jag är så förvånad.
fortfara.
'rådlösa rålösa -a s. f. rådlöshet; rädd rädd a.
tokka rålösa sådant elände; ä räffla, räffla v.
va e stor rålösa det var ett stort räffla2 räffla -a -ur -on B. f.
elände.
*räfs räfs -ä s. n. det efteråt hopråg reg -än -ar -an s.
räfsade (hö, säd).
råga rega a.
räfsa räfsa v.
rågax regaks -ä -a B. n.
*räfstera rffitera v. förklara utrågband inband -ä -a s. n.
förligt, grundligt inskärpa (säges
råg-bland rogbkand -ä s. n. råg om präster).
tillsammans med annat säde.
rägn räggän -ggnä s. n.
rågbrodd regbrodd -n s. n.
rägna rägna v.
rågbröd rogbrö -ä S. n.
*rägnbaska räggänbaska -a -ur
råge rega -än B. M.
-on s. f. stark rägnskur, slagrägn.
råghalm reghakm -än S. m.
rägnbåge räggänboga -än -ar -an
råghässja roghäjsa -a -ur -on
B. M.
s. f.
rägndroppe räggändrepa -än -ar
rågkorn regkor -ä -a s. n.
-an s. m.
råglass roglass -ä -a s. n.
rägnskur räggänskur -a -ar -an
rågmjöl rommjök -ä s. n.
s.
råg-spann regspann S. m.
rägnstänk räggänstigk -ä s. n.
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rägn-stänka- räggänstigka -stagk
-stugki v. sinärägna.
rägnvatten räggänvattn -ä s. n.
rägn-vordet räggänvoki a. n. rägn' sjukt.
rägnväder räggänvär -ä s. n.
räkenskap räkänskap -än -ar

rätt, rätt -n s. m. domstol; få rätt
för få betalt för.
rätt, rätt -n -ar -an s. ra. mat-

rätt.
rätta, rätta v.; rätt sä rätta sig.
rätta,, s. mä rätta med rätta, egentligen; tä rätta i ordning.
rättfram rättfram a. o. adv.
-an s. m.
räkna räkna v.; räkän-på' till- rättfärdig rättfärdi -t a.
räkna, tillvita, räkna upp för någon rättfärdiggöra rättfärdijöra v.
rättfärdihans förseelser; ja räkna på na rättfärdiggörelse
allt som o jort jag tillvitade jörälse -sän s.
hänne alla förseelser; räkän oN rättfärdighet .rättfärdihet -a s. f.
*rättförs rättfess a. riktig, sådan
läsa bokstäverna.
som man (det) bör vara; int ä
räknebok räkänbok -a -bökkär
hä nå rättfess männifa icke
-bökkra s. f.
är det någon riktig människa.
räknesätt räkänsätt -ä -a s. n.
räkning räknig -€1, -ar -an s. f. rättighet rättuhet -a s. f. 1) rättig*ränor rällur -on s. f. pl. röding. het;. 2) pastoralier.
Rällsjöbo rällföbo nom. pr. (by). rättskaffens rättskaffäns a.
Rällsjön rällfön nom. pr. (sjö). rätt-som rässem konj. just som;
rässem-ä rätt nu, snart, straxt;
*rämja rämja v. låta illa (om
rässem-ä-va hastigt, oförniodat.
levande).
rättvis rättvis -t a.
ränna, ränna -a -ur -on s. f.
ränna, ränna rändä ränt v.; ränn- rättvisa rättvisa -a s. f.
tAr skumma mjölk; ränn sta ge rättvist rättvist adv.
räv räv -än -ar -an s. m.
sig skyndsamt åstad.
rävaktig rävaktu 1. -ugän -t a.
rännil rännil -n -ar -an s.
ränn-mjölk rännmjekk -a s. f. räv-bås rävbås -ä s. n. bås, vari
räv fångas.
skummad mjölk.
rävrumpa, rävrumpa -a -ur -on
ränsa ränsa v.
s. f. (ört).
ränsning ränsnig -a s. f.
ränta, ränta -a -ur -on s. f. rävsax rävsaks -a -ar -an s. f.
rävskinn rävfinn -ä -a s. n.
(pänningprocent).
ränta, ränta -a -ur -on s. f. de rävunge rävunjä -n -ggar -au
s.
ätbara delarna av ett slaktat djurs
röd rö -tt a.
inälvor.
rödbrun röbrun -t a.
rät rätt a.
räta räta rätta rätt v..; rät på dä rödbrusig röbrusu 1. -ugän -ut a.
stig upp- (till kreatur)! rät sä resa rödfläckig röfkäkku 1. -ugän -ut a.
sig; koa ä så stek, se o känn int rödfnasig -röfnasu 1. -ugän -ut a.
rät sä kon är så stel, så hou kan rödfärg röfärg -än s. m.
rödfärga röfärga v.
icke resa sig.
rät-pinn-harv rättpinnharv -a -ar rödhårig röhåru 1. -ugän a.
-an s. f. åkerharv med raka pinnar. rödja röjja röjdä röjt v.
rödklöver rökkövär -n. s. m.
rätsida rättsia -a s. f.

rtignstänka—sal.
rödkrita rökkita -a s. f.
rödlök röllök -än -ar -an 8.
rödmåla römMu v.
'rödna röna .v. lysa rött, bliva
ljust.
rödprickig röprikku 1. -ugän -ut a.
rödskäggig röfäggu 1. -ugän a.
rödstjärt röfärt -n -ar -an s. ni.
rödstjärtbo röfärtbo -ä -na s. n.
rödstjärthona röfärthona -a -ur
on s. f.
rök rök röeän s. n.
röka rööa röktä rökt v.
rökig röölt 1. -ugän -ut a.
rölleka rölleka -a -ur -on 8. f.
Röllina röllina n. pr. (konamn).
rönn rönn -a -ar -an 8. f.
rönnbark rönnbark -baröän s. m.
rönnbuske rönnbuffä -n -buskar
an s. m..
rönnbär rönnbär -ä -a s. n.
rönnlöv rönnlöv -ä -a El. IL
röra, Ma -a 8. f.
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röra röka röde rökt v.; ja kann
int rö?f•rnä Då jag kan ej röra
mig något.
rörig Klen 1. -ugän -ut a.
rörigt rö -ut adv.; koka rö-ut
koka rörigt.
a.
rörlig rörlin
röse TÖSä -a s.
'rösen rösna -non s. f. bst. ljumske,
isynnerhet vecken i ljumskarna.
röst röst -a -ar -an s. f.
röste restä -a s. n.
rötai röta -a 8. f.
röt% röta röttä rött P.
rötmånad rötmåna -n .6. 1.11.
rötsår rötsår -ä -tt s. n.
röt-våt rötvåt -tt a. genomvåt.
röv rev -a s. f.
röva röva v.
rövare rövarä -rn -ar -an 13. m.
*rövel reväb• -vkä s. n. det som
ligger huller om buller.
*rövla rova v. bringa i . oordning.

s.

sabbat sabbat -n -ar -an K
sadducg, saddus -n -ar -an s.
sadel sal -n -ar -an s. m.
sadelgjord salje& -a -ar -an 8. f.
saft saft -n 8. ID.
saftig saftu 1. -ugän -ut a.
saftlös saftlös -t a.
saga sagu -ur -on s. f. sägen, saga.
*sagg sagg -ä s. n. envist kält.
'sagga sagga v. kälta utan uppehåll.
'saggig saggu 1. -ugän -ut a. olidligt kältig, ojälpligt långtrådig.
sak sak -än -ar -an s. m.; ä va
en sak hä naturligtvis; ä va en
jivin sak det är givet, klart.
sakna sakna v.; han saknär na
nog myööy han saknar hänne

med sorg; han bi allt sakna han
blir mycket saknad; pass. saknas v.
saknad sakna -n s. m.; ä en
stor sakna ättär-n det är stor
saknad efter honom.
sakrament sakramänt -ä s. n.
sakristia sakästia -a s. f.
*sakta1 sakta adv. likväl (jakande
förstärkning); ja skä fell hå sakta
jag skall väl det likväl.
sakta, sakta adv. långsamt; komp.
saktar, -äst.
sakta3 sakta v. häjda; han sakta
säg fell senn han tog igän sig
(efter att ha brusat upp).
*sakul sakull 1. sakukä s. m. rackare.
sal sal -n -ar -an s.
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salig salin -ii a.
saliggöra salij öra v.
saliggörare salijörar s. m.
salighet salihet -a s. f.
salighetsordning salighetsårnig
-a s. f.
saligt salit adv. (t. ex. dö sant).

samrådas saniråas -råddäs -råtts v.
sams sams adv.; kåmm sams em
komma överens om något.

*samsas samsas v. komma sams.
samt: jämt å samt ständigt.
samvete samvet -ä 8. n.; han

bok fell ha nå samvet häll han
salt salt -ä 8. n.
borde väl ha något samvete likväl.
salta salta V.
samvets-gnag samvetsgnav s. n.
saltad salta a. salt.
samvetsförebråelse.
salt-häll salthäll -a s. f. ilat ock samvetsgrann samvetsgrann -t ft.
jämn sten, varpå salt krossas, samvetslös samvetslös -t a.
males 1. gnuggas (oumbärligt hus- sand, sann s. rn.
geråd).
Sand, sann n. pr. (bynamn).
saltkorn saltkor -ä -a s. n.
sanda sanna V.
salt-kärl saltarl -ä s. n. litet Sandbaeken sannbakkän n. pr.

kärl, fyrkantigt, mod uppåt rör(namn på en backe).
ligt lock (har sin plats på väg- sandbotten sannbettn 8. 111.
gen).
Sandbäcken sannbäMän n. pr.
saltlake saltlaka -än s. in.
(namn på en bäck).
salt-sten saltsten 8. m. plattrund sand-bänk sannbägk -bän'an 8. In.
ston att gnugga salt med (icke
skolbänk med skrivsand för de
sten av salt).
första skrivövningarna.
saltsäck saltsäkk -säMän -säkkar sandgrop sanngrop -a -gröppär
-an 8. m.
-gröppra 8. f. grusgrop.
salu: tä saku.
Sandgås sanngås n. pr. (konamn).
salva salva -a -ur -on s. f. (läke- sandhop sannhop -än -ar -an s.
medel).
sandig sannu 1. -ugän -t a.; missamfund samfund -ä -a s. n.
smerit it sannut mesosten är
samla sammlra V.
grynig.

samlas sammas v.
sandjord sannja' -a s. f.
samling sammkig -a -ar -an s. f. sandkorn sannkor -ä -a s. n.
konventikel, andlig sammankomst, Sandrisen sannrisa n. pr. (bärg).
bön, bönemöte.
*sank sågk -ä s. n. avfall av allesamlingsplats sammkigsplass -n handa slag.
-ar -an s. in.
*sanka såka v. samla, leta ihop
samma samm a.; ä samm kar smulor; sågk hop hösstråna, som
det är samma karl; ä ä samm
hestn spillt samla ihop höstråna,
tekkä dännä å det är likadant som hästen spillt; ät å sågk i
där med (lika dåligt, samma edit ät duktigt; SåBk sä skaffa
lände).
med svårighet det nödvändigaste
samman samma adv.; rinj samma (mat, ved).
ringa samman.
sann sannt a. neutr. (för mask. o.
sammanmalen sammakin
a.
fem. användes subst. sanni).

sammanringning sammarinjnig sanning sannig -a -ar -an B.
-a s. f.
hit ä daksäns sannig det är

salig—selkrok.
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klar sanning; ä historja sannig se si säg sitt v.; du skä fell hä
å är historien sann också?
då si-ddu du skall väl det då
sannspådd sannspådd a.
naturligtvis; si-hä-sså uttryck för
sans sans -a s. f. medvetande (bet.
att betona en utsaga eller anicke 'måtta, moderation').
giva förvåning eller förtrytelse.
sansa sig sans sä -a V.
sed se -n -ar -an s. f.
sanslös sanslös a.
sedan senn, sennä adv.; ä länji
*sarg sarg -ä B. i. kält.
senn hä det är länge sedan det;
*sarga sarga v. kälta, nöta (icke
senn skä ja kut dit sedan skall
såra).
jag springa dit.
*sargig sargu 1. -ugän -ut a. kältig. sedel sedil -n -ar -an s. 111.
sarv sarv -än s.
seg seg -t a.
*sask sask -ä s. n. oduglig bland- *sega sega -u s. f. sank, sluttande
ning, oanvändbara kvarlevor (t. ex.
mark, där vattnet ytterst sakta
foder, som ett kreatur ratat 1. såsilar fram.
som odugliga kvarlemnade potatisar segel seggök -gg?Pä -a s. n.
efter måltiden).
segelgarn seggäkgar -ä s. n.
*saskig sasku 1. -ugän -ut a. genom seger segär -n -grar -an s. M.
beröring med något vått ohanter- *seggel seggäk -ggkä s. n. drulligligt eller mindre användbart, t. ex.
het.
genom väta halvruttnat hö är *seggla seggka v. vara ytterligt
»saskut».
långsam.
satan satan s. m.
*segglig seggku 1. -ugän -ut a.
*sate satä -tn -tar -tan s. ni.; din
nötaktigt drullig; ä skä då var
satä din lymmel!
så seggkut se det skall då vara så
*savil savill -n -ar -an s. rn.
dödande senfärdigt (= du är så
rackare, filur.
dödande senfärdig — uttryck av
sax saks -a -ar -an å. f.
tillrättavisande förtrytelse).
scharlakansfeber
skarlakans- segla sega V.
febär , -n s. M.
seglivad segliva a.
*schas/ fas s. n. vårdslöst (ock segna seggän -Ena V.; ja ha aldeskyndsamt) undangjort arbete.
läs kunna sep,gän-nér jag har
schas, fas int.
alldeles kunnat segna ner.
schasa fasa v. sakta fösa.
segra segra V.
*schasig fasa 1. -ugän -ut a. ham- sekt sekt -n -ar -an 8. m. (parti).
sig.
sekund sekund -n -ar -an s.
*schoss fåss s. n. sudd, beteende sekundvisare sekundvisar -n 5. IM
som vittnar om slapphet ock för- sela på, av sel-på', -åk v.
sjunkenhet.
selbruten• selbrytin -ti a.
*echos» fåssa v. visa vårdslöshet sele sela -In -ar -an K M.
i klädsel ock beteende, icke lyfta sel-knä selknä -n -na s. n. knäpå fötterna, utan dra benen efter
formigt trä, vari upphållsremmen,
sig.
draglädret ock bukgjorden äro
*schossig fåssu 1. -ugän -ut a.
fästade.
trög ock försjunken i sitt beteende. sel-krok selkrok -än -ar -an s. M.
schäs fäs -n -ar -an s. m.
krok av järn.
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sel-sticka selstikka -a -ur -on silverslant selvärslant -n -ar -an

s. m.

s. f. selpinne.

sen sen -t a.; komp. senar 1. se- simblåsa simmbkåsa -a -ur -on

narä, sup. sönst; söligt lagä
i senaste laget.
sena senu -ur -on s. f.
senare sennär adv. komp.
senast sennäst adv. sist (i slutet av
satsen; Senst i början av en sats).
sendrag sendrag -ä -a s. n.
senfärdig senfaku 1. -ugän -t a.
sensalva sensalva -a s. f.
sen-vorden senvokin -N a. något

-an s. m.
simma simma „sonat summi V.
simpel simpäl -t a.
simtag simtag -ä -a s. n.
sini sinn sitt pr.
sin,: i sinä; kott ha stått i sinä
gelä sommarn kon har stått i
sin hela sommarn.

sen.

september säptä'mbär

s. f.

Simbo Simbo n. pr. (trakt)..
simfogel simmfuggäk -n -fuggkar

S. 111.

Si Ock så si å så adv.

sibylla sikrIla n. pr. best. (en bok).

sida sitt -a -ur - on K f.
sid-ben siben -ä -a s. n. revben.
sid-väder sivär -ä s. n.
siffra seffra -a -ur -on s. f.
sig säg sä pr.
*siga siga seg sigi v. rinna ytterst

sina sina v.; sin åv sina av.
sjuder sindär -drä s. n. det fina
avfallet vid smide.

singla sinka V.
sinkai sigka -a -ur -on s. f. märla.
sinka, sigka v. på ett särskilt sätt

fästa ihop lådor ock dylikt i
hörnen.
`sinkig sinöin -6 a. sank, vattendränkt, av vatten underminerad
sakta, liksom sugande.
mark vid sjö.
sigill sejal -ä -a s. n,
sinnad sinna a. i uttr. andli
sikt sikt -ä s. n. (mjölsikt).
sinna andligt sinnad.
sikta sikta v. sikta mjöl.
sinne sinnä s. n. vrede; jör sinnä
sil sil -a s. f.
reta upp sig, ta humör.
sila sila v.
"sinnig sinnu 1. - ugän a. ond, vredsilke sel-6e S. D.
silkesdocka selöisdåkka -a -ur gad, förtretad.
sinom: tusän sinom tusän oräk-on s. f.
silkes-hätta selöishätta -a -ur neliga; i sinom ti i sin tid, framdeles.
-on s. f. silkesmössa.
sirap sirap -än K Ill.
sill sill -a -ar -an s. f.
Sist Se sen.
sillben sillben -ä -a S. n.

sillfjärding sillfjäkig -än I. -Nn- sitta sitta sått setta V.; hur sittär
tä dä hur kommer det sig att,
jän -sar -gan S. 111.
sillmjölke sillmjekka -än -ar -an varpå beror det, varför (stående
uttryck).
s. m.
sittbräde sittbrää -än s. n. bräde,
sillrom silke= -än s. m.
silltunna silltonna -a -ur -on som fästes tvärs över kärran att
sitta på.
S. f.
sitt- stol sittsto k - n -ar -an s. in.
silver selvär -vrä s. n.
silvermynt selvärmynt -ä -a s. n. lös sits med träfjädrar att sätta
silversked sellfe -a -ar -an s. f. i kärran vid åkning.

solsticka —skaka.
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sju Ju r.
sjätte sättä r.
sjua futt -a -ur -on s. f. siffransju. sjö fö -n -ar -an s. m.
sjuda Sila fö fui V.
sjöbotten föbettn 8. D.
sjudubbel fudubblik -t a.
sjöfogel föfuggäk -n -fucTkar -an
sjud-het fullet -t a. kokhet.
s. M.
sjuk fuk -t a.
sjögräs fögräs -ä s. n.
sjuka fuka -a s. f.
sjö-land föland -ä -a s. D. strand.
sjukdom fnkkdom -än -ar-an s. m. sjöman fömann -männ s.
sjuklig fukkkin -N a.
sjö-puss föpuss -n -ar -an s. m.
sjukling fukkkig -än -ar -an 9. Da. mindre sjö.
sjukna fukkna v., hälst fukkna- sjö-ros föros -a -ur -on s. f.
1. fukkäu-å'v.
Nymphwa alba.
sjunde fundä r.
sjörå förå -a -ar -an s. f.
sjunga fuga fögg fuggi v.; fug- sjöskum föskumm -ä s. n.
gandä pris mycket gott pris.
sjövatten fövattn -ä s. n.
"sjungare luggar -n -ar -an s. m. sjöväg föväg -väjjän -gar -gan
sångare.
s.
sjunka fugka fögk fugki V.
Sjöänge föänjä n. pr. (trakt).
sjusovaredagen fusevardan s. m. skabbi skabb -än s.
bst.
*skabb., skabb -ä s. n. gnag, kink,
sjustjärnorna fufärnon s. f. pl. bst. kält, gnideri.
sjuttio futti r.
*skabba skabba v. gnaga (av girigsjutton fötta r.
het).
sjuttonde föttndä r.
*skabbig skabbu 1. -ugän -ut a.
"sjåga fåga v. tala, sjunga, spela, gnatig, småaktigt snål.
göra något långsamt ock tråkigt. *skaekla skakkka v. huttla, darra
själ fäl -än -ar -an s. f.
av köld 1. svaghet.
själafienden fälafiända 8. f. bst. "skaeklig skakkku 1. -ugän -ut a.
själaföda fälafött -a s. f.
darrande.
själamord fälamord s.
skadai skatt -a -ur -on s. f.
själanöd fälanö s. f.
skada, skaa v.
*själas fälas v. dö.
skadlig skadlin -Ii a.
själaspis fälaspis 8. /D.
skaffa skaffa v. skaffa, köpa säd;
själasörjare fälaserjar
K D.
dem ha måtta skaffa hännä
själavåda fälavåa s. f.
rett på lådidjän de ha måst köpa
Själv fäks- 1. fekvär (skämtsamt) pr. säd nu redan på våren (ett fattigsjälvaste fälvä,sta fäkvästn pr.
domsbevis).
självdö fäkvdö -dödde -dött v. skafföttes skafföttäs adv.
självdöd fäkvdö -tt a.
skaft skaft -ä -a s. n. väv-, kniv-,
självgod fäkvgo -gutt a.
yxskaft m. m.
självljud fäZ^vju -ä -a s. n.
skafta skafta v.
självprövning fäkvprövnig -a s. f. skaft-gryta skaftgryta -a -ur -on
självspilling fäkvspillig -än -ar s. f. gryta med skaft.
-an s.
skafttionden skafttinda s. f. bst.
självsvåld fäksvåll -ä s. n.
tionde av säd.
självtagen fäMTtäjjin -jji a.
skaka skaka V.
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skakel skakuk -n -Mur -an s. m. *skap skap -ä s. n. könsdelar (anskakel-slå skakukslå -a -ar -an vändes isynnerhet om djur); hestn
s. f. slån, som förenar skaklarna har fått ont i skapä fått ont
ock som släden fästes vid.

i könsdelarna.

skakel-sporre skakukspera -n skapa skapa v. skapa; skap sä
-ar -an s. in. järn nederst på skak- skapa sig, bära sig underligt, fult
åt, åbäka sig, väsnas; ä va e
larna (slutar med en vass upphöjstygg årnig tä skap sä sånnä
ning för att genom inskärning i
det är fult bära sig så åt.
vägen mildra slädens fart i utskapare skapar -n s. m.
försbackar).
skapelsen skapälsän S. m. bst.
skakelträ skakuKrä s. n.
"skakeltuga skakuktugu -ur -on skaplig skapkin -?ri a.
s. f. ögla av järn 1. vidjor i ska- skapnad skapna s. m. skepnad;
ä ä då så myeey, se ä en skapna
kelslån.
det är då så mycket, så att det
skal skak -ä -a s. n.
är en skepnad, tillstymmelse (till
skala skapa v.
skalk skak -än -ar -an s. m. häst, rock o. d.).
skar-bogar skarbogar -an s.
hård kant (på ost m. m.).
skall skall -ä s. n. 1) ljud; 2) pl. fortskaffningsmedel av trä ock
vidjor att gå på snö med (olika
jakt med drevfolk.
skall-arm skallarm -än -ar -an slag för folk ock hästar).
skare skara -rn s. m.
s. m. vid skalljakt.
Skoilbärg skallbärg n. pr. (bärg). *skarlig skarlin -Ii a. dyrbar (en
skalle skalla -11n -ar -an s. m. sidenduk är för »skarlin» att brukas
*skaller skallär -1Irä -a s. n. som damtrasa).
skarp skarp -t a.
bjällror på sele.
skallerorm skallärerm -än -ar skarpen: på skarpän med fullt
allvar.
-an s. m.
skallgång skallgågg -än s. m. skarpsill skarpsill -a s. f.
skallig skallu 1. -ugän -ut a. skarpskodd skarpskodd a.
skallra, skallra -a -ur -on s. f. skarpskytt skarplytt -n -ar -an
s. m.
skallra., skallra v. darra.
'skallrig skallru 1. -ugän -ut a. skarv skarv -a -ar -an s. f. springa.
skata skatu -ur -on s. f.
darrande.
skatbo skatbo -ä -or -an s. n.
skalm skalm -a -ur -on s. f.
*skala skabna -a -ur -on s. f. skate skata -n -ar -an s. ni. trädtopp.
fruktskida.
skatt skatt -n -ar -an s. m. påskam skamm -a s. f.
laga.
a. blyg, geskamlig skammin
skatta skatta v. 1) utgöra skatt;
nerad, skamsen.
2) tillgodogöra sig vad som finns
skamlös skammlös -t a.
*skamper skampär -t a. snäll, väl- av värde; 3) värdera.
skatunge skatunjä -n -uggar -an
artad (om barn).
skank skånk -a -ur -on B. f. skank, s. m.
ben; akt skågkon akta benen. skatägg skatägg -ä -a s. n.
*skanka sk ågka v. dänga med benen. skav skav -ä s. n.

skakel---skinnsäck.
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skava skava skov skavi v.; han *skickning fikknig -a -ar an
skavär på sitt vis han han
gnatar på sitt vanliga vis.
skavsår skavsår -ä -a s. n.
ske fe feddä fett v.
sked fe -a -ar -an s. f.
skedblad febbla -ä -n -na s. n. så
mycket som rymmes i en sked.
skede feä 19. D.
*skedglipa fegkipu s. f. (i väv).
sked-gång fegågg -än s. in. skedens gång vid ätande; hell fegåggän hålla jämna »steg» med
de inedätande.

s. f. sändning, det skickade, sända.

skida, fia -a -ur -on s. f.
skida2 fia v. gå fort.
skid-bord fibok -ä -a s. n. plan
av bräder i dam för det överflödiga vattnets avledande.
skidföre fiförä s. n.
skidrem firöm -a -ar -an s. f.
skidspår fiSper -ä -a s. n.

skidstav fistav -än -ar -an e. in.
skid-vidja fivia -a -ur -on s. f.
skifta fifta v.
skifte fiftä -a s. n.
sked-klave fekklava -än -ar -an *skilj fel! -ä a. n. trådarnas tudels. in. vävklave.

ning i en väv.

sked-kniv fekkniv -än -ar -an skilja felja feldä felt v.
s. m. kniv varmed träskedar göras. skiljas feljas feldäs felts y.
skedkrok fekrok -än s. in. krok *skiljspila fellspelu -ur -on
varmed trådarna föras genom vävskeden.
sked-skaft feskaft -ä -a s. n.
sked-trä fetträ s. n. på väggen
spikat trä med flera hål, vari var
ock en i huset sätter sin sked på
det sätt att skedskaftet stickes
ned i ett hål.
skedvatten fevattn -ä B. n.
*skeka feka, v. spärra ut benen, gå
fort; feka i väg ge sig av med
långa steg.
sken fen -ä s. n.
skenal fena y. (om häst).
skena2 fenu -a -ur -on EL f.
*skena3 sig fen sä fena skära sig
med något vasst (såsom en lie).
skendöd fendö a.
*skengalen fengakin -N a.
skenhelig fenhelin -ii a.
skepp fepp -ä -a s. n.
skeppund feppunn -ä s. n.
*skettans fettans a. stackars (eller
stackare).
skick fikk
skicka fikka v.
skicklig fikkkin -?"i a.

9.

f.

spjäla, som åstadkommer »skiljet» i
en väv.

skilling fiffig -än -ar -an 0.
skillnad fellna -n s.
skilsmässa felsmässa -a -ur -on
s. f.

*skimp fimp -a -ar -an s. f. förskinn.
"skimprem fimprem -a -ar -an
s. f. rem om livet.

*skimpspänne fimpspännä -a s. n.
särskilt slags spänne i förskinn.

skina fina skan skuni v.
skinande finandä, a.
skinn finn -ä -a s. n.
skinna finna v.
skinnare finnarä -rn -ar -an
s. m. skinnberedare, person som
betar 'ock »tygar» skinn.
skinnbyxor finn byksur -on 8. f. pl.
skinneri finnäri s. n.
skinnkjortel finnöottil -n -ar
-an 6. in.
skinnmössa finnmyssa -a -ur -on
s. f.
skinnpäls finnpäls -n -ar -an 8. ID.
skinnsäck finnsäkk -säööän
-säkkar -an B. ID.
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skinntröja finntröjja -a -ur -on skogstrakt skokstrakt -n -ar -an
s.
s. f. kvinnotröja.
*skitig fitu i. -ugän -ut a. smutsig. skogsväg skoksväg -väjjän -gar
skiva Siva -a -ur -on 8. f.
-gan s. in.
skjorta forta -a -ur -on 8. f.; är av sko-häl skohäb• -n -ar -an s.
skoklack.
två slag: bkaggasforta blaggarnsskjorta, som är vardagsskjorta, ock skoj skojj -ä s. n.
läsforta lärftsskjorta (av lin), skoja skoja v.
hälgdagsskjorta.
skojare skojjarä -rn -ar -an
skjortkrage fortkraga -än -ar S. m.
skoj arpack skojjarpakk -ä s.
-an s. m.
skjortlinning fortlinnig -a -ar *skojeri skojjäri -ä s. n.
-an 8. f.
skola, skoka -kv -ur -on s. in.
skjortärm fortarm -än -ar -an s. in. skola2 skit skull skulla v.; pres.
skjuta filta föt futi v. (skott, åkdon). ind. skä.
skjuts fuss -n -ar -an s. m. skjuts; skolagning skokagnig -a s. f.
skolbarn skonar -ä -a 8. n.
medfart.
skolbok skonok -a -bökkär
skjutsa fussa v.
skjutspojke fusspejöä -n -kar -bökkra S. f.
skolbänk skobänk -bäneän -kar
-an s. m.
-kan s. m.
skjutspänningar fusspänni-gar
skolflicka skoffkikka -a -ur -on
-an s. m. pl.
s. f.
skol sko -n -r -na 8. M.
skolhus skohus -ä -a s. n.
sko, sko skoddä skott V.
skock skokk -än -ar -an 8. Ill. skolkamrat skokamrat -n -ar
-an s.
skocktals skokktaf adv.
skolmästare skohnästar -n -ar
skog skog -än -ar -an K 111.
-an s. 111.
sko-garn skoggar -ä s. n.
skolpojke skoZrpoja -n -pojkar
skogig skop 1. -ugän -t a.
skogsbacke skoksbakka -än -ar -an s. m.
-an S.
skoltermin skoktarmin -ar -an
skogseld skoksel -n -ar •an s. in. s.
skogsfogel skoksfuggäk -n -fug- skolväg skoväg -väjjän -vägar
-an S. 111.
oqrar -an s.
skogskant skokskant -n -ar -an skomakare skemmar -n -ar -an
8. Hl.

8. Ill.

skogsmark skoksmark -mur'ea s.f. skomakarestol skommarsta• -n
skogsmänniska skoksmännifa -a -ar -an s. m.
-ur -on S. f.
Skommarhällorna skommarhälskogsrkdand)et skoksrånda s. f. lon n. pr. (bärgkullar).
skona skona V.
bst.
skogssjö skoksfö -n -ar -an S. M. skoning skonig -a -ar -an S. f.
skogsskatar sko k sskatar -an järnring omkring ett kärrjul; järnet
s. in. pl. trädtoppar i skogen.
under en slädmede.
skogs-stjärna skoksfärna -a -ur skonsam skonsam -t a.
-on s. f. Trientalis europwa.
skopa skopa -a -ur on S. f.
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skopligg skopkigg -än -ar -an sko-tå skotå -a -na s. f. främre
delen på sko.
8. ITI.
skov skav s. n.; ett bra skav sen
sko-plös skoplös -n -ar -an s.
en god stund sedan.
skop-skaft skopskaft -ä -a s. n.
skorem skorm -a -ar -an s. f. skova skova -a -ur -on s. f. det
som fastnar vid grytan, då maten
skorpa skorpa -a -ur -on s. f.
1) hård hinna på ett sår; 2) tunn is.
blir vidbränd.
*skorpna skarpna v. tillhårdna (det skovel skeväk -va -ar -an s. f.
skovel-skaft skeväkskaft -ä -a s. n.
blir hinna på).
skovel-sko skeväksko -n -ar -an
skorra skorra v.
s. in. järnet på nedre kanten av
skorsten kessten -ar -an s.
skovel.
skorv skorv -än -ar -an s. ni.
skovla skova V.
skorvig skervu 1. -ugän -t a.
skovtals skuvtaf adv.
skoskav skoskav -ä s. n.
sko-skovel skoskeväb• -va -ar *skrabbai skrabba -a -ur -on s. f.
-an s. f. skovel, som är skodd, dvs. skral kvinna, ko.
med nedre kanten järnbeslagen så *skrabba2 skrabba v. vara skral.
att den är vass.
skrabbig skrabba 1. -ugän -ut a.
skral skral -t a.
skosmörja skosmerja -a s. f.
*skralta skralta v. skaka, skramla.
skospik skosspik -än -ar -an s.
särskild spik med stora huvuden, skramla skrammka V.
varmed skosulorna spikas runtom- *skramlig skrammku 1. -ugän -ut
kring.
a. som skramlar (om döda ting).
skrammel skrammäk -mmkä 8. n.
skosula skoseku -ur -ou s. f.
skott skett -ä -a s. n. 1) med skranglig skrål 1. -ugän -t a.
skjutvapen; 2) på trän; 3) häftigt *skrap skrap -ä s. n. uselhet, skräp.
språng; hestn tog skettä hästen skrapai skrapa v.
föll i häftigt galopp.
skrapa2 skrapa -ur -on 8. f. 1)
skrapa; 2) stackare; skryt, skrapa
skottavla skettavka -a -ur -on s. f.
skryt, din stackare.
Skottbärget sk o tt bärgä n. pr.
*skrapig skrapa 1. -ugän -ut a.
(bärg).
skottdag skottdag -dan s.
skräpig, skral, sjuklig, orkeslös;
n. skrapat ostädat.
Skotten skottn n. pr. bst. (soldatnamn).
*skrassel skrassl -ä s. n. det som
SkottjärbosketWärbo n. pr. (bydel).
är nätt ock jämt användbart, såskottkärra skettUrra -a -ur -on
som gammalt 1. söndrigt.
*skrassla skrassla v. göra klent;
s. f.
skottpänningar
skettpännigar skrassla sä fram nätt ock jämt
-an s. m. pl.
ta sig fram.
skott-snål skettsnåk a. snål på skott. *skrasslig skrasslu 1. -ugän -ut a.
skotträdd skotträdd a.
skral, krasslig, dålig, klentill hälsan.
skottspole skesspob-a -n -ar -an skratt skratt -ä 8. 11.
s.
skratta skratta V.
Skottåkern skettåkärn n. pr. skravel skraväk -vkä s.
(åker).
*skravelis skraväkis -n s. m. isskottår skottår -ä -a s. n.
hinna utan vatten inunder.

132

MAG N E VILL, BJURSISMXLETS ORDFÖRRXD.

*skravla skravka v. ge ett knäppan- *skrogga skrogga -än 9. M. fradga,
de, frasande ock skrapande ljud. skum.
'skroggig skroggu I. -ugän -ut
skrev skrev -ä s. n.
a. med fradga, skum.
skreva skrevu -ur -on 9. f. remna,
skrot skrot -ä s. n.
klyfta.
skrov skrev -ä s. n.
skri skri -ä s. n.
skrovlig skrovhi 1. -ugän -ut a.
skria skria V.
"skrubb skrubb s. n. lindrigt stöskrida skria skre skrii V.
skridsko kriksko -n -r -na s. f. rande rörelser, gående eller buller.
skrubba skrubba V.
skridskois krikskois -n s.
skridskorem krikskorm -a -ar *skrubbelsäte skrubbNätä EL n.
träbänken, varpå man sitter vid
-an s. f.
grovkardning av ull.
skrifti skreft -a -ar -an s. f.
skrubbhyvel skrubbhyvil -n -ar
skrift, skreft s. f. bikt.
skrifta skrefla v. hålla skriftetal. -an 9. in.
Skriften skrefta s. f. bst. (bibeln). *skru.bbla skrubba v. karda ull
med askrubblor» grovkarda ull.
skriftlig skreftlin -11 a.
skrift-resa skreftresa -a -ur -on *skrubblor skruhb?rur -on s. f.
pl. träbänk, med en fastsatt karda,
s. f. 1) husförhör; 2) uppsträckvarpå kardas med den lösa kardan.
ning, skurpens.
skrubbsår skrubbsår -ä -a 13. 11.
skrik skrik -ä s. n.
skrikai skrika skrek skriki v. skruv skruv -än -ar -an s.
skrika, skriku -ur -on s. f. (fo- skruva skruva V.
skruvgängor skruvjäggur -on
gel).
s. f. pl.
skrikig skriku 1. -ugän -t a.
skruvmutter skruvmuttär -n -ttrar
skrin skrin -ä -n s. n.
skrinda skrynda -a -ur -on s. f. -an s.
skruvstäd skruvstä -a B. n.
skriva skriva skrev skrivi v.
skrivare skrivar -n -ar -an s. tu. skrymta skrymta V.
skrivbok skrivbok -a -bökkär skrymtare skrymtar -n -ar -an
s.
-bökkra s. f.
skrivelse skrivälsä -n -ar -an B. M. skrymteri skrymtäri -ä s. n.
skrivning skrivnig -a -ar -an S. f. skrynka skryiAa -a -ur -on B. f.
skrivpapper skrivpapper -ä -a skrynk(l)a skrynUt V.
skrynk(1)ig skrynU 1. -ugän -ut a.
s. n.
*skryp skryp -t a. odryg; komp.
skrivsand skrivsann s. in.
skrypar, -äst.
skrivstil skrivstyl -n -ar -an s.
*skro skro e. in. sämre sällskap, skryt skryt -ä s. n.
skryta skryta v.
nattligt oväsen.
*skroa skroa v. gå ute om nätterna 'skrytig skrytu 1. -ugär -ut a.
skryteam.
störande.
*skrocka skråkka -a -ur -on s. f. 1) *skråm skråm -t a. spökaktig, kuslig.
skrynkligt klädesplagg; 2) gammal skråma skråma -a -ur -on s. f.
*skråmt skråmt s. n. något spökkvinna.
skrocklig skrekkhi 1. -ugän -ut aktigt, tillställning av ett spöke
eller. andeväsen.
a. skrynklig.
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skrkpuklansikte -back- skrå skurk skurk -än -ar -an 8. ni.
bakkansiktä -a s. n. mask.
skurkstreck skurkstrekk -ä -a
skräck skräk k skräööän s.
s.
sätt skräööän i-n skrämma honom skuta skuta -a -ur -on s. f. stor
*skräckligt skräööäli adv. för- sten; ä vart e duktin skuta åv
skräckligt.
skettä det lossnade ett duktigt
skräda skrä skrädd 1. skräddä stycke genom skottet.
skrätt v. mala av skalet på säd. skutt skutt -ä -a s. n.
skräddare skräddar -n -ar -an skutta skutta a.
s. m.
*skval skvak -ä s. n.häftigtrinnande.
*skräka skräöa v. skrika på ett skvala skvaka v. häftigt, ymnigt
missljudande sätt.
rinna; vattnä skvakär em tän dra
*skräkig skräöu 1. -ugän -ut a. stående uttryck för: det vattnas i

skrikande på ett särskilt obehagligt
munnen.
sätt.
*skvalbytta skvakbytta -a -ur
skräll skräll -n -ar -an ta. ta.
-on s. f. diskämbar, slaskämbar.
skrälla skrälla skrall skrulli v. skvaller skvallär -11rä s. n.
skrälle skrällä s. n.
skvallerbytta skvallärbytta -a -ur
skrällig skrällu 1. -ugän -ut a.
-on s. f.
skrämma skråma -dä -t v.
skvallerkäring skvallärarnj -a
skränka skrägka -tä -t v. s. såg. -sar -an 3. f.
skränkjärn skrägkjär -ä -a s. n. skvallra skvallra V.
*skalor skvahr -on 8. f. pl. diskskräp skrap -ä s. n.
skräpa skrapa v.
vatten.
skräp-härbärge skrapharbrä s. n. skvalp skvakp -ä s. n.
bod för diverse skräp.
skvalpa skvahnt V.
skräpig skrapu 1. -ugän -ut a. *skvalta skvalta -a -ur -on s. f.
skräppa skräppa -a -ur -on s. f. kvarn med ett par stenar ock
1) pung på hankön; 2) påse för
horisontellt jul, bäckkvarn.
slekor.
skvimpa skvimpa v. skvalpa över;
skröplig skröppkin
a.
vattnä skvimpär övär vattnet
skubba skubba v.
skvalpar över.
*skuff skuff -än -ar -an s.
*akväll skväll -n -ar -an s. m. starkt
knuff, stöt.
ljud med genljud i ett rum eller
skuffa skuffa V.
på kort håll.
skuffas skuffas V.
*skvälla skvälla skvall skvulli v.
skugga skugga -än -ur -on 8. 111. starkt ljuda med genljud (hälst i
skuggig skugga 1. -ugän -ut a.
rum).
skuld skull s. m. (orsak).
skvätt skvätt -n -ar -an 8. 111.
skulle skulla -1In -ar -an s. rn.; skvätta skvätta skvatt skvätta V.
1) skulle; 2) läktare i kyrka.
sky fy -n -ar -an 8. 111.
skum skumm s. n. det som flyter skydd lydd -ä s. n.
ovanpå, är att skumma.
skydda fyddEt v.
skumma skumma v.
skydrag fydrag -ä -a s. n.
skumpa skumpa v.
skyffel fyffil -n -ar -an 8. na.
skur skur -a -ar -an 8. f.
skygg fygg -t a.
071960 Illagnevill, Bjursåsmål.
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skygga fygga v.; fygg for stå i skäggstrå fäggstrå -ä -n -11å s. n.
skäggväxt fäggväkst -a s. f.
ljuset, undanskymma ljuset.
skygglapp fygglapp -än -ar -an skäkta fäkta v.
skäktträ fäktträ -n -na
S. M.
s. n.
skyla fyka fykdä fykt v.; fyk sä skäl fäl -ä
skälig fälin -ii a.
hålla sig med kläder.
skyldig fyllu 1. -ugän -ut a. skuld- skälla, fälla -a -ur -on s. f.
skälia2 fälla -dä -t V.
satt.
skylla fylla -dä -t v.; ja fylld-n skällsord fällsok -ä -a s.
for-ä jag beskyllde honom för det. skälm fälm -än -ar -an 8. 111.
skälmaktig fälmaktu 1. -ugän
skyllra fyllra v.
*skymla Iymmka, v. synas oklart; ä -ut a.
s. n.
fymkär for ögon det blir oklart, skälmstycke fälmstyööy
skälvande fälvandä a. darrande.
far något mörkt för ögonen.
*skymlig fymmku 1. -ugän -ut a. skälvhänt fäkvhänt a. darrhänt.
skämd jä,md -mt a. slö, som icke
oklar, otydlig.
biter (om äggjärn); skadad av röta
fyma
-dä
-t
v.
mörkna.
skymma
(om potatis); knivän ä fänad
skymning SymniB -a s. f.
kniven är slö; jåkpäron ä fämda
a.
n.
skumt,
som
i
*skymti fymt
potatisen har torröta.
skymning, dunkelt.
skymt2 fymt -n e. m.; ä jekk sem skämma fämma -dä -t v. 1) göra
en fynd det gick friskt undan. slö; 2) skada, låta få ovanor.
skämmas fämmas -däs -ts V.
skymta fymta V.
skända-mig SälltläMä adv. sannerliskym-undan Symunna e. n.
gen (kraftigt bedyrande); fännäskynda fynda V.
*skyssel fyssil -n -ar -an s. m. mä skä du-öä ly mä ättär jag
besvär dig lyda mig, sannerligen
stång i led.
skall du icke lyda mig!
skytt fett -n -ar -an s. m.
skänk fägk -än -ar -an s. m. gåva.
*skytta lotta v. vara skytt.
*skyve fyvä -a s. n. skärm på mössa. skänka fägka -ktä -kt v.
skäppa fäppa -a -ur -on s. f.
skål skåp -a -ar -an s. f.
*skålig skåku 1. -ugän -ut a. Ur- *skäppfässel fäppfässil -n -ar -an
s. m. band av vridna björkvidjor,
hålkad, konkav.
varmed skäppa bäres på ryggen.
skållai skålla -a -ur -on S. f.
skär Sär -ä -a s. n. 1) med stora
skålla2 skålla v.
stenar översållad mark; 2) ägg på
skållhet skållhet -t a.
äggjärn.
skåp skåp -ä -a 8. n.
skära lära skar skuri V. 1) med
skägg lägg -ä s. n.
kniv; 2) avmäja säd.
skäggbotten fäggbottn S. M.
färbakkän n: pr. (by).
Skärbacken
-ar
-an
fäggdas
-n
*skäggdas
Skärbackholen färbakkhokn D.
s. m. person med stort skägg.
pr. (by).
skäggig fäggu 1. -ugän -ut a.
[skär]bräde skörd- fökbrää -a s. n.
skägglös fägglös -t a.
skägg-skvätt fäggskvätt -n -ar *skärig Järn 1. -ugän -ut a. full
-an s. in. liten skvätt, som lemnats med stenskärvor 1, stenar.
skärm färm -än -ar -an S. 111.
kvar av den drickande.
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skärningen färniga s. f. bst. skör- slakt slakt s.
detiden (då säden mäjas).
slakta slakta v.
skärnings-tiden färnigstia s. f. slaktare slaktar -n -ar -an s.
bst. skördetiden.
slaktfet slaktfet -tt a.
skärtorsdag färtosda -n s. m. slaktmånad slaktmåna -n s. Ån.
skärv färv -än -ar -an s. m.
slammer slammär -mmrä s. n.
[skärva] *skärva förva -a -ur -on slammer-tacka slammärtakka -a
s. f. skärva.
-ur -ou s. f. skvallerkäring.
sköla fkgru -ur -on s. f. plan *slamrat slammra -a -ur -on s. f.
springa i sten, plant stycke, flisa.

*skölig föku. 1. -ugän -ut a. flagig,
uppdelbar i skivor; sten ä fökugän stenen är skivig.
skölja fökja -kdä -kt v.
skör för -t a.
skörask förask -affän -askar -an

pratsam kvinna.

slamra2 slammra v.
slams slams -ä s. n.
slams% slamsa -a -ur -on s. f.
slamsa2 slamsa v.
slamsig slamsu 1. -ugän -ut a.
slana slanu -ur -ou s. f.
s. in. skomakareask (för redskap). slang slagg -än -ar -an s.
skörlevnad förlevna s. In.
slant slant -n -ar -an 8. m.
skör-livad förliva a. den vilkens *slapper slappär s. m. struntpratare.
liv är skört, bräckligt ock kort. *slappra slappra v. pladdra i hög
skört fört -ä -a s. n.
grad, sladdra.
*sköt Söt -Il -ar -an s. m. skarv. *slapprig slappru 1. -ugän -ut a.
*sköta pita, föttä fött v. skarva till. mycket pladderaktig.
sköte fötä s. n.
slarv, slarv -än -ar -an s. m.
skötesynd fötesynd -a -ar -an slarv2 slarv -ä s. n.
s. f.
slarvai slarva v.
slafsa slafsa v.
slarva2 slarva -a -ur -on s. f.
slag slag -ä -a s. n. 1) stöt; 2) trasa.
art, sort, släkte; va fe-ssla vad? slarvaktig slarvaktu 1. -ugän -ut a.
ja sir på slagä, ekkän rår em slarvig slarvu 1. -ugän -ut a.
dit jag ser på slaget (släktet), vem slarvig, trasig; bykson ä slarvua
som är din far (mor); 3) sjukdom.

byxorna äro trasiga.

slaga slagu -ur -on s. f. trösk- *slasi slas -n -ar -an s. In. som
slaga.

oförtrutet går på med tungt arbete.

slagen släjj in -jji ptc. 1) slagen; 2) *slas2 slas -ä s. n. tungt arbete.
avbärgad.
*slasa slasa v. arbeta i ur ock skur.
slaget slagit s. n. bst. nedre delen *slasig slasu 1. -ugän -ut a. arav hammare 1. stamp.

betande i rägn ock snö.

slagfjäder slagfjädär -dra s. f. slask slask -ä s. n.
slagg slagg -än s. m.
slask% slaska v.
slaggvarp slaggvarp -ä -a s. n. *slaska2 slaska -a -ur -on s. f.
slaglod slaglo -ä -n -na s. n.
något vått ock obehagligt, som
slagsmål slaksmåk -ä -a s. n.
brett ut sig, men hänger samman.
slak slak -t a.
slaskig slasku 1. -ugän -ut a.
slakna slakna v.
slaskväder slaskvär -ä s. n.
slaksida slaksia -a -ur -on b. f. slav slav -än -ar -an s.
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slippa slippa slapp sluppi v.; slipp
slava slava v.
*slavar slavär -n 8. m. tanklös prat- åv bli över.
slipsten slipsten -ar -an s. m.
makare.
slipstensvev slipstensvev -a -ar
slaveri slaväri -ä s. n.
*slavrat slavra v. tala fort ock -an s. f.
slipvatten slipvattn -ä s. n.
tanklöst.
*slavra2 slavra -a s. f. sladderaktig slit slit -ä s. n. hårt arbete.
slita slita slet sliti V.
kvinna.
*slavrig slavrul. -ugän -ut a. lösmynt. slitas slitas slets slitis V.
*slekor sleöur -on 8. f. pl. lockbete *E11.0 SIO -ä s. n. hop som driver
omkring ock stör andra.
för (små)kreatur.
*slekskräppa slesskräppa -a -ur *sioa sloa v. gå ock driva omkring
(under skrän ock ofog).
-on a. f. slekpåse.
slockna slekkna 0. slekkän åv v.
slem Slin -ä EG n.
*sleta sletu -ur -on s. f. något segt, *slog slog -än -ar -an FL m. ängsmark, som slås (icke avbetas).
senaktigt i kött ock dyl.
Slogsveden Slokksvän D. pr. (gård).
slev slev -a -ar -an s. f.
sleva sleva på, slev i sä v. äta sloka sloka V.
slokig sloku 1. -ugän -ut a.
fort ock kopiöst.
slevskaft slevskaft -ä -a s. n. slott slott -ä -a a. n.
sludder sluddär -ddrä s. n.
slicka slikka v.
sluddra sluddra V.
slida slia -a -ur -en s. f.
slidkniv slikniv -än -ar -an 8. m. sluddrig sluddru 1. -ugän -ut a.
slidrem slirm -a -ar -an s. f. slug slug -t a; nk slug okunnig;
ja ä likk slug, em an kåmmi jag
slik slik -t a.
*slims: på slinks adv. klädd »på vet ej, om han kommit; full slug
slhns» är den, som lagt bort socken- normal; int full slug idiotisk,
sinnessjuk.
dräkten ock anlagt stadsdräkt.
*slimsa slimsa -a -ur -on s. f. slugheter slughetar -an a. f. pl.
slughet.
kvinna i stadskläder.
*slimsklädd slimskkädd a. klädd slummer slumrnär -fl s. m.
slump slump -än a. m. 1) räst;
som stadsbo.
'slindär-yxa slindäryksa -a -ur 2) tillfällighet.
-On s. f. mindre yxa med bredare slumpa slumpa V.
ägg ock kortare skaft än huggyxa, slumra slummra v.
*siurva slurva v. fara vårdslöst ock
slöjdyxa.
*slinga sligga slagg sluggi v. slösaktigt fram.
slänga hit o. dit; sligg åv lida; *slurvig slurvu 1. -ugän -ut a. slöstia sliggär åv tiden lider ; ä sliggär aktig.
åv nenn dag emsändär det går slusk slusk -än -ar -an s.
sluskig slusku 1. -ugän -ut a.
en dag omsänder.
slut slut -ä s. n.; tusn slut alldeles
slinka sligka slak slugki v.
slink-före slinkförä s. n. före nätt omöjligt.
sluta sluta v.; slut från sä uppock jämt.
höra, lemna därhän.
slipa slipa V.
slipho slipho -n -ar -an 8. Ill. slutas slutas V.

slava—smed.
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*slydja slyddja -a -ur -on s. f. slänga slänja slägdä slägt v.
vidja att slå med.
slängd släggd a. skicklig.

slå slå slog släjji v. 1) slå hö, avbärga hö; 2) ge stryk; även om
klockor, hästar, eld; sie opp ögon
öppna ögonen; värä ha släjji sä
väderleken har slagit sig, det har
blivit mildare.
*ganing slånig -a s. f. tiden för
höskörden, höbärgning.

slåss gess sloks släjjis v.
släcka släMa släktä släkt V.
släckning släMnig -a s. f.
släck-skopa släMskopa -a -ur -on

släpa]. slepu -ur -on s. f.
släpa2 slepa v.
släp-ked slep'C'e -a -ar -an s. i.
kedja tillhörande släpa.

släppa släppa -tä -t "V.
släpphänd släpphänt a.
slät slätt a.

släta slätt ut y.
slät-hatt släthatt -n s. m. spets
med tyg under sidenhätta (samma
form som »knyttning» eller »rimsa»,
användes av änka vid begravning;
till släthatt hör vitt förklädet).

s. f. omkring en halv meter lång
träskopa med skaft, varmed vatten släthyvel slätthyvil -n -ar -an
öses på kolen, då en mila utrives.
8. m.
släde släa slän -ar -an 0. m.
slätt slätt -a -ar -an s. f.
slädföre släförä s. n.
"slätta slätta -a -ur -on s. f. slät

slädmede slämea -men -mear -an
5. IS.

slädskoning släskonig -a -ar -an
s. f.

släd-tak slätak -ä -a s. n.
släd-trä släträ -ä s. n. släde utan

mark.
Slätthagen Slätthagen n. pr.
(bydel).

*slög slög a. händig, skicklig.
*slöke slöa
s. n. vårdslös,

drummelaktig människa.
*slöra slöMM El. tom, säges om säd
släd-vidja slävia -a -ur -on s. f. utan kärna.
bank (av järn 1. trä) på framslån, *slömsäd slömmsä -a å. f. säd som
vari skaklarna fästas. •
består till största delen av agnar.
skoning ock järnbeslag.

slägga, släddja -a -ur -on s. f. slösa slösa y.
slägga2 Släddia, v. smida med slägga. slösare slösar -n -ar -an S. m.
släggdräng släddjdrägg -njän slöseri slösäri -ä s. n.
-dräggar -an S. m.
smacka smakka v.
släggskaft släddjskaft -ä -a s. n. smak smak -än 8. 111.
släkt,. släkt -a -ar -an s. f.
smaka smaka y.
släkt2 släkt a.
smakbit smakbit -n -ar -an s. in.
släkting släktig -än -ar -an B. 1II. smal smal -t a.
slända slända -a -ur -on s. f. smalben smalben -ä -a S. 11.
spinndon.
smalbent smalbent a.
sländten sländten -ar -an S. m. smalna smalna v.
sländvinge sländvigga -än -ar- an smalände smalända -n -ar -an
B. Ill.

släng slägg -njän -ggar -an

8. 1711.

smaska smaska v. smacka kraftigt.
1) slag; 2) liten del, tillstymmelse; smattra smattra v.
slänjän åv snora något litet smed sme -n -ar -an B. m. 1) smed;

snuva.

B. 111.

2) eld i kol efter utriven mila.
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*smultibär smultibär -ä -a s. n.
smedja smitt -a -ur -on s. f.
smultron.
smedjehärd Smisshäk -n -ar -an
*smyl smyl -n -ar -an s. m. smal
s. m.
gång mellan två hus, smyg.
smek smek s. n.
*smyla smyla v. smyga; Smyl sä.
smeka smeött -ktä -kt v.
tä smyga sig till.
smekas smeöas -ktäs -kts v.
*smylig smylu 1. -ugän -ut a.
smet]. smet -n s. m.
smygande, falsk.
smet, smet -ä s. n.
småaktig småaktu 1. -ugän -ut a.
smeta smeta v.
småfisk småfisk -fiffän -fiskar
smetig smetu 1. -ugän -ut a.
-an s. m.
*smick smikk -ä s. n. stryk (med
småfjollig småfjållu I. -ugän -ut a.
handen).
*smicka smikka v. ge stryk (med småflickor småtkikkur -on s. f. pl.
småfärdig småfa% 1. -ugän -ut a.
handen).
*smickfet smikkfet -tt a. så fet småkläder småkkaa s. n. pl. bst.
de mindre klädesplaggen.
Som möjligt.
*smickfull smikkfull -t a. pin full småkreatur småkritur -a s. n. pl.
småplock småpUkk -ä s. n.
(icke = drucken).
*smickinnerligt: smikkinnäli full småpojkar småpojkar -an s. m. pl.
små,pänningar småpännigar -an
full i allra högsta grad.
s. in. pl.
smida smitt smiddä smitt v.
småsak småsak -än -ar -an s. m.
smide smiä s. n.
smidkol smikogr 1. smisskok -a småsil]. småsill -a s. f.
småskog småskog -än s.
s. D.
smid-pust smipust -n -ar -an småsmulor småsmig,ur -on s. f . pl.
småsten småsten -ar -an s. m.
s. m.
*smidsinder smisindär -drä s. n. smått i Smått a. neutr.; Smått emm
smått.
slagg vid smide.
smid-städ smistä -ä -n -nu s. n. smått, Smått adv.
huvudstäd i smedja. (Städen äro småväxt småväkst a.
dessutom »sparrstä» ock »skruvstä».) Smälingen Smäkigän -gan n. pr.
s. m. för- (två sjöar).
smid-svale smisvaira
rum till smedja för förvaring av kol. Smälingsnäset Smäkigsnäsä n. pr.
(by).
smitt% smitta -a s. f.
Smälingssundet Smäkigssonnä
smitta, smitta v.
n. pr. (sund).
smittsam smittsam -t a.
smocka smokka, v. slå kraftigt. smäll smäll -n -ar -an s. m.
*smogna smogna v. sjunka ihop, smälla smälla small smulli v.
smällfet smällfet a. mycket fet.
falla av.
*smola smeka v. förstärkande: smällkall smällkall -t a. mycket
hestn smokär å ätär hästen äter kall (om väderlek).
*smälltuppor smälltuppur -on
med frisk fart.
s. f. pl. Thlaspi arvense.
smolk smek s. n.
smula i: smak sondär v. smula smälta smälta smalt smulti v.
*smöja smöjja -dä -t v. föra försönder.
siktigt genom en liten öppning;
smula, smigu -ur -on s. f.

smedja—snubba.

smöjj e nå . trä på tråden; smöjj
skona snöra skorna.
smör smer -ä, s. n.
smörask smerask -affän -askar
-an s. m.
smörbit smerbit -n -ar -an s. m.
smörbytta smerbytta -a -ur -on
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sned sne snett a.
snedd: på snedda på snedden.
snedda snedda v.
sned-käftad snekäfta a.
snedsprång snesprågg -ä -a s. n.
snedvriden snebriin -brii a.
snegla sneggka v.
s. f.
*snejig snejjin a. brunstig, om get
smörgås smerrgås -a -ar -an s. f. ock får.
smörja, smerja -a -ur -on 8. f. *snesland snesiand -ä -a s. n.
smörja, smerja smerdä smart v. ibio:dels tunnland (ett tunnland =
smörjhorn smed horn -ä -a
40 snesland, 120 bandland).
s.
snett snett adv.
smörjig smerju I. -ugän - ut a. snibb snibb -än -ar -an B. III.
smörjkopp smerjkupp -än -ar -an snickare snikkar -n -ar -an B. 131.
B. ID.
snickeri snikkäri s. n.
smörjning smerjnig -a K f.
snickra snikkra v.
smörklimp smerkkimp -än -ar *snip snip -än -ar - an 8. m. snibb.
-an s. m.
*snipig snipu 1. ugän -ut a. tillsmörkärna smeröärna -a -ur -on
gjord, behagsjuk.
s. f.
*snipligt snippki a. n. snöpligt.
smörköp smerööp s. n.
snoi sno snoddä snott v. 1)
smörtina smertina -a -ur -on s. f. tvinna; 2) sno ättär söka ivrigt;
snar snar -t a.; komp. snararä a. sno i väg skynda i väg.
snarar adv.; sup. snaräst a.; mä *sno, sno -tt a. blott ock bar, utdä snarästa, med det snaraste; blottad.
snart åt vigt, bekvämt; snaräst snoka snoka v.
åt vigast, bekvämast.
*snon snon s. m. bst. den onde.
snark snara -ur -on s. f.
*snope snepa -än -ar -an B. 171. 1)
snara, snara v. fånga med snara överflödig, utskjutande del; 2) det
(hare, fogel, gädda).
mellersta i öglan i en vidjelänk.
snarka snarka V.
snopen snopin -pi a.
*snarstickig snarstiMin -Mi a. snor snar -n B. Ill.; sup snern
snarstucken.
supa stiorn.
snart snart adv.
*snoran snara s. f. bst. snuva.
snartänkt snartägt a.
*snorbråta snerbreta s. f. snuva,
*anas snas -ä s. n. snår.
hosta.
*snasig snasu 1. -ugän -ut snårig. snorig snara 1. -ugän a.
snask snask -ä s. n.
snor-killing snerkillig -än -ar
snaska snaska v.
-an s. m. outvecklad, vettlös,
snaskig snaeku 1. -ugän -ut a.
slyngelaktig pojke.
*snasris snasris -ä -a 8. Il. snår. snor-kläde snerkkää -äa s. n. nässnatta snatta v. 1) stjäla; 2) duk.
springa snabbt, ila (om människor snor-sjuk snerfuk a. sjuk av snuva
ock djur).
ock hosta.
snava snava v.
snubba snubba v.
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snubbelfotad snubbäkfota a.
snavande (om häst).
snubbla snubba v. vara osäker
på foten.
snubbor snubbur -on s. f. ,p1.
snurra snurra -a -ur -on s. f.
snurra2 snurra V.
snus snus -ä s. n.
snusa snusa v.
snusdosa snusdosa -a -ur -on s. f.
snus-kopp snuskupp -än -ar -an
s. m.
snusk snusk -ä s. n.
snuskig snusku 1. -ugän -ut a.
*snutt snutt -n s. m. det yttersta
(av finger 1. dyl.).
*snutta snutta v. skynda, hasta.
*snuva snuva -a -ur -on s. f. snus
i mun.
snyfta snyfta v.
snygg snygg -t a.
snyta snyta snöt snuti V.
snål snåk -t a.
snålas snåkas V.
snål[het] snåkn s. m. bst.
*snägga snäddja v. bita (om vinden
ock kölden); ä snäddja åt syna
i bkåsvärä det satte åt synen i
blåsten.
*snäggig snäddju 1. -ugän -ut a.
bitande kall.
snäll snäll -t. a.
Snälla Snälla s. f. (konamn).
snärja snärja snärdä snärt V.
snärjgräs snärjgräs -ä s. n.
snärjig snärja 1. -ugän -ut a.
*snäs snäs -ä s. n. tillrättavisning.
snäsa snäsa -tä -t v.
*snäven snävän s. m. bst. slängen
(av något).
*snävig snävju 1. -ugän -ut a.
som näsvist lägger sig i andras
angelägenheter.
snö snjö -n K M.
snöa snjöga 1. snjuga V.
snöboll snjöbåll -n -ar -an s.

snödriva snjödriva -a -ur -on S. f.
*snödämp snjödimp -än S. m. ett
större, svårare snöfall.
snöglopp snjögkep -ä 8. n.
snöig snjöu 1. -ugän -ut a.
snöplog snjöpkog -än -ar -an
S. 111.

snöra snöra -dä -t v.
snörband snörband -ä -a s. n.
snöre snörä -a s. n.
snörhål snörhek -ä -a S. n.
snörpa snerpa v.
snörrät snörrät -tt a.
snösockor snjösåkkur -on s. f. pl.
snöstrumpor utanpå skorna ock
strumporna.
snövit snjövit -tt a.
snöväder snjövär -ä s. n.
socka såkka -a -ur -on s. f.
*sockeni sokkän -kkna s. f. dragg,
varmed drunknad uppletas.
socken2 sokkän -kkna -ar -an
s. f. socken.
sockenbud sokkänbe -ä -n -na
s. n.
sockengång sokkängågg -än S. 111.
sockenskrivare sokkänskrivar -n
-ar -an s. m.
sockenstuga sokkänstuggu s. f.
sockenstämma sokkänstämma -a
-ur -on s. f.
socker sekkär -kkrä s. n.
sockerbit sekkärbit -n -ar -an
5. III.

sockergryn sekkärgryn -ä -a s. n.
sockerskål sekkärskåk -a -ar -an
s. f.
sockertopp sekkärtepp -än -ar
-an S. m.
'sockna sokkna v. leta i vatten
med »socken».
soffa soffa -a -ur -on s. f.
sofflock sefflekk -ä -a S. II.
sol sok -a S. f.
sola sig so k sä, soka sä V.
solbadd sokbadd -ä s. n.

snubbelfotad—sparsam.
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solblind sokbbind a.
sonhustru senustru -a -r -on B. f.
solbränd sokbränd -ut a.
sopa sopa 17.
solbränna sokbränna s. f.
sopkvast sopkvast -n -ar -an B. in.
soldat &Silat -n -ar -an 8. m. sopskyffel sopfyffil -n -ar -an
soldatnamn sollatnammän -nanä S. m.
-a s. n.
sorg sorg -än -ar -an s. f.
solförmörkelse sokfermerailsä sorl senl
s.
-sn -ar -an s. f.
sorla sorla y.
solglas sokgkas -ä -a s. n.
sort sort -n -ar -an 8. Ill.
sol-gång sokgåEg -än s. IM sol- sot sot -ä s. n.
uppgång.
sota sota v.; sot dä int akta dig
solhet sokhet -tt a.
att bli sotig.
solhetta sokhetta -a 8. f.
sotig sotu 1. -ugän -ut a.
solig so?ru 1. -ugän -ut a.
sotsäng sotsänj -a s. f.
"solka sena v. i någon mån "sottan sotta s. f. bst. kosjukdom.
smutsa.
sova sava Sav seni v.
solkig sena 1. -ugän -ut a. något sovel se suggel.
orenad.
spad spa -ä v. vatten, vari kött
solklar sokklår -t a.
kokats.
solljus, SokjUs -t a.
spade spatt span -ar -an B. IB.
solljus, SgjUS -ä s. n.
spadskaft spaskaft -ä -a s. n.
solros sokros -a -ur -on B.
spadtag spatag -ä -a s. n.
solrök sokrök -öän 8. III.
spak spak -t a.
solsida soksia -a 8. f.
spaning spanig -a s. f.
solstråle sokstråka -kn -ar -an spann spann 8. 131. 1) mått för
8. 111.
torra varor = 1/2 tunna; 2) matsolstyng sokstyggän -nä s. n.
säcksskrin (är ovalformigt, av böjt
solstånd so stånd -ä 8. n.
trä med järnbeslag, ungefär 2/3
soltorkad sokterka a.
meter långt ock 6 dm. brett.
solv SON' -a -ur -on s. f.
spannrem spannrm -a s. f.
solvarm sovarm -t a.
spann-sä.ok spannsäkk -säMän
solvisare sovisar -n -ar -an -kkar -an s. in.
8. 111.
spanskfluga spanskfkuggu s. f.
sol-väder sokvär -ä s. n.
spanskgröna spanskgröna EL f.
solvärme sokvarrna -än 8. III.
spara spara 1r.
som som pr. konj.
sparbössa sparbyssa -a -ur -on
somliga semkina a.
S. f.
somlig-städs som Mstans adv. som- spark spark -än -ar -an 8. m.
ligstädes.
sparka sparka v.
sommar sommar -n -nr -an s. m. sparpänning sparpännig -än -ar
sommardag sommardag -dan
-an B. 111.
-dagar -an
sparrstäd sparrstä -ä -n -na s. n.
sommartid semmarti -a 8. f.
mindre städ med spetsar i båda
somna somna V.
ändarna (den ena rund, den andra
Somt samt pr.
fyrkantig).
son sen -ar -an B. m.
sparsam sparsam -t a.
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sparv sparv -än -ar -an S. m. spinna spinna spann spunni v.
spinnrock spinnrekk -reMän
spatsera spåssera v.
spatten spattn 8. m. bst. hästsjuk- -kkar -an K Dl.
spira spira -a -ur ;on s. f. (torn-).
dom.
spis spiss -n -ar -an H. ID.
spe spe s. n.
spegel spejjil -n -ar -an S. ID. spisa spisa v. förslå; int spisa hä
spegelglas spejjilsgkas -ä -a s. n. nå icke räckte det till.
spektakel spettåkäk -kkä s. n. spishäll spisshäll -a s. f. stenhäll
överst på spisen.
spektakelmakare spettakäkspiskrok spisskrok -än S. m. krok
makar -n -ar -an B. M.
tillhörande spis.
spektakla spetakka v.
spis-öl spyssök -ä B. n. dricka, som
spel spel -ä S. D.
bryggts hastigt ock mindre omspela] spela v.
spelman spelmann -männ -männa sorgsfullt.
spjut spjut -ä -a 8. n.
s. m.
spelpänningar spelpännigar -an spjäla]. spelu -ur -on S. f. lång, rak
ock slät träribba.
s. m.
spendera spä'ndera v. bestå, trak- spjäla, spela v.
*spjälkai spjäkka -a -ur -on B. f.
tera.
spene späna spän -ar -an 8. na. spjäla, som uppkommit genom
bristning.
spenslig spinskkin -H a.
"spjälka., spjäkka y.
spenvarm spänvarm a.
"spjälkig spjäkku I. -ugän -ut a.
speta speta v.
"spetal spktak ä- -a s. n. hospital. som har »spjälkor».
spjäll spjäll -ä -a s. n.
spets spess -n -ar -an 8. m.
spetsa spessa v. vässa, förse med *spjäl-skäppa spelläppa -a -ur
- on s. f. skäppa av spjälor.
spets.
*spjän spjän -ä s. n. spark.
spetsig spessu 1. -ugän -ut a.
spjärna spjäna spjan spjuni v.
spett spett -ä -a s. n.
sparka.
spetta spetta v. använda spett.
*spjäte spjäta -tn -ar -an S. m.
spik spik -än -ar -an s. m.
utstående del av något mjukt, såspika spika v.
spikhuvud spikhuvvu -n -na som hår 1. tyg.
spola spoka v.
8. D.
spilkum spillkumm -än -ar -an spole spoka -kn -ar -an s. m.
spoling spokig -än -ar -an S. m.
s. n.
spolpapper spolpapper -ä -a s. n.
-t v.
spilla spilla
"spiller] spillär -11rli s. n. koll. tak- papper, varpå spolas.
täckningsämne av tunna träskivor. spolrock sp okrekk -reMän
*spiller, spellär adv. alldeles (för- -rekkar -an 8. D.
spol-ten spokten -ar -an S. m.
stärk. adjektiv).
*spillerny spellärny -tt a. alldeles spott sputt -ä 8. n.
spotta sputta v.
ny.
spillra spillra -a -ur -on B. f. spraka spraka v.
sprakfåle sprakfeka -kn -ar -an
spilta spilta -a -ur -on s. f.
s. m.
spinkig spigku 1. -ugän -ut a.

sparv—spökig.
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*sprakig spraku 1. -ugän -ut a. *språkig språku 1. -ugän -ut a.
yster.

spratt -ä -a s. n.
spricka, sprikka sprakk sprukki v.
spricka2 sprikka -u -ur -on s. f.
sprida spri spre spritt V.
spring sprigg -ä s. n. rännande
hit ock dit.

springa sprigga spragg spruggi v.
spring-gumse sprigggumsä -sn
-ar -an s. m. stallgumse.
sprint sprint -n -ar -an B. M.
sprita sprita V.
spritt spritt adv. alldeles, fullkomligt; spritt ensam, spritt naöin,
spritt toku alldeles ensam, naken,
tokig.

språksam.

språklåda språklåa -a s. f.
språklära språklära -a s. f.
språksam språksam a.
spräcklig spräkkhi 1. -ugän -ut a.
spränga spränja sprägdä sprägt
v.
sprätta sprätta V; sprätt tä, sprätt
opp sprätta till, sprätta upp.
spy spy spyddä spytt V.
spyfluga spyfluggu -ur -on B. f.
spå spå -ddä -tt v.
spåkäring spåöärg -a 1. -rnja -ar
-an s. f. spåkvinna.
spån spån s. n.
spång spågg -a späggär -ggra B. n.
spånt spånt -11 s. m. det som göres

spritta spritta spratt sprutti v.
med spånthyvel.
sprittsprångande sprittspråggan- spånta spånta v.
dä Adv. (förstärkningsord); s. ny spåntak spåntak -ä -a S.
fullkomligt ny.
spånthyvel spånthyvil -n
*sprot sprot -a spröttär -ttra s. f. spår spor -ä -a s. n
smalt virke till skäppor, kolfat in. in. spåra spara v.
*sprotai sprota v. spreta, riva emot. spårsnö spersnjö -n s. 111.
*sprota2 spreta v. repa eld på tänd- späck spekk -ä s. in.
sticka.
späda spä spädd spätt v.
*sprote, sprota - tu - ar -an *opäno spänä -a s. n. huggen spån,
s. m. svag, outvecklad varelse;

avfallet vid huggning.

va ha du for en hest? jo ja spänna spänna -dä -t v.; spänn
har en sprota vad har du för eöröa slå på ryggslutet (lek).
häst? jo, jag har en som icke är spännare spännar s. IB. (i Väv).
spänne spännä -a S. 11.
fullväxt.
*sprote2 spreta • tn -ar -an S. m. spänta spänta v.
utspärrande del, som icke bör vara. spö spö -n -na s. n.
*sprotsticka sprotstikka -a -ur spöa spöa v.
-on s. f. tändsticka.
spö-gubbe spögubbä -n B. m.
sprund spronn -ä B. n.
kyrkvaktare (som med sin karbas
spruta, spruta -a -ur -on B. f.
ingav respekt hos alla sovande ock
spruta., spruta v.
störande personer).
*spruten sprutn S. m. bst. strålen. spöka spööa v.
sprutslang sprutslagg -än -ar *spökas spööas spöktäs spöas v.
-an B. IB.
galnas, väsnas, vara ostyrig.
språk språk -ä -a s. n. 1) tal, spöke spööä -a B. n.
*spökig spööu 1. -ugän -ut a. som
rykte; 2) bibelspråk.
»spökar sig», galnas.
språka språka v.
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spöstraff spöstraff -ä s. n.
stack stakk -än -ar -an s. m.
stackare stakkarä -ni -ar -a s.
stad, sta -n s. n. strand, kant på
ett tyg, väv m. m.
stad2 sta adv. åstad; va du tä
ööra i ~das? näj, ja va int
sta var du till kyrkan i söndags?
Nej, jag var ej dit; lägg sta lägg
undan; ä, kåmm sta det kom
bort; ja skä sta å gå jag skall
nu ge mig av.
stad3 sta -n städär städra s. m.
stadga,. stagga -ar s. f.; arbeta
på stagga arbeta på beting.
stadga2 sig stagg sä
sä v. bli
stadig, fast.
stadig stan 1. -ugän -ut a.
stadighet stauhet -a s. f,
stadsbetjänt stassbeMnt -n -ar
-an s. m. polisman.
stadsgata stassgatu -11T -on s. f.
staka staka v.
staka sig stak sä v. få en kvist
1. dylikt (stake) i foten vid barfotagående.
stak-drög stakdrög -a -ar -an s. f.
kördon med trämedar ock uppstående stakar i hörnen.
stake staka -än -ar -an s. n.
stall stall -ä -a s. n.
*stam stamm a. stammande.
stambok stammbok s. f. uppbördsbok för kyrkbyggnad i annan församling.
'starala, stam ma v. famla.
*stamlig stammku 1. -ugän -ut a.
stapplande, som vacklar i sin gång
ock gör felsteg.
stamma stamma v.
stamp stamp -än -ar -an s. m.
värktyg för hål ock märken i
järn; 2) för att göra ylletyg tätare.
*stamp% stampa -a s. f. potatismos.
stampa2 stampa v. 1) med fötterna;
göra ylletyg tätare.

stank staBk -än s. m.
stanna stana v.
stapel stappigr -n -ar -an s. m.
klockstapel.
stappla stuppka V.
*stapplig stuppku 1. -ugän -ut a.
stapplande.
*stara stare v. vara virrig, villrådig
*stare starä -rn -ar -an otäcking,
drulle; å starn för sjutton!
*starig starn 1. -ugän -ut a. virrig,
tokig, som bär sig styggt åt.
stark stark -t a.
starr starr -n s. m. 1) sjukdom;
2) oförsiktig människa, som ej ser
upp.
*starra starra v. stirra, gå hit ock
dit utan beräkning.
*starrig starru 1. -ugän -ut a.
osäker, famlande.
*starva av stan, åv storva v.
tyna av, dö, tröttna upp.
stav stav -än -ar -an S. m.
stava stava v.
stav-rum staremm -ä -a s. n. kastved.
stav-rums-ved staremsvä -n s.
stega stega v. ta steg; steg opp
mäta med steg.
stege stega -än -ar -an S. m.
stegpinne stegpinna -än -ar -an
s. m.
steka stga stektä stekt V.
*stekarhus stes -ä s. n. fäbodkök.
stel stek -t a.
stelbent stekbent a.
stelfrusen stekfryssin -ssi a.
stein astekna, sten åv v. stelna av.

sten sten -ar -an s. m.
stena igän sten ijfin v. fylla med
sten.

stenbjörn stenbjör -n

0. m. stark

drög för stenforsling.
stenblind stenbind a.

stenborr stenbor -n -ar -an s. m.
stenbotten stenbettn S. PIL

spöstraff—stolni.
stendöd stendö -tt a.
stendöv stendov -t a.
stenfat stenfat -ä -a s. n.
stenfot stenfot -n s.
*stenhar stenhar -n -ar -an s. m.
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stiga stiga steg stigi v.
stigare stigar -n -ar -an s.
gruvkarl (som går på stege).

stigbyglar stegböggkur -on s. f. pl.
stil styl -n -ar -an S.
stengrund i sjö.
stilla, stilla a. lugn.
sten-hugg stenhugg -ä -a S. n. stilla2 stilla adv.
stenhugga stenhugga -högg stilla3 stilla v. 1) stilla värk; 2)
-huggi v. göra yxan slö genom fodra kreaturen.
hugg mot sten.
stillhet stillhet -a FL f.
stenhus stenhus -ä -a s. n.
stim stim -ä s. n. oväsen.
stenhård stenhåk -t a.
stimma stima v. föra oväsen.
stenhäll stenhäll -a -ar -an s. f. *stink stigk -än -ar -an s.
stenig stenu 1. -ugän -ut a.
droppe, rägndroppe.
stenkast stenkast -ä s. n.
stinka stigka stagk stugki v.
stenkruka stenkruka -a -ur -on droppa ned.
s. f.
stinn stinn -t a.
stenkrus stenkrus -ä -a s. n.
*stinna stinn ut ögon v. se stint,
stenkärl stenarl -ä -a S.
spärra upp ögonen.
stenlass stenlass -ä -a s. n.
stint stint adv.
stenmur stenmur -n -ar -an s.
*stirr stirr s. n. stirrande, osäkert
stenrik stenrik a.
famlande hit ock dit.
stenröse stenrösä -a s. n.
stirra stirra v.
sten-skär stenfår -ä -a s. n. av stjäla Jäkt' stat stuki y.
stora stenar uppfylld mark.
stjälk jäkk -än 1. fäHän -kar -an
stenskärva stenförva -a -ur -on S. 111.
s. f.
*stjälp stäkp -ä s. n. fall.
*stensköla stenföka -a -ur -on s. f. stjälpa stäkpa stab 1. stäktä
stor stenflisa.
stukpi v.; ja stäktä mä lassä,
*stensmäcka stensmän'a -a -ur ja stakp ikull jag stjälpte med
-on s. f. stenskvätta.
lasset, jag föll omkull.
stentavla stentavka -a -ur -on stjärna färna -a -ur -on s. f.
s. f. griffeltavla.
stjärnkikare färnöikar -n -ar -an
stensöta stensöta s. f.
S. M.
stia stia -a -ur -on s. f.
stjärklar järnklår -t a.
sticka, stikka stakk stukki Ar. stjärt färt -n -ar -an S. m.
sticka, stikka -a -ur -on s. f. stock stekk steaän stekkar -an
stickelbär stikkälbär -ä -a s. n. 5. m.
stiekekbärs.lbuske stikk»buffä stock-släpa stekkslepu -ur -on
-n -buskar -an s. ni.
s. f. stor timmerkälke med stakar.
sticken stiCöin -6"öi a. häftig.
Stockholm Stekkem n. pr.
stifti Stift -ä -a s. n. kyrkligt område. stoft stoft -ä 8. D.
stift2 Stift -ä -a s. n. spik.
stoj stejj -ä s. n.
stifta stifta v. slå i stift.
stoja stejja y.
stig stig -än -ar -an s. 111. 1) stol stop -n -ar -an 8. Ill.
kolstig; 2) liten gångväg.
*StOhn sten -än S. DI. halmstubb.

sb
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stolp-bod stekpbo -a -ar -an B. f.
bod på stolpar.
stolpe stekpa -än -ar -an S. M.
stolp-härbärge stekpbarbrä -a
s. n. bod på stolpar.
stolsfot stoksfot -n -fettär -fettra

*stor-rummad storremma a.
tar stort rum.
storskifte storliftä s. n.

Som

storskrytare storskrytar -n -ar
-an S. 111.
storslägga storsläddja -a -ur -on

s. f.
s. m.
stolskarm stokskarm -än -ar -an Storsveden Storsvänn n. pr. (by).
storståtlig storståtlin -ii a.
5. M.
stort stort adv.
stolt stelt a.
stortalig storts% 1. -ugän -ut a.
Stolta Stålta n. pr. (konamn).
stortjuv storOw -än -ar -an B. M.
stop stop -ä -a s. n.
stopp stupp -än s. ra. 1) stopp; storträta storträta v.
stortå stortå -a -n -na s. f.
2) tuss åt barn.
Stortäkten Stortäkta n. pr. (by).
stoppa stuppa V.
stor stor -t a.; stor sak strunt! storvärk storvark -ä B. D.
stor på-ssä stor på sig, högfär- storvärksträ storvarksträ -ä -n
dig, karig; på stort vis över- -na s. n.
dådigt; hit stort villär icke storände storända -an -ar -an S. 111.
storögd storögd -gt a.
mycket bättre.
storbonde storbondä -dn -bön- straff straff -ä s. n.
straffa straffa v. tillrättavisa, förebrå.
där -dra s. m.
stor-böndag storbönda -n -dagar straffpredikan straffpräddika -a
-ur -on s. f.
-an 9. m. böndag.
stor-delen stordeln s. m. bst. fler- strafflag strafflag -än B. BL
stram stram -t a.
talet, pluraliteten.
storfrämmande storfrämrnandä strama strama v.
[s]traxt trast adv.
8. 11.
stor-gap storgap -ä s. n. gapig streck strekk -ä -a s. n. 1) linje;
2) skälmstycke.
person.
storgubbe storgubbä -n -ar -an `streka streka v. rinna fort.
*streke streka -än -ar -an S.
s. m.
Storgården Storgåkn n. pr. (by). vattengång.
Storgärde Storgäkä n. pr. (trakt). *stret stret -ä s. n. slitande arbete.
*storkarig storkar% 1. -ugän -ut a. streta streta v.
strid, stri -n S. m.
stolt, dryg, övermodig.
strid2 stri stritt a., komp. striarä,
storkna storkna v.
storlek storlek -än -ar -an 9. in. sup. striäst; ä en stri best, som
hit vill gå dit-n skä det är en
storm storm -än -ar -an S. M.
bångstyrig häst, som icke vill gå
storma storma v.
dit han skall.
stormsteg stormsteg s. n.
storm-tokig stermtoku a. mycket strida stri striddä stritt V.
strid-sint strisint a. stridig.
tokig.
strimma strima -a -ur -on s. f.;
*storom storern adv. storligen.
storpratare storpratar -n -ar -an ä går sem e strirna det går
flinkt, såsom av sig självt.
B. M.

stolpbod—stup.
strimmig strImu I. -ugän -ut a.
stripig stripu 1. -ugän -ut a.
stritt stritt adv., komp. striarit,
sup. striast fort, häftigt.
*stritta stritta v. vara häftig.
*strittig strittu 1. -ugän -ut a.
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sträcka sträkka -a -ur -on e. f.
sträng, strägg -njän -ar -an
s. ni. av hö; på en fiol.

sträng2 strägg -t a.
strängt strägt adv.
sträv sträv -t a.
häftig.
sträva sträva V.
strumpa strumpa -a -ur -on s. f. strö ströjja -dä -t v. strö.
strumpband strumpband -ä -a B. D. strö-boss ströjbes -ä s. n. strö av
strumpgarn strumpgar -ä s. n. halm, mossa, hackat granris o. dyl.
strumphäl strumphäk -n -ar -an ström ströni -än -ar -an B. M.
s. m. häl på strumpa.
störmdrag strömdrag -ä -a s. n.
strumpskaft strumpskaft -ä -a s. n. strömma ströma v.
strumpsticka strumpstikka -a strömming stremmig -än -ar -an
-ur -an £4. f.
6. 111.
strunt strunt -n B. m. årsskott på strömmingsfjärding stremmigsfjäkig -än -ar -an s. m.
barrträd.
strupe strupa -än -ar -an B. 111. strömmingstunns, stremmigstonna -a -ur -on B. f.
strut strut -n -ar -au B. 111.
strut-hätta struthätta -a -ur -on stubbad stubba a. kortklippt.
stubbe stubba -än -ar -an s. m.
s. f. toppmössa.
*strut% strutt -n -ar -an B. m. stucken stukkiu -kki a. stucken,
tyckmycken person.

retad.

*strutt2 strutt -ä s. n. häftigt be- studera stdddera v.
Studsarvet Stussarä n. pr. (by).
teende, vresighet.
stuga stuggu -ur -on s. f. 1) bostrutta strutta v.
*struttig struttu 1. -ugän -ut a. ningshus; 2) största rummet.
häftig, nervös.
stugdörr stuggder -a S. f.
stryk stryk -ä s. n.
stugfönster stuggfenstär -trä
-tra s. n.
stryka stryka strök stryki v.
strykjärn strykjär -ä -a s. D. präss- stuggavel stuggav» -n -var
järn.
-an s. m.
stryklod stryklo -ä -n -na s. n. stuggolv stuggekv -ä 5. s.
strypa strypa -tä -t V.
stugknut stuggknut -n -ar -an s. m.
strypsjuka strypfuka -a s. f.
stugnyckel stuggnyMyl -n 6. DL
strå strå -n -ä -na B. n.
stugtak stuggtak -ä s. n.
stråk strak -ä s. n. 1) drag av stugvägg stuggv ägg -väddja
stråke; 2) slag av näve, påk 1.
-väggar -an B. f.
dylikt.
stulta stulta v.
*stråks, streka på v. dra på, gå stum stumm -t a.
'pri,_; om en talare: han streka
a, *stumlig stummku 1. -ugän -ut a.
på han drog på duktigt.

fotfallen, som stupar.

stråke streka -än -ar -an s. m. stump stump -än -ar -an 6. M.
stråle stråka -kn -ar -an Et. Dl. stund stund -a -ar -an B. f.
*strånk strågk -än -ar -an B. m. stundtals stenntaf adv.
lång ock smal stjälk I. växtdel. stup stup -ä s. ii. tvärbrant.
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stupa stupa v. vara brant; stupa stålpänna ståkpänna -a -ur -on
s. f.
kull falla omkull.
stålpännskaft ståkpännskaft -ä
stupfull stupfull a.
stup-mörkt stupmerkt a. n. mörkt -a s. n.
ståltråd ståtrå -n -ar -an 8. m.
i högsta grad.
*stuppelfotad stuppäkfota a. stånd stånd -ä -a s. n. marknadsstapplande, som lätt faller, snavar stånd.
*stånden ståndin -di a. vatten t. ex.,
(om människa ock häst).
stupränna stupränna -a -ur -on s. f. som stått inne länge, är »ståndi».
stupstock stupstekk -steMän S. Ta. stånd-fat stannfat -ä -a s. n. ett
*stura stura v. bliga, se med upp- slags tunna med lock.
ståndkrok ståndkrok -än -ar -an
spärrade ögon.
*sturig sturu 1. -ugän -ut a. hals- s. m.
stånd-man stannman -a s. f. uppstarrig.
stående man på häst.
stursk stusk -t a.
*statt stutt -n -ar -an S. m. häftig ståndskall ståndskall -ä s. n.
stäng stågg -a stäggär stäggra s. f.
stöt.
stånga stågga y.
*stutta stutta v. häftigt stöta.
.stybba stybba v. täcka en mila stångas ståggas v. d.
med stybbe, kolavfall ock jord. stångbetsel ståpbessl -ä -a s. n.
stångjärn ståggjär -ä s. n.
stybbe stybbä s. n.
stånka stågka v.
stycke styMy -a S. D.
stygg stygg -kkt a.; ä va e stygg ståt ståt -n s. m.
årnig det var fult, illa gjort (stå- ståta Ståta v.
ende uttryck); stykkt vär dålig *stackig stäkku 1. -ugän -ut a. kort.
städ stä -ä -n -na s.
väderlek.
*stygga stygga -a -ur -on s. f. *stäjor stäjjur -on K f. pl. strand.
ställa ställa -dä -t v.
ful kvinna, ko m. fl.
stygg-soten styggsota s. f. bst. bul- ställe ställä -a s. n.
nad i fingrarna med häftig värk. *ställigt ställut a. n. tillkrånglat,
styng styggän -nä -a S. D. styng; besvärligt.
ställning ställnig -a -ar -an s. f.
håll å styggän sjukdom.
stämma, stämma y. 1) ge stämstyr: i styr adv.
ning; 2) hindra blodflöde (det är så
styra styra -dä -t v.
gott som en trollkonst att kunna
styre styrä S. D.
stämm bion, hindra blodflöde).
styrka styrka -a s. f.
styv styv -t a. högfärdig, duktig. stämman2 stämma s. f. bst. oförstyver styvär -n -vrar -an 5. Ill. måga att kasta vatten (om människor ock djur).
styvfar Syfar -n s. m.
styvmor brillor -a S. f.
stämma3 stämma -a -ur -on s. f.
Styvt styvt adv. duktigt.
sammankomst.
stå stå steg stått v.; stå bra stämning stämnig -a -ar -an s. f.
på-ddä nu håll modet uppe (stå- stämpel stämpil -n -ar -an S. m.
ende avskedsord).
stämpla stämpa v. förse med
stål ståt -ä s.
stämpel.
ståla ståka v. belägga med stål. ständigt ständi adv.
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stänga stänja stägdä stägt v. 1) sufsig sufsu 1. -ugän -ut a. våt

stänga i allmänhet; 2) göra gärdesock vidklibbande.
gård.
sug: sugän s. m. bst. sugningen.
Stängningen Stänjniga n. pr. suga suga sög sugi v. dia; ä
(ställe).
sugär mit jag är hungrig.
Stängseln. Stägsla n. pr. (by).
sugga sugga -a -ur -on s. f, 1)
stänka stänöa stägtä stägt v.
grishona; 2) ett slags kort ock
stärkelse staröälsä -sn S. 111.
grov hyvel, som föres av två män.
stäva stava -ur -on s. f.
*suggel suggäk -ggkä s. n. sovel.
stöd, Stö -ä s. n.
*su.ggla sugga v. leva torftigt, nätt.
*stöd2 Stöj -ä -a s. n. stöd åt sukta sukta (ättär) v. fåfängt
hässjor ock gärdesgårdar.
åtrå.
*stödig stött 1. -ugän -ut a. stadig. sula sea -a -ur -on s. f.
stödja stöjja -dä -t v. sätta stöd *sull Still -ä s. n. oreda, sudd.
på en hässja eller gärdesgård.
*sulla sulla v. bära sig suddigt åt,
stöp stöp -ä s. n. vatten ock snö på isen.
söla sig.
stöpa, stöpa v. om sjö, då vatten *sullig sullu 1. -ugän -ut a. nedtränger upp i snön.
sölad, sölig.
stöp% stöpa -tä -t v. forma rinnande *sullfot sullfot -n -fettär -fettra
metall 1. talg.
s. iii. sudd.
*stöpe stöpä s. n. gjutgods.
sulläder seklär
S. Da.
*stöpig stöpu 1. -ugän -ut a. är summa glima -a -ur -on S. f.
sjö, då det är snö ock vatten på isen. sump sump -än -ar -an s. in.
stöpslev stöpslev -a -ar -an s. f. sumpig sumpu 1. -ugän -ut a.
slev för stöpning.
sund senn -ä -a s. n.
stör stör -n -ar -an S. m.
Sundborn. SOIlllbern n. pr. (socken).
störa, störa v. sätta stör i gärdes- sunnan senna S. ; ä blås senna
gård.
det blåser sunnanväder ; sennastöra, störa -dä -t v. 1) oroa; ättär adv. söderut.
2) bära sig egensinnigt åt.
sup sup -än -ar -an S. m.
*stör-full stödd] a. drucken i hög supa supa söp supi v.; supa sö
grad.
äta soppa med sked; sup ättär
*störig störa 1. -ugän -ut a. oreson- andan andas med svårighet.
lig, egensinnig.
sup-bult supbult -n -ar -an S.
stör-par störpar -ä -a s. n.
fyllbult.
stöt, Stöt -r1 -ar -an s. ni. stor *supen supin a. drucken.
hop, hög.
superi supäri -ä s. n.
stöt, stot -ä s. ni. hackigt tal.
supig supu 1. -ugän -ut a.
stöta steta v. tala illa, hackigt. supning supnig -a S. f.
suck sukk -än -ar -an S. m.
sur sur -t a.
sucka sukka y.
surbent surbent a.
sudd sudd -n -ar -an S. m. tuss. surkart surkart -n -ar -an S. m.
sudda sudda v.
surkulla surkulla -a -ur -on
suddig suddu 1. -ugän -ut a.
s. f. växt.
*surs SUfS -ä s. n. något genom- surmulen surmukin
a.
vått (hö o. dyl.).
surna surna y.
071980
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svalunge svalunjä -n -tiggar -an
surr surr -ä B. n.
s. m.
surra surra V.
surtuppa surtuppa -a -ur -on sval-vordet svakvoki a. n. en
smula kallt, något svalt.
s. f. Rumex.
surven: helä survän B. m. bst. svalägg svakägg -ä -a 8. n.
svamp svamp -än -ar -an K DI.
alltsammans.
sur-vorden survokin -ki a. ngt sur. sopp.
*svampa svampa v. söka svamp
surögd surögd a.
(säges om kreaturen).
susi SUS -ä s. n.
svampig
svampa 1. -ugän -ut a.
m.
bst.;
hä
va
susn
8.
susn
sus2:
*svanka svågka -a -ur -on s. f.
det var styvt.
sänka i marken, början till myr.
susa susa V.
s. n. ngt genom väta *svankig svågku 1. -ugän -ut a.
*Dusk tiniSk
skadligt buktig.
otrevligt att hantera.
*Buskig susku 1. -ugän -Ut a. svankryggig svånkryddju 1. -ugän
-ut a.
vattendränkt.
*suskväder suskv är -ä s. n. fuktig svar svar -ä -a s. n.; tä svass till
svars.
väderlek.
*sva sva -ä s. n. sank slog 1. gräs- svara svara V.
*kel svargl -n -ar -an 8. D.
bevuxen mark.
*svabb svabb -ä s. n. något olid- svirvel, rundel såsom i håret i
ligt varmt ock tjockt i klädesväg. nacken.
*svabba svabba v. lida av något svarslös svarslös a.
svart svart a.
tjockt ock varmt.
*svabbig svabbu 1. -ugän -ut a. svart-bok svartboka s. f. best. bok,
som undervisar om trolldom.
alltför tjock ock varm.
svartbrun svartbrun -t a.
svag svag -t a.
Svarten Svartn n. pr. (hästnamn).
svagdricka svagdrekka s. n.
svartmylla svartmylla -a 8. f.
svaghet svaghet -a s. f.
svaghetssynd svaghetssynd -a-ar svartmyra svartmera -a -ur -on
s. f.
-an s. f.
svartna svartna V.
svagsint svagsint a.
sval svak -t a.; ä blåsär svaki svartsjuk svartfuk a.
svartsjuka svartfuka -a 8. f.
det blåser svalt.
svarva svarva V.
svalai svaku -ur -on s. f.
svala2 svaka V.; sva k sä svalka sig. svarvare svarvar -rn -ar -an s. m.
svalbo svakbo -ä -ar -an s. n. svarvstol svarvstok -n -ar -an
s. m.
svale synka -kn -ar -an 8. DL
*svall svall -ä -a s. n. isbildning svavel svagäk -gkä B. n.
sveda svett sven s. 111.
på marken.
*svalla svalla v. bli is på marken. svedja svejja V.
*svall-bränd svallbränd -nt a. av Svedjorna Svejjan n. pr. (namn
på slogmark).
isbildning skadad (åker, äng).
sved-vatten svevattn -ä 8. Il. vått
svall-is svallis -n B. m.
utslag, tunt var (t. ex. av brännsvallkött svall'e'ött -ä s. n.
sår), sårvätska.
svalna svakna V.
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svensk, svänsk -än -ar -an S. M. svåger svågär -n svågrar -an
svensk, Svänsk -t a.
s.
ban ä svågärn åt-n han
svenska svänska -a -ur -on s. f. är hans svåger.
svensk-skor svänskor -skona svål Svåk -n -ar -an s.
s. m. pl. skor med näversulor.
*svång svågg -t a. tom, hungrig.
*svepa, svepu -ur -on s. f. stor, svångrem Svågran -a -ar -an s. f.
mjuk kvast av granris, varmed svägerska svägärska -a -ur -on
bakugnen ock dylikt sopas.

svepa, svepa -tä -t V.
svepning svepnig -a s. f.
svepskäl svepfä! -ä s. n.
Sverige Svärjä n. pr.

svett svätt -n 5. M.
svettas svättas V.
svettig svättu 1. -ugä,n -ut a.
svettrem svättrm -a -ar -an s. f.
svicka svikka -a -ur -on s. f.
svida svin sve svii V.
svidande sviandä a. orolig, ängslig.

s. f.

svälja svä?rga sväkdä, sväkt v.;

sväkg tAr.
svälla svälla -dit -t V.
Svält svält -n S. m.
svälta svälta svalt svulti V.
sväng svägg -njän -ggar -ggau
s. in.

svänga svänja -gdä -gt V.
svängjul sväggjuk -ä -a s. n.

svängrum sväggremm -ä -a s. n.
svära svära 1. svärja sor soni V.
svid-värka svivarön -varktä -t v.
svära, gå ed; 2) vina; ä svär i
värka ock svida.
värt det viner i vädret; svär sta
svikt svekt -a S. f.
sä, svär bårt st svärja falskt.
svikta svekta v.
Svärdsjö Sväfe n. pr. (socken).
svimma svimna, svemmän åv v. svärfar svärfar -n 5. M.
svinborst svinbest -n 5. 111.
svärjare svärjar -n -ar -an B. M.
-svinbusa svinbusu -ur -on s. f. svärm svarm -än -ar -an S. M.
grisbädd; ä sir ut som i e svin- svärmor svärmor -a s. f.
busa det ser ut som i en gris- svärta svarta V.
bädd.
syfta syfta V.
svin(e) svinä -än s. in. (pl. svin). syl syl -n -ar -an B. M.
svinfot svinfot
-fettär -fettra sylskaft sylskaft -ä -a 8. Il.
s.
syni syn -a s. f. 1) besiktning;
svinho svinho -n -ar -an EL 111.
uppenbarelse; Si i synä se en
svinister svinistär -trä s. n.
uppenbarelse.
svin-jordpäron svinjälpärur -on syn2 syna s. f. bst. 1) ansikte;
s. f. svinpotatis.

2) synförmåga.

*svinka svika v. svänga sig, fara syna syna V.
stort fram.
synas synas -ntäs -nas v.
*svinkig svigku
-ugän -ut a. synd synd -a -ar -an s. f.
hastig i vändningarna.
synda synda V.
svinmat svinmat -n s.
syndabekännelse syndabeöänsvinstia svinstia -a -ur -on s. f. nälsä -13 s.
sviskon sviskon -ä -a s. n.
syndaflod syndtko -a s. f.
svullen sullin -11i a.
syndare syndar -n -ar -an s. in.
svullnad sulma -n B. 111.
syndaregister syndariddjistär
svulten sultin -ti a. hungrig.
-trä 8. II.
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syndastraff syndstraff -ä s. n. sågram sågram -än -ar -an s.
syndasömn syndasemmän 8. in. Sågsbo Såssbo n. pr. (by).
sågspån sågspån -a s. n.
(obst. o. bst.).
sågstock sågstekk -steMän -steka.
syndfri
syndfri
kar -an s. 111.
syndig syndu 1. -ugän -ut a.
sågställning
sågställnig -a -ar
syndpännig
-än
-ar
syndpänning
-an s. f.
-an s.
sågtand sågtand -a -tändär -tändsynlig synlin di a.
synvilla synvilla -a -ur -on B. f. ra s. f.
såg-tross sågtråss -n -ar -an s.
syra, syra -a -ur -on s. f.
dubbel tross i handsåg (vedsåg),
syra2 syra v.
varmed sågbladet spännes.
s.
f.
syren syr61 la -ar -an
syrkiblemstär såll såll -ä -a s.
syren-blomster
sålla sålla "V".
-trä B. D.
sång sån -än -ar -an s. ID.
syskon syskon -a s. n. pl.
-bökkär
sångbok såggbok
s.
n.
syskonbar
-a
syskonbarn
-bökkra s. f.
sysla, syssla v.
sångröst sågröst -a -ar -an s. f.
sysla„ syssla -a -ur -on s. f.
in.
"syssel syssil -n -ar -an 8. m. stång sång-stolar såggstoifar -an B.
pl.
särskilda
bänkar
frami
kyrkan
i led.
avsedda för klockaren ock kyrksyster systär -tra -ar -an B. f.
värdarna.
"syta syta v. sköta småbarn, ha
sångövning såggövnig -a -ar -an
dem i skötet.
så, se konj. ät, se du bir mätt s. f.
såning sånig -a s. f. såningstid.
åt så att du blir mätt.
såpa -a B. f.
såpa
så
så2 så adv.; så pass, så myWy
5. D.
mycket; ä va så pass mä fekk såpvatten såpvattn
B.
11.
sår
sår
-ä
-a
det var så mycket folk. Se användes som förstärkningsord i slutet särfotad sårfota a. ömfotad.
av satsen, adverbialt: ja vart så sår[ig] sår -t a. sårig.
rädd se jag blev mycket rädd; sår-tänd sårtänd a. öm i tänderna
(genom sura ämnen o. dyl.).
se då hit. så!
så-skäppa
såskäppa -a -ur -ou
v.
så
såddä
sått
så3
s. f. skäppa av böjt virke för
Sk så -n -ar -an s. m.
utsäde, bäres med band över
sådan: sånnä sånn adv.; skä du
halsen vid såendet.
gör sånnä skall du göra så.
Skärnsbärgä
Såtjärnsbärget
a.
1.
-pgän
-ut
sådig sån
n. pr. (bärg).
sådor såur -on s. f. pl. sädesavså-vid-lag såvälag adv.
fall vid malning.
*silfiä int. se här; sä, hännä har du.
säg såg -a -ar -an s. f.
såga såga v. 1) såga (t. ex. ved); At nu, sä! giv akt, här har du nu.
Ät nu, se här!
2) tala 1. göra något långsamt ock
säck säkk -säUän -säkkar -an s.
med ansträngning.
sågblad sågb?ra -ä -n -na s. n. *stiokfassel säkkfässil -n -ar -an
sågbock sågbokk -än -ar -an s. ni. säckband (av gethår).
säd sä säa s. f.
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sädeskorn sässkor -ä -a s. n. sängdags sänjdaks adv.
sädeskärve sässöärva -än -ar -an säng-förlåt sänjfollåt -n -ar -an
s. ni.
s. in. efter särskilt mönster vävt
sädeslass sässlass -ä -a s. n.
täcke, som hänger från sängkransen
sades-lave sässlava -än -ar -an vid taket över framsidan av den
S.
väggfasta sängen.
sädessäck sässäkk -säööän -säk- sänggavel sänjgaväk -n -vka,r
kar -an S.
-an s. m.
sädesåker sässåkär -n -åkrar sänghalm sänjhakm -än s. m.
-an s. n.
sängkamrat sänj kamrat
s. ni.
säga säjja sa sakt v.
sängkant sänjkant -n S. m.
'sägare säjjarä 1. säjar -n sear säng-karm sänjkarm -än S.
-an S. m. visare.
sängens högra sida.
sägen säään s.
sängliggande sänjliggandäs a.
säker säkär -t a.
sängstolpe sänistebpa -än -ar
säkerhet säkärhet -a s. f.
-an s. in.
säkert säkärt adv.
sängtäcke sänjtäööä -a s.
sälg sälö -a -ar -an S. f.
sängvärme sänjvarma -än s.
sälg-löv säHlöv -ä -a s. n. (strykes sänka sänöa -gtä 1t v.
av till kreatursfoder).
sänke sänöä -a s. n. bly på
sälja säkja såldä sålt v.
metrev. sällan sälla adv.
särk sark -öän -kar -an s. In.
sällhet sällhet -a s. f.
"säta säta v. akta, lyda, vörda; ho
sällskap sällskap -ä -a S. n.
sätär int hännär alläri nå hon
sälskinn fäkfinn -ä -a S. n.
bryr sig icke om att akta eller lyda
sälskinnsmössa fäkfinnsmyssa -a
hänne det allra minsta.
-ur -on S. f.
säte sätä -a s. n. bänk utan ryggsälspäck fäkspekk -ä s. n.
stöd.
Sältjärn SähIrn n. pr. (sjö).
sätt sätt -ä s. n.; på e sätt i
Sältjärnsholarna Säköässhokan
visst avseende; ättär sättä i förn. pr. (trakt).
hållande till, relativt.
sältran fäktran -ä s. n.
sätta sätta sättä sätt v. sätta,
sämja sämja -a s. f.
plantera; sätt hårt joka på aränsämjas sämjas -däs -ts v.
dä utarrendera jorden; sätt for 1)
sämre sämmär adj. o. adv.
föreskriva, befalla, ordinera; 2)
sämska sömska v.
spänna hästen för åkdon; sätt tä
sämskskinn söniskfinn. -ä -a FL n. v. 1) börja; han sätt tä gråta,
sämst sämst a. ock adv.
'
sätta tä lipän började gråta; 2)
sänder i sändär, om sändär;
förlora; sätt opp 1) sätta upp;
sIiggär äv non dag om sändär 2) uppägga, fanatisera; han sätt
det går en dag i taget (stående
mä tä dä han gav mig det upputtryck).
draget, befallde mig att.
säng säg -nja -ggar -an s. f.; sätt-jordpäron sättjåkpärur -ou
gå tä säggs lägga sig.
s. f. pl. sättpotatis.
sängbotten sänjbottn -ar -an S. m. sätt-stamp sättstamp -än -ar -an
sängbräde sänjhrää -a s. n.
s. In. avlång stamp, sned i slaget,
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sättes på järnet för att forma det sönderkokad sendärkoka ptc.
sönderplockad sendärpHkkapte.
efter omständigheterna.
sönderriven sondärrivin -vi ptc.
sävlig sävkin -?ri a.
sönderskuren sendärskurin -ri
sax SäkS r.
ptc.
saxtio säksti r.
sönderslagen sen d ärsl äjj in -jj i
säxtionde säkstindä r.
ptc.
säxton säksta r.
"sö Si5 -ä s. n. soppa (av spad ock söndersliten sondärslitin -ti ptc.
potatis, den enda förekommande). söndersprucken sendärsprukkin
-ki ptc.
söder södär -n s. m.
*söderna söan s. m. pl. bst. små- söndersprättad sondärsprättapte.
kreatur, men även kreatur, husdjur *sönderstälpa sendärstä?rpa -a -ur
-on s. f. den fåra, som uppkomi allmänhet; fekj Wall vakta,
mer på åkern, då plöjningen börjas
valla kreaturen.
vid sidorna.
södra södär a.
söka siMa söktä sökt v.; han söndersågad sendärsåga ptc.
barä söar på han bara syftar på. söndertagen sendärtäjjin -jji ptc.
söndervriden sendärbriin -briipte.
söla söka v.
söndrig sendru 1. -ugän -ut a.
sölig söku 1. -ugän -ut a.
sölkorv sökkerv -än -ar -an s. m. *söpna söppna v. ställa till, så det
blir sopor på golvet.
söm, söm -än -ar -an s. m.
söm2 sömm -ä -a s. n. i hästsko. *söpnigt söppnut a. n. fullt med
sopor, ostädat.
sömma Shia v.
'söpnor söppnur -on s. f. pl.
sömn sommän s.
sopor; kar hop söppnon samla
sömnig semnu 1. -ugän -ut a.
söm-nål sömnåk -a -ar -an s. f. ihop soporna.
sörja serja sordä sort v.
synål.
söm-ring sömrigg -rinjän -riggar sörpa serpa -a s. f.
Sörskog Sösskog n. pr (by).
-an s. in. fingerborg.
söm-skäppa sömfäppa -a -ur -on Sörskogsgruv an Sösskogsgruva
n. pr. (gruvan i Sörskog).
s. f. sykorg.
söt söt -t a.
sömstucken sömmstukkin a.
söndag senda -n -dagar -an s. m. söt-ost sötost -11 s. tu. ost kokad
av söt mjölk, gul, i mindre stycsönder sondär adv.
ken; ätes med sked (stående kalassöndergnagd sendärgnavin -vi
mat).
ptc.

t.
nayUy takk,
ta ta tog täjji v.; ta åv vika av; tack takk -än s.
stor takk, tusn takk uttryck
ta från spänna ifrån hästen; ta
för tacksamhet; ä vart takkän
fer ta emot; tå for ta betalt.
bä det blev den tack man fick.
abell tabäll -n -ar -an s. m.
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tack% takka v.; takkär imju- tagelstrå tagäkstrå -ä -n -na S. II.
kast (stående formel) jag tackar tagen täjjin -jji a. gripen av sinnesrörelse, medtagen.
ödmjukast; ä takkas ättär-n det
gjordes tacksägelse efter honom. tagg tagg -än -ar -an S. im
tacka, takka -a -ur -on S. f. (får). taggig taggu 1. -ugän -ut a.
Tackbäcken TakkbUöän n. pr. tak tak -ä -a S. n.
*taka taka v. lägga på tak.
(by).
takdropp takdrep -ä -a s. n.
tackjärn takkjär -ä s. n.
tack-krubba takk-krubba -a -ur taknävär taknävär -vrä s. n.
- on s. f. krubba framför fårkätteu. takränna takränna -a -ur -on S. f.
tack-kätte takkgtta -ttn -ar -an lakskyve takfyvä -a S. D. taks. ni. fårkätte.

bräder vid gaveln.

takt takt -n S. M.
tacksam takksam -t a.
s. in. kluvna
tack-skälla takkälla -a -ur -on tak-ved takvä
s. f. skälla som bäres av får på
bete.
tacksägelse takksäijälsä -sn 5. m.
kungörande av dödsfall från predikstolen.
"taffeli taffil -n -ar -an S. m.
stackare, som är litet för sig, liten,
svag, klen, orkeslös person (I.
varelse).
*taffel, taffäl -fflä s. n. klent, svagt
beteende.
*tafflig tafflu 1. -ugän -ut a. utan
kraft ock fart (motsats till driftig),
som har svårt att reda sig, bär
sig förvänt åt, tafatt, oförståndig.
tag tag -ä -a S. n.; gaki tag!
utrop vid malplacerad jämförelse;
ett bra tag en god stund, en
lång tid.
tagande(s) tandä tandäs a. med
ansträngande av alla krafter, fort,
med stark fart; han kåmm tandäs han kom så fort han förmådde; i tandä kutn på ögonblicket.
tagel tagäk -gkä K n. hästtagel.

stockar, som läggas med den
kluvna sidan mot nävern för att
fasthålla hänne på taket.

takås takås -n -ar -an s. m.
tal/ tak -ä -a S. 111.; ä går e tekkä
tak det går ett sådant rykte; dem
ha sätt ut e tekkä tal det säges.
tal, tak -ä -a s. n. siffertal.
tala taka v; tak på beröra, omnämna;
tak VW övenskomma med; tåk
vä tala med.
talan takan s.
talare takar -n -ar -an S. m.
talas vid takets vä v. 1) tala med
varandra; vi få takas vä e ana
varv vi få tala med varandra en
annan gång; 2) takas vä; komma
överens.

talg tag takjän S. m.
talgig takgu 1. -ugän -ut a.
talgoxe takgoksä -sn -ar -an
s. ni.
talgåva takgåva -a -ur -on S.
ho ha då e tekk a takgåva se
hä ä omåttli hon är mycket talför.

tagel-orm tagäkerm -än -ar -an talli tall -n -ar -an S. 111.
*tall„ tall -n s. in. bst. den hops. m. tagelmask, springmask.
tagel-rev tagäkrev -a -ar -an S. f. trampade gödseln i fårkätten.
tallbark tallbark -bare'än -barkar
metrev av tagel.
tagel-snara tagäksnaru - r
s. f. -an S. m.
tallbarr tallbår -a s. n.
snara av tagel.
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tall-hed tallhe -a -ar -an S. f.
Tallholen Tallhon n. pr. (gård).
tall-kägla tallöäkka -a -ur -on
s. f. tallkotte.
tallrik tallrik -än -ar -an S.
tallris tallris -ä s. n. (foder åt
getter vintertid).
tallskogi tallskog -än -ar -an
s. ni.
Tallskog. Tallskog 1:1. pr. (gård).
tallstrunt tallstrunt -n -ar -an
s. in.
tallved tallvä -n S. m.
tallveds-lass tallväslass -ä -a S.
taltrast taktrost -n -ar -an S. m.
talträngd takträgd a.
talträngdhet takträgdheta s. f. bst.
tam tam -t a.
*tamlig tammku 1. -ugän -ut a.
famlande, tölpig, osäker.
•,
tankp tamp -än -ar -an s.

hr stor ä gessn hännäsäs nu?
jo han ä en neltä tamp hur
stor är hännes gosse nu? jo han
han är en betydlig kluns.
*tampig tampu 1. -ugän -ut a.
otymplig.
*tana tana -u -ur -on s. f. muskeltråd, del av något segt, mjukt.
tand tand -a tändär tändra S. f.
tandad tanda a.
tandgård tandgåk -n s. m.
tandkött tandöött -ä S. D.
tandlös tandlös a.
tandrot tandrot -a -röttär -röttra
s. f.
tandvärk tandvark -varöän S. m.
*tanig tana 1. -ugän -ut a. seg,
mager.
tanke tagka -än -ar -an S. 111.
tankefattig tagkfattin -tti a.
tanklös tagklös -t a.
tanklöshet tagklöshet -a S. f.
tankstreck tagkstrekk -ä -a s. n.
Tansbo Tansbo n. pr. (by).
Tansen Tansn n. pr. (sjö).

tapp tapp -än -ar -an s. ni. 1)
tunntapp; 2) grästapp, ulltapp b. d.
tappa, tappa v. (ett kärl).
tappa, tappa y. förlora; han ha

tappa myööy på gåggän senäst tia han han förlorat mycken
av sin förmåga att gå på sista tiden.
tapphål tapphek -ä -a S. Il.
*tappig tappu 1. -ugän -ut a.
ojämn; regän ä tappu rågen
är ojämn (på åkern); ä tapput
å kkent det är ojäint ock klent.
*tapplig tappu 1. -ugän -ut a.
som talar ojämt, hackigt ock svagt.
tapp-runnet tapprunni a. n. utrunnet.
*targa targa v. 1) tugga på något
hårdtuggat; 2) upprepa.
tarm tarm -än -ar -an S. m.
*tarven tarvin a. sniken.
"tarvhet tarvinheta s. f. bst. snikenhet.
tas tass toks täjjis v. nappas,
slåss, tvista, gräla.
S. m. som gör sitt
*tasfot tasfot
arbete så dåligt som möjligt
*task task -än -ar -an s. in. 1)
stackare, slarver, lumpen karl; 2)
slag med flata handen.
*taska taska -a -ur -on s. f. pung
på handjur.
taska till, på task-tä, på V. Slå,'
till lindrigt.
task-gumse taskgumsä -sn -sar
-an s. m. icke kastrerad gumse.

tass tass -n -ar -an S. m.
tassa tassa V.
tassel tass! -ä s. n.
tassla tassla v.
tavä,k -n s. m. dumsnut;
taväkn dänna! din dumsnut (ytterst föraktligt tillmäle); taväkn
dännä säjjär ja ändå en gågg
tä dumsnut säger jag ännu en
gång (tillägges, när man vill grundligt nedtysta ock komma en person
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på skam — användes isynnerhet tid ti -a -ar -an 8. f.; tiss-nog
av hustrun emot mannen).
adv.; mor, väöö mä åt moran!
*tavel, tavä?/* -vlrä s. n. dum enfald; Tissnog får du var vagn mor
tekkä taVä?r sådant lappri.
väck mig i morgon. Tids nog
tavla, tavka -a -ur -on s. f.
får du vara vaken; i ti tidigt;
*tavla2 tavka v. bära sig dumt ock
män tiar ä innan det är för sent;
enfaldigt åt, låtsas.
på ho tia på den tiden.
'tavlig tavbi 1. -ugän -ut a. dumt tidig tiugän a.
enfaldig, tafatt.
tidning tidnig -a -ar -an s. f.
tecken tekkän -kknä s. n.; ja ha tidsfördriv tissfedriv -ä s. n.
int sitt tä ett tekkän åv ä jag tidtals titaks adv.
har icke sett till någonting av tiga tiga teg tega V.
det; ja joit tekkän åt-n jag gav tiger tigär -n -grar -an s. in.
honom en vink.
*tigg tigg -än -ar -an s. in. gadd.
teckna tekkna v. göra tecken, tigga tiddja, tiggdä tikkt v.
vink.
tiggare tiddjar -n -ar -an s. in.
tegel teggäk -ggitä 8. n.
tiggargubbe tiddjargubbä -n -ar
tegelbruk teggäkbruk -ä -a s. n. -an s. ni.
tegelsten teggästen -ar -an S. Ill. tiggarkäring tiddjaröärnj -a
tegeltak teggäNak -ä -a s. n.
-rar Iban S. f.
tegelugn teggäbiggän -uggnar tiggarpack tiddjarpakk -ä S.
-an P. Hl.
tiggarpåse tiddjarpesa -n -ar -an
*teln täkn -a -ar -an S. f. 1) tross s.
1. snöre, varvid andra snören äro tiggarunge tiddjarunjä -n -Har
fästade; 2) golvplanka, tilja.
-an S. m.
telning tenigg -än -ar -an S. 111. tiig tim n tui a. icke frusen, upptinad.
ten ten -ar -an S. m.
till tä, täll pr. o. adv.; tä stan
tenn tön -ä S.
till staden; en täll en till; ja ä
tennfat tönfat -ä -a s. n.
så illsviandä, se ja kann int var
tennsked tönfe -a -ar -an S. f. tä jag är så ängslig, så jag kan
tennstop tastop -ä -a s. n.
ej leva; ho va int tä då hon
tenntallrik töntallrik -än -ar
var ej född då; hur sittär ä tä,
-an EL 111.
dä hur kommer det till, att; snäll
'tepig tepu 1. -ugän -ut a. mesig.
tä .läsa skicklig till att läsa; dug
termin tarmin -ar -an S. ID.
tä förmå; du dugär int täll-ä
terpentin tarpäntin -ä s. n.
dn förmår det icke; bia, tä ja
test test -n -ar -an s.
bi tä-ress vänta, tils jag blir tilltestamente tä'stmäntä s. n.
reds.
tia, tia -a -ur -on s. f.
tillagad tälaga ptc.
lia2 titt v. tina, upptina, smälta, tillbaka täbaks täbakart adv.
töa.
till-dess tädäss adv. i stånd.
tibastbuske tibastbuffä -n -bus- tillfreds täfress adv.
kar -an s. DI.
tillfälle tällfällä -a S. D.
ticka tikka -a -ur -on s. f. trä- tillgivet täjivi adv. avigt, förargsvamp.
ligt; ä då så täjivi Se det vill
ticktack tikktakk s. n.
sig då så illa, oturen är framme.
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tägådd a. genom begag- timmerskog timmärskog -än -ar
nande lämpad efter foten (om sko). -an 8. 111.
tillgång tällgågg -än -ar -an K ID. timmer-släpa timMärslepu -ur
-on 8. f.
tillhopa tähoppart adv.
timmerstock timmärstekk -än
tillhuggen tähuggin -ggi ptc.
I. -steUän -stekkar -an s. 111.
tillhåll tähell -ä s. n.
timotej timotä'jj -än s. m. (tros
tillklippt täkkyft ptc.
komma av Timoteus, en person i
tillkrångla täkråggka ptc.
Falun).
tillnamn tällnämmän -nanä S. 111.
timra timmra V.
tillra tillra v.
timring timmärnig -a s. f.
tillreds täress adv.
a.
timtals timtaks adv.
tillräcklig täräkkkin
timvisare timvisar -n -ar -an
tillsatt täsätt ptc. befalld.
8. Ill.
tillstå tällstå -steg -stått v.
tina, upp tin epp tina v.
tillstädes tästäss adv.
tina, tina -a -ur -on S. f.
tilltag tälltag -ä -a s. n.
'tinder tindär -drä s. n. svagt
tilltagsen tälltaksn a.
ljus.
tilltalad tätaka a. förebrådd, antindra tindra V.
klagad.
ting tigg tiTljä s. n. rättsförhandtilltrampad tätrampa ptc.
ling.
tilltrasslad tätrassla ptc.
tinga tigga v.; ja ha tigga på
tilltufsad tätdSa ptc.
Mrkarar tä i mero jag har
tilltygad tätyga ptc.
tingat körkarlar till i morgon.
till-vara tävara adv.
tingshus tiggshus -ä -a s. n.
tillvänjd tävägd ptc. inövad.
tingslag tiggslag -ä -a s. n.
tillväxt täväkst ptc.
tingspredikan tiggsprä'ddika -a
tillåten tälåtin -ti ptc.
-ur -on S. f.
tillökad täöka ptc.
tinningarna tenigan S. f. pl. bst.
tils tä, täSs konj.
tinta tinta v. ivrigt se efter, ho
timglas timgas -ä -a 8. n.
tinta ikrigg mäg hon höll sig
timjan timjan S. 111.
troget till mig genom att ivrigt
timling timmirig -än -ar -an
gå omkring mig.
s. m. tumme.
timme tima -än -ar -an 8. m. tio tiä V.
tiokrona tiäkrona -a -ur -on S. f.
timmer timmär -mmrä s. n.
timmerflotte timmärfketa -tn -ar tionde tinda s. f. bst. kyrklig avgift i varor.
-an S. M
Timmerholen Timmärhokn n. pr. tiondel tindel -n -ar -an 8. M.
tioöring tiäörig -än -ar -an S. M.
(gård).
timmerhuggning timmärhugg- tipp -än 8. 111.
tisdag tisda -n -gar -gan S. M.
nig -a 8. f.
timmerkarl timmärkar -n -ar -an tissel tissl -ä s. n.
tissla tisshr v.
s. m. som timrar.
timmerkälke timmäröäkka -än tistel tistil -n -ar -an S. M.
titel tittil -n -ar -an s. ra.
-ar -an 8. M.
timmerlass tirnmärlass -ä -a s. n. titelblad tittilbka -ä -n -ua
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tjippla öippka v. sägas småfog- tjurskalle öurskalla -1Iu -ar -an
s. m.
lama göra, när de frambringa sina
ljud (tjipp, tjipp).
tjo öllo int.
tjock öekk -t 1) tjock; 2) havande
(stående uttryck); ha du hört,
dä Britta ä öekk ijänn liar
du hört, att Brita åter är havande;
Ukt mä fokk mycket folk.
tjocklek öekklek -än s.
tjockna eekkna v.
tjocktarm öekktarm -än -ar-an s.
tjoekände öekkända -dn -ar -an
s. m. grövre änden.
tjog öeg -ä -a K 11.
tjogtals öegtaks adv.
Ijolmsig öekmsin -si a. frusen.
tjuder ööddär -drä -a s. n. kedja
eller tåg av vidjor, varmed betande djur bindas.
tjuder-stake ööddärstaka -än -ar
-an s. m. en stake som slås ned i
marken för tjudrets fästande.
tjudra ööddra v.
tjugo öuggu V.
tjugofämöring öuggufämmörig

-njän -sar -an 9. Ma.
tjugonde öuggändä r.
tjugondedagen öuggändan s. in.
bst.
tjur, öur -n -ar -an K In.
*tjur2 öur s. m. (?) en frän, tjäraktig, halvvuxen ock böjd tall (är
det yppersta skidvirke).
tjura emu V.
Ijurbånke öurbågka -än -ar -an
s. m. egensinnig varelse (människa 1. djur).
tjurig, öuru 1. -ugän -ut a. 1)
svårmodig; 2) egensinnig; Si öttrugän ut se ut alt vara egensinnig, hård ock surmulen.
ljurig2 Uni 1. -ugän -ut a. den
egenskap hos barrträd, att det är
tätare växt på ena sidan ock därigenom buktigt.

*tjurtall eurtall -n -ar -an 9. m.
på särskilt sätt vuxen tall (en
riktig skida skall vara av öurtall).

tjuv öyv -än -ar -an S. 111.
tjuvaktig öyvaktu 1. -ugän a.
tjuvaktighet öyvaktuhet -a s. f.
tjuveri öyväri -ä s. n.
tjuvgods eyvgoss -ä s. n.
tjuvhål öyvhek -ä -a s. n.
tjuvknep öyvknep -ä -a s. n.
tjuvpack öyvpakk -ä s. n.
tjuv-pall öyvpall -n s. m. pall i kyrkan, på vilken brottslingar knäböjande från gudstjänstens början till
dess slut undergingo s. k. kyrkstraff
eller den numera avskaffade allmänna kyrkoplikten; stundom block
om foten ock två personer sammanbundna.
tjuvstreck öyvstrekk -ä -a s. n.
tjuvstryker öyvstryk -än -ar -an
s. ni.
tjål Wr* -ä s. n. dumt prat.
"tjäla öåka v. prata dumheter.
tjäder ööddur -n -ddrar -an K DI.
tjäderfogel öässfuggäk -n -fugglar -an s. m.
tjäderhöna öässhöna -a -ur -on s. f.
tjäderkull öässkull -n -ar -an 9. ID.
tjäla i_säko v. hårdna av köld; joka
ha Ma marken har tillfrusit;
jåkpäron ha öäka potatisen har
blivit förstörd av köld.
tjäle (IN Jrn 8. m.
tjäl-skott[et] öäkskettä s. n. bst.;
i (5ähkettä i källossningen.
ljältuppa öäktuppa -a -ur -on
s. f. kälblomma (Eriophorum).
tjäna öäna -tä -t v. förvärva; öäll
tä tjäna till.
tjänlig eänlin -11 a.
tjänst öänst -a -ar -an s. f. jälp,
tillfällig tjänst; em du jekk dit,

jo k du fell mä e go öänst 0111
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toka, toka -a -ur -on s. f.
toka., sig tok sä v.
tokas tokas v. bära sig tokigt åt,
galnas.
tokeri tokäri -ä s. n.
tokig toku 1. -ugän -ut a.
tokigt tokut adv. galet, orätt, miste,
vilse; gå tokut gå vilse.
tok-nacke toknakka -än -ar -an
s. in. stolle. dumbom.
s.
tjär-bytta eörbytta -a s. f. en tokprat tokprat -ä s. n.
bytta med tjära i (ett oumbärligt tokrolig tokrokin dri a.
tokskalle tokskalla -fin -ar -an
husgeråd).
s. ni. tok, stolle.
*tjärga earga v. kälta.
tok-stare tokstarä -rn -ar -an
tjärig öka 1. -ugän -ut a.
S. M. högre grad av tok.
tjärn arn -ar -an S. M.
tjär-skate öörskata -tu -ar -an tolft takt -n -ar -an S. m.
s. m. ända av en torr, kådaktig tolfte toNä r.
tolk teR s. in. ett slags värktyg.
tall (begagnas till lyse, bloss).
tjär-smeta öörsmeta v. bestryka 10111 tåll -ä s. n. fånighet, dumhet;
tekkä tålt sådan enfaldighet!
med tjära.
ljärspritta öörSpritta -a -ur -on '1014 tåll -ä s. ni. halvfåne.
lolla, adla -a -ur -on s. f. kvinna,
s. f. gräshoppa.
som är mindre för sig.
tjärtunna öörtenna -a -ur -on
'tolla tålla v. bära sig fånigt åt.
s. f.
'döva ööva v. svalla (se köva). *tollig tålin 1. -ugän -ut a. fjollig,
tokig.
Tjööga eööga n. pr. (sjö).
Tobacken Tobakkän n. pr. (trakt). tolv teb.v v.
tolva tekva -a -ur -on S. f.
tobak t6bbak -än s.
tobakspung tobbakspugg -pun- tom töm - t a.; komp. tornar
to mäst.
jän -puggar -an S. In.
tobaksrulle tobbaksrulla -11n -ar 'toma törna S. f.; i toma utan
lass.
-an S. M.
tocken tekkän -kka -kkä a. sådan omasbo Temnaäsbo D. pr. (by).
en; en tekkän en, e tekka e, Tomasmässa Temsmässa n. pr.
e tekkä ett en sådan, ett sådant; (marknad).
tomhänt törahä,nt adv.
tekka ena sådana. •
lock-som tokksem adv. liksom. *tona tämna v. bli tom; tomän
ur falla av.
*togna tä-gna v. förlängas; nu ber
dagan på å tågna ijänn nu börja tomrum tömremm -ä -a S.
*tomskligt tomskki a. n. tomt.
dagarna bli längre igän.
tomt tomt -a -ar -an S. f.
tok1 tok toöän -kar -an s.
tok, tok -ä S. n.; nog ä hä barä tomta tomta v. göra tomt; tomt
tok nog är det bara tok; på tok tä göra ett försök, bära sig barnsligt åt.
adv.; tak i tok yra; tok visst
Tomtbo Tomtbo n. pr. (by).
icke, ingalunda.

du ginge dit, gjorde du mig en
riktigt god tjänst.
tjänstaktig öänstaktu 1. -ugän
-ut a.
tjänst-brud-piga öänstbruppiga
-a -ur -on s. f. brudsäta som
passar upp.
tjära ööru S. f.
tjärblomster öörblemstär -trä -a
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ton ton -ar -an S. m.
torrvärk torrvark -an s. in.
tonsteg tonsteg -ä -a s. n.
reumatism.
topp, tupp -än -ar -an S. in. träd- torr-åt terråt s. ni. torr ock hård
topp.

mat såsom torkat kött, torrmat,
torrföda utan flytande ämnen, som
topp.
ätas med sked.
topp-hätta tupphätta -a - ur -on torsdag tosda -n -gar -gan s. in.
s. f. stickad, mångfärgad topp- torsk, tesk teffän s. ni. barnsjukmössa för män. Ny är hon söndom.
dagseftermiddagshuvudbonad ock *torsk, tosk toffän teskar -an
gammal: nattmössa.
s. m. groda.
tordyvel tordyvil -n -ar -an s.
tort tert adv.
torftig terftin -ti a.
torv torv -än 8. IM.
torg torg -ä -a Bh
torva, torva -a -ur -on s. f.
*tork tork toran s. m. torka; en *torva, till torv tä -va tä V. Slå
tekkän tork en sådan torka.
till.
torka torka v.
torvig torva 1. -ugän -ut a.
tor-kil toröil -n s. m. kil som in- torvmosse torvmosa -sn -ar -an
tränger, när åskan slår ner, vigg,
s. rn.
åskvigg, som man tror sig stun- *toråka toråka v. åska; ä toråkär
dom ha funnit i jorden efter åskåskan går (Tor åker).
väder, då åskan slagit ner.
tosig tosu 1. -ugän -ut a.
tork-kläde torkkä -ä -a s. n. tosing tosig -än -ar -an S. IM.
handduk.
tota till tota tä v.
torkning torknig s. f.; tä tork- tott tett -n -ar -an s.
nigs till torkning.
tova, tova -a -ur -on s. f.
tork-slarva torkslarva -a - ur - on tova, ihop sig tov hop sä v.
s. f. stycke gammalt ock nött
trassla ihop sig.
blaggarnstyg, som användes som tovig tovu I. -ugän -ut a.
handduk.
trakt trakt -n -ar -an s. in.
tor[k]stuga tesstuggu -ur -on B. f. trall trall -n s. m.
torkväder terkvär
s. n.
tralla tralla v. sjunga på visst
torn torn -ä -a s. n.
sätt.
torndörr tornder -a -ar -an s. f. tramp tramp -ä s. n.

topp, topp -än -ar - an s. in. socker-

tornklocka tornkbikka -a s. f. trampa trampa V.
torp torp -ä -a s. n.
trampsax trampsaks -a -ar -an
torr torr tert a.
s. f.
*torraka torraka, -än -ar -an tran tran -ä s. n.
s. In. på rot förtorkat barrträd, trana tranu -ur -on B. f.
eller del därav.
tranbär tranbär -ä -a S.
torrhosta torrhosta -a S. f.
*tranig tranu 1. -ugän -ut a. mager,
torrskodd torrskodd a.
seg, avskrapad.
torrved terrvä -n s. m.
*trant trant -n -ar -an S. m. parvel.
torrveds-sticka terrvästikka -a *tranta tranta v. gå ock skicka sig
-ur -on s f. stickor av torrved som småbarn.
att tända ock lysa med.
trappa, trappa -a -ur -on s. f.
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"trappa2 trappa v. flytta upp i högre lremänningar tremännigar -au
grad; han ha fått trappa nu s. pl. kusiners barn.
säges om en soldat, som blivit treskäftad trefäfta a. om tyg.
tretiden tretia s. f. bst. omkring
korpral.
trapp-gång trappgågg -än -ar -an kl. 3.
tretumsspik tretumsspik -spieln
s. m.
-kar -an s. 111.
trappsteg trappsteg -ä -a s. n.
trilla, trilla v.
traska traska v.
'traskig trasku 1. -ugän -ut a. trilla., trilla -a -ur -on s. f.
trind- trind -nt a.
trassel trassl -ä s. n.
trindlagd trindlagd a.
trassla trassla v.
trasslig trasslu 1. -ugän -ut a. trippa trippa v.
trissa trissa -a -ur -on s. f.
trast, trost -n -ar -an s. m.
trivas trivas -däs -vts v.
trast2 se straxt.
"trivlig trivkin -ki a. som trives,
tratt tratt -n -ar -an s. m.
växer ock artar sig väl; trivkin
tratta tratta v.
trav trav -än s. m.; ä går nog, tä äta matfrisk (om kreatur).
barä ja kåmmär på travän det tro, tro tro ddä trott v.; tro sä tä
går nog, bara jag finner början. tro sig till.
tro, tro -a s. f.
trava, trava v. (Om häst).
trava2 trava v.; trav opp vii trava tro; tro adv. måntro; hur går ä
upp ved, lägga ved i trave (kast). tro bur går det måntro?
"trockom tråkkom int. visst.
travare travar -n -ar -an s.
trave trava -än -ar -an s. m. troende troändä a. som omfattar
någon viss troslära.
vedtrave.
troendes trondä,s a. pålitlig, sanntre tre r.
färdig.
trea trea -a -ur -on s. f.
trofast trofast a.
trebent trebent a.
trogen trogin -gi a.
tredje trejjä r.
tredjedagen tre,jjdan s. in. (jul). troget trogi adv.
tredjedel trejjdel -n -ar -an trohet trohet -a s. f.
trolig trokin -ki a.
5.
troligen troki adv.
tredska, treska s. f.
troll troll -ä -a s. n.
tredska2 treska v.
trolla trolla v.
tredskas treskas v.
trollbär trollbär -ä -a s. n.
tredubbel tredubbäk -t a.
trolldom trolldöm -än s. m.
treenig treenig a.
trolleri trolläri -ä s. n.
trefaldig trefaldin -di a.
trefaldighetssöndagen trefaldi- trollkarl trellkar -n -ar -an s.
*troll knut trollknut -n -ar -an
hetssendan s. m. bst.
s. in. som ej kan upplösas.
trefot trefot -n s. m.
trehörnig trehörnu 1. -ugän -.ut a. trollkonst trollkonst -a -ar -an s. f.
"trollkylt trollöylt -n -ar -an
trekant trekant -ii s. m.
trekantig trekantu 1. -ugän -ut a. s. in. gråsparv.
trollkäring trollarnj -a -anar
treklang trekkagg -än s. m.
-an s. f.
trekluven trekkyvin -vi ptc.
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trollskap trellskap -ä s. n. rackar- trumma, tremma -a -ur -on s. f.
tyg, smörja.
1) musikinstrument; 1) övertäckt,
trollskott trellskett
s. n.
smal vattengenonigång.
trollslända trollslända -a -ur trumpen trumpin -pi a.
-on s. f.
trumpet trumpet -n -ar -an s.
trolova triSlova v., sker endast trumslagare trummslagar -n -ar
genom att uttaga lysning; dem ha
-an 8. 111.
vari sta å trolova de ha varit t[r]ut tut -n s. m. 1) mun; 2) kvarntill prästen ock tagit ut lysning.
trut.
*trolsklig trelskkin
a. trilsk, `trutlig truttu 1. -ugän -ut a. tyck •
egensinnig, trolsk, förgjord, elak
mycken, surmulen, trumpen, sticsom ett troll.
ken, dyster.
tro-m(ig) tråmm, tråmmä int. *trutt trutt s. n. tyckmyckenhet.
försäkran (lindrig svordom); tråm- *trutta trutta, v. vara tyckmycken,
mä skä du öi ly mä sannerligen trumpen.
måste du lyda mig.
trycka tryööa tryktä trykt v.
tron tron -a -ar -an s. f.
*trycke tryööä, s. n. tryckpinne p&
trosartikel trosatikkäl -n -kklar
bössa eller pilbössa.
-an s. ni.
tryckfel tryööfel -ä -a s. n.
trosbekännelse trosbeöännälsä tryckpapper tryöepapper -a s. n.
-sn s.
tryck-pinne tryööpinna -än 8. in.
s. m. lastvagnar för trygg trygg -t a.
tross tråss
krigshären.
tryne trynä -a s. n.
trossbod tråssbo -a s. f.
tryta tryta tröt tryti y.
trovärdig trovardin -di a.
tråd trå -n -ar -an S. 111.
*trubbi trubb -än s. m. trög ock *tråda, trea v. 1) trampa en spinnovillig människa.
rock, vävstol, kyrkklocka ;...2) knåda
*trubb2 trubb -ä s. n. ovillighet,
deg.
trögt motstånd.
*tråda2 trea -a -ur -on s. f. trampa.
trubba trubba v.
trådnystan trånystan -ä -a s. n.
trubbig trubbu i. -ugän -ut a. trådrulle trårulla -lln -ar -an s. rn
trug trug -ä S. D.
tråds-ände tråsända, -an -ar -an
truga truga v.
8. m.
Trugbo Trugbo n. pr. (fäbodar). tråg treg -ä -a s. n.
"trum tremm s. n. 1) avhuggen ved- *tråk trek -ä s. n. mödosamt, slikubbe; 2) själva stället, där trädet
tande arbete, möda, bråk.
avhugges på ett särskilt sätt.
*tråka teka v. arbeta tungt ock
*trumf trumf -än K m. sned stamp,
långvarigt.
som begagnas för att göra grop i tråkig teku 1. -ugän -ut a.
järnet, där hål göres med en annan
tröttande, mödosam, besvärlig; du
stamp.
ä då så teka gessä se du är
trumma, tremma v. avhugga kulldå så tröttande, gosse.
huggna trädstockar med sneda tråna tråna y.
hugg emot varandra på stockens träng trågg -t a.
ena sida ock likaså mitt emot på trångbodd tråggbodd -tt a.
andra sidan.
trångt trågt adv.
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trättondagen. trättndan S. 111. bst.
s. n.
trävirke trävarft
trög trög -t a.
trög-vorden trögvokin -M a.
tröja tröjja -a -ur -on s. f.
trösk tresk treffän s. m. trösks.
uingsarbete.
"tråt tråt pr. till, jämte; ät brö
trät eöttä äta bröd till- köttet; tröska traska v.
han ä tråt hännär han bor till- tröskare treskarar -an S. 111. plur.
(äro alltid kvinnor).
sammans med hänne.
tröskel treskål -n -ar -an S. 111.
trä trä -ä -n -na s. n.
*träackel träakkäk -kkä s. n. tröst tröst -a s. f.
trösta, trösta v.; trösta mäg ve
lakrits.
mig.
träaktig träaktu 1. -ugän -ut a.
*trösta2 tresta v., pres. trestär,
träbeläte träbälät -ä s. n.
trast, imp. tresta; uttrycker en
träben träben -ä -a S. 11.
förmodan, möjlighet el. gissning;
träbock träbokk -än -ar -an s.
ä ä int som ja säjjär? ä frost
träd trä -ä -n -na s. n.
träda trä (på, i) v.; trä i vävän fell så är det icke som jag säger?
Det torde vara så; ja trost
träda på väven.
trädrot trärot -a -röttär -röttra s. f. hä då jag får väl lov göra det då.
tröstlös tröstlös -t tt.
trädslag träslag -ä -a s. n.
trött trott a.
träff träff -än s.
träffa träffa v. träffa, råka någon. trötta ut sig trott ut sä (mä, dä
o. s. v.) v.
träffas träffas v.
tröttköra tretteöra -dit -t v.
trägen trägin -gi a.
tröttna trettna v.; ja hellär på
träget trägi adv. aldeläs trettn åv jag håller på
trähäst.trähest -n -ar -an S. ril.
alldeles tröttna upp.
träig trätt 1. -ugän -ut a. tröttsam tröttsam -t a.
träkärl träkärl -ä -a s. n.
tu i tu r;
träl trä k -n -ar -an s. in.
• klåkka tu klockan två.
tu., tu adv. itu.
träla träa V.
tu-balkad tuba7flia ptc. avbalkad.
träldom .träkdöm -än s.
tubba tubba v.
tränga tränja trägää trät V.
tudelad tudela ptc. delad itu.
trängas tränjas -gdäs -gts v.
*tuffla tuffla v. hantera, göra något
trängta trägta V.
oskickligt ock makligt.
träns träns -n S.
*tufflig tufflu 1. -ugän -ut a. som
träsked träfe -a -ar -an s. f.
»tufllar».
träta, träta -tä -t V.
*tfsi tufs s. n. sudd. När t. ex.
träta, . träta -a -ur -on S. f.
slaget hö blivit vått ock svårhanträtallrik trätallrik -än -ar -an
terligt, säges: ä bart tufs det är
s. 111.
bara sudd.
trattio trätti r.
'Inf% tufs -n -ar -au K ID. 1) tofs,
trättionde trättindä r.
lugg på häst; 2) potatisstjälkens
trätton trätta r.
rot.
trättonde trättndä r.

trånsjuk trånluk -t a.
trånsjuka trånfuka -a s. f.
trå» tråss -n -ar -an S. in. grovt
snöre, tåg.
tråsstump tråsstump • än -ar -an
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*tufsig tufsu 1. -ugän -ut a. suddig, *tungfört tuggfört a. n. tungt före,
svårhanterlig.

tungkört.

*tuga tugu -ur -on s. f. järnhylsa tunghäfta tugghäfta -a s. f. oföreller vidja på skakelslån, varmed
måga att tala ledigt.
denna fästes vid släden.
tung-händ tugghänt a.
tugga/ tugga v.; tugga litä äta tungomål tuggmåk -ä s. n.
litet.
tung-rodd tuggrodd a. trög, svårtugga2 tugga -a -ur -on s. f.
hanterlig (om person).
tuggbuss tubbus -n -ar -an 8. In. tungsint tuggsint a.
tugg-kåda tukkåa -a s. f. gran- tungspene tuggspäna -spän 8. 111.
kåda, som duger att tugga.
tunn tenn -t a.
tuggtobak tuggtobbak -än s. m. tunna tonna -a -ur -on s. f.
tukt tukt -a s. f.
tunnband tennband -ä -a s. n.
tukta tukta v.
tunnbröd tennbrö -ä s. n. stora
tukthus tukthus -ä s. n.
tunna kakor av vårsäd, ärter el.
tull tull -n s. m. kvarntull.
potatis med ungef. en meters diatulla tulla v. 1) ta tull; 2) snatta; meter, vilka utplattas med kavle
stjäla av en vara.
ock gräddas i bakugn.
tull-kvarn tullkvar -a -ar -au tunn-kaka tennkaku -ur -on s. f.
s. f. kvarn där tull tages (mot- knäckebröd.
sats till skvaltkvar).
tunnklädd tennkkädd a.
tulta tulta v. gå osäkert.
Tunnlaget Ten nlagä n .pr. (socken*tulta tulta -a -ur -on s. f. liten del).
flicka.
tunnland tennland -ä -a s. n.
tum tumm -än s.
tunnstav tennstav -än -ar -an

tumla tummka v.
5. III.
tumma, tumma v. 1) uppmäta tunnsitek tennsäkk -säMän -säk(timmer); 2) fingra på.
kar -an B. m.
*tumma2 tumma v. rulla sig på tunntals tenntaks adv.
marken eller i snön (om hästen). tunntapp tenntapp -än s. m.
tumslång tumslågg -t a.
Tunntillbärget Tunntillbärjä, n.
tumstjock tumsUkk -t a.
pr. (bärg).
tumstock tumstekk -steMän tupp tupp -än -ar -an FL Ill.
-stekkar -an s. m.
*tuppa tuppa -a -ur -on s. f. 1)
tunder tundär -drä s. n. tillredda blomma; 2) get (locknamn).
fickor, som rökas i pipa.
tur tur -n s. in. 1) oförtjänt framtung tugg -t a.; komp. tyggär gång; 2) ordning.
tyst.
tura tura v.; tur em tura om.
tunga tugga -a -ur -on s. f.
turen tum s. m. bst.; ha du sitt
tung-bröstad tuggbresta a.
på tum n har du sett på. . . (lin*tungel tugg» -Ekä s. n. måne. drig svordom); å tum, for tumn
*tun.gelljusi tuggäkjus -ä s. n. int. å! ack!
månljus, månsken.
turk turk -än -ar -an s. ra. 1) turk;
*tungelljus2 tuggäkjus -t a. mån- 2) rå, barbarisk människa; nog ä
ljus.
hä barä en turk nog är han
tungfotad tuggfota a.
bara än råbarkad människa.
071960. Magnevill, Bjursåsmål.
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tvådubbel tvådubbilk -t a.
tusan tusan int. svordom.
tusen tusn r.; tusn omöjli alldeles tvål tvål -n -ar -an B. m.
omöjligt; tusn slut rakt omöjligt. tvåla tvåa y.
tusendel tusndel -n -ar -an s. m. tvålvatten tvålvattn -ä s. n.
tusensköna tusnföna -a -ur -on tvåradig tvårau -ut a. (om korn).
två-stäm(mig)t tvåstämt adv. tvås. f.
stämmigt.
tusental tusnta?r -ä -a S. D.
tvåvåningshus tvåvånigslius -ä -a
tusentals tusntah adv.
*tuska på tuska på v. ge stryk. s. n.
tvåöring tvåörig -injän -igar -an
tuss tuss -n -ar -an S. m.
tut tut -n s. m. trut, mun; je mä s. m.
tvär tvarr tvart a., komp. tvarrarä,
tutn kyss mig.
tvarräst a.
f.
B.
tuta
-a
tutai
tuta2 tuta v. blåsa i horn el. näver- tvärdjupi tvardup -t a.
tvärdjup2 tvarrjup -ä s. n.
lur.
tutt tutt -n s. m. hop av lin o. d. tvären: på tvara 13. f. bst.
tutt% på tutt på tutta v. tända tvär-fårai tvarrfer -a -ur -on S. f.
fåra tvärs över åkern.
på.
lutta2 tutta -a -ur -on S. f. docka. *tvärfåra2 tvarrfera v. plöja på
tvären, vinkelrätt mot längdfårorna.
tuva tuva -a -ur -on S. f.
tvärgata tvarrgatu -ur -on S. f.
tuvig tuvu 1. -ugän -ut a.
tve-skaftad tvifäfta a. om väv. tvärmätt tvarrmätt a.
tveskifte: tä tvefiftäs adv. för att tvär-namn tvarrnämmän -mnä
s. n. avsats, vertikal inskärning.
delas mitt itu.
*tvetala tvitaka v. tala motsägande. tvärslå tvarrslå -a -ar -an s. f.
tvetalig tvitaku 1. -ugän -Ut a. tvärstanna tvarrstana y.
tve-tänd tvitänd a. när tänderna tvärsäker tvarrsäkär -t a.
tvärt tvart adv. tvärs; tvärt av
sitta utanpå varandra.
åväntvart adv.
tvi tvy int.; tvy vaki.
tvillingar tvilligar -an 5. IB. pl. *tvärtförs tvartfess a. BOM sätter
sig på tvären.
tvina tvina y.
tving[a] tvigga -a -ur -on s. f. tväryxa tvarryksa -a -ur -on
s. f. yxa med bladet vinkelrätt
skruvtving.
mot skaftet (begagnas för att hugga
tvinna tvinna 17.
en ränna i en stock 1. dylikt).
tvist tvest -a B. f.
tvätt tvätt -n S. m.
tvista tvesta v.
tvätta tvätta v.
tvistig tvestu 1. -ugän -11t a.
tvättning tvättnig -a s. f.
tvivel tviväl -yla s. n.
tvivla tvivla v. 1) tvivla; 2) tro; tvätt-säte tvättsätä -a s. n. säte
ja tvivlär, dem ha gått jag tror, att begagnas vid tvätt.
tvättvatten tvättvattn -ä s. n.
att de ha gått.
tyi ty konj.
tvungen tvuggin -ggi a.
ty2 till ty tä tyddä tytt v. räcka till;
tvunget tvuggi adv.
ty sä tä-n trygga sig till honom.
två
v.
tvål
tycka tya tykktiti tykkt v.;
två2 r.
tyUär mäg tycker jag; tyM illatvåa -a -ur -on s. f.
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vara misstycka; työö åtli vara bli *tåpig tåpu I. -ugän -ut a. otympgranntyckt.
lig (om person).
tyckas työöas v.; pres. ä tyss tåri tår -n -ar -an 5. 1111. tår av
impf. ä tyssas.
vatten, mjölk o. dyl.
tycke työöä s. n.; ättär mitt tår2 tår -n -ur -on s. 111. tår i
työöä enligt mitt förmenande.
ögat; tåron tillra tårarna runno.
tyckmycken työömyööin a.
tårögd tårögd a.
tydlig tydlin -li a.
tå-skålla tåskålla -a -ur -on s. f.
tydligt tydli adv.
tåjärn på sko.
tyg tyg -ä -a , s. n.
tåssa tåssa -a -ur -on S. f. klent
"tyga tyga v. tillreda (läder, lin begåvad, undermålig, slarvaktig
m.).
kvinna.
tyglapp tyglapp -än -ar -an tåt tett -n -ar -an s.
s.
tåtel tåtil -n s. m. (gräs).
tygstycke tygstyööy -a s. n.
*dtva, tåva, -a -ur -on B. f. mindre
*tylåten tylåtu 1. -ugän -ut a. vetande kvinna.
tystlåten.
*tåa2 täva v. fåna.
tyngd tygd -a S. f.
Uvs, tåvä -n -ar -an s. in. fåne,
tyrann tyr:in -ar -an B. in.
halvidiot.
tysk tysk -än •ar -an S. M.
*tåvig tåvn 1. -ugän -ut a. idiotisk.
Tysktäkten Tysktäkta u. pr. (by). täcke täMä -a s. n.
tysti tyst a.
täck(es)gjord täööäsjok -a -ar -an
tyst2 tyst adv.
s. f.
tysta tysta V.
täj täjj int. uttryck av förvåning;
tystna tysna V.
täjj tok underligt, ingalunda.
*tytta tytta v. inskränkt kvinna. *täkt täkt -a -ar -an s. f. odlad,
tå tå -a -ar -na s. f.
inhägnad jordegendom.
tåga tåga -a -ur -on S. f. 1) reva
täkig -än -ar -an S. m.
på växt; 2) närv, kraft; ä ä igga tåhätta.
tåga i-n det är intet tag i honom. tälja täkja täkdä täkt V.
*tågbär tågbär s. n. Rubus saxa- täljkniv täkgkniv -än -ar -an s. n.
tilis.
täljsten täkgsten S. 112.
tå-hake tåhaka -n -ar -an S. m. täljyxa täkgyksa -a s. f. yxa med
främsta haken i hästsko (endast bred ägg för »flögning» (bilning)
vinterskor ha tåhakar).
av timmer.
tåhätta tåhätta -a -ur -on S. f. tämja tämja tämdä tämt V.
tåla teka tekdä tett V.
tämligen tämmligän adv.
tålamod tekmo -ä 13. Il.
*tämpa tämpa -a -ur -on s. f.
tålig teku 1. -ugän -ut a.
åthävor, skickelse.
tång tång tåga täggär täggra tämpel tämpäl -plä -a s. n.
s. f.
tända tända tändä tänt V. 1)
tången tåggän 5. in. bst. 1) på tända; 2) börja kola en mila.
kniv; 2) på hästsvans (rump- tänja tänja -dä -t v.
tången).
tänka tänöa tägktä tänkt V.
tåp -ä s. n. våp, drummel, täPPai till täpp tä -tä -t V.
tölp.
täppa2 täppa -a -ur -on S. f.
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tära tära -dä -t v. 1) fräta; 2) töm töm -än -ur -on F. m.
töm-knut töm-knut -n s. m. ett
umbära det nödvändiga.
särskilt slags knut.
tärande tärandä a.
*tärig tämt a. n. knappt, fattigt. töm-lag töm -lag -ä s. n. körsätt,
tärning tärnig — än -ar -an s. m. hästens sätt att lyda tömmarna.
töm-lycka tömlyMa -a s. f. den
tät tätt a.
bakre delen av de långa tömmarna
täta tätta v. .
sammanlagd såsom en härva.
tätgräs tättgräs -ä s. n.
tätmjölk tättmje(rk -a s. f. fil- tömma törna -dä -t v.
tömring tömrigg -njän -riggar -an
bunke.
s. m.
tätna tättna v.
töm-släng töm skin -nj än -släggar
tätt tätt adv.
tätting tetar -n -ar -an S. m. (fogel). -an 5. m. slag av tömmen.
*täva täva -u -ur -on s. f. som töra ter toka toka v.; ha int
toka har ej vågat; hur kunna
lägger sig i allt.
*tävig tävu 1. -ugän -ut a. alltför du tok gå dit hur kunde du
våga gå dit.

tilltagsen, närgången, näsvis.

*tävja tävja, v. vilja el. komma åt törnbuske törnbuffä -n -buskar
det otillåtna (om barn ock kreatur -an s. 111.
törnros törnros -a -ur -on s. f.
isynnerhet).
*tävjig tävju 1. -ugän -ut a. näsvis. törntagg törntagg -än -ar -an
s. n.

tö tÖ s. n.

töa töa v.
tögt: tögt a. n. icke lätt, icke gott.
töja töjja -dä - t y.
*töla tiga v. tala otydligt såsom
barn el. tandlösa.

törst test -a S. f.
törsta testa v.
törstig testu 1. -ugän a.
töva töva v.
*tövla töva v. handskas med något

*ving töku 1. -ugän -ut a. otydligt, mjukt.
suddigt talande; adv. tak tökut tala töväder tövär -ä s. n.
otydligt.

U.

*uggla, uggka v. stirra, undra.
udd udd -n -ar -an S. m.
uggla2 uggka -a -ur -on s. f.
udda udda a.
*uggle
uggäZr -n -gkar -an s. m.
pr.
(skogsD.
Uddarna Uddan
trakt).

rotskott.

udde udda uddn -ar -an s. m. ugn uggän unjän ugnar -an S. m.
bakugn.
uddig uddu 1. -ugän -ut a.
ugns-hylla uggsila -a -ur -on
uddvass uddvass -t a.
Uggelåsen Uggäkåsn 4. pr. (skogs- s. f. hylla på spiskransen.
ugnshål uggsek -ä -a s. n. den mindtrakt).
Uggelåsfäbodarna Uggäkåsfä- re öppningen till bakugnen, där veden under gräddningen lägges in.
boan n. pr. (fäbodar).

tära—undra.
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ugnshäll uggsäll -a -ar -an s. f. underkant undärkant -n -ar -an
häll i bakugnen.

8. In.

ugnstorkad uggsterka a.
ull ull -a B. f.
ullgarn ullgar -ä B. D.
ullgarnsnystan ullgarsnystan -ä
-a s. n.
ullhårig ullhåru 1. -ug4u -ut a.
ullig ullu 1. -ugän -ut a.
ullsax ullsaks -a -ar -an s. f.
ullsäck ullsäkk -säööän -säkkar
-an S. m.
ulltapp ulltapp -än -ar -an

underkjortel undäröortil -n -ar
-an B.
underkunnig undärkunnu 1.
-ugän -ut a.
underkvistad undärkvista, ptc.
underkäk undäröäk -än s. m.
underlig unnlin -Ii a.; du mått
fell var unnlin du måtte vara

umbära unbära -bar -buri 17.
umbärlig unbärlin -Ii a.
umgänge emjäggä s. n.
umgängessam emjägsam a.
undan unna pr. o. adv.; unna
häjja hat. härifrån framåt: upp-

underofficer undärefser -n -ar
-an 5. III.
underpris undärpris s. n.
underrede undärreä -a s. n.
underrätta undärrätta v. under-

maning till häst ock till kreatur.
undangjord unnajok -t a.
undantag unnatag -ä s. n. vad
föräldrar behålla för sig själva, då
de, när barnen äro vuxna, tilldela
dem sin egendom.
undantagande uunatandäs prep.

undersam undärsam -t a.
undersida undärsia -a -ur -on s. f.
underskjorta undärforta -a -ur
-on s. f.
underskrift undärskreft -a -ar
-an s. f.
undersåte undärsåta -tn -ar -an
s. in.
undersöka undärsööa -söktä -sökt

från förståndet eller ha någon
ovanlig gåva.
underligt unnli adv.
B. D.
underliv undärliv -ä s. n.
uispegei urspejjil -n -ar -an s. m. underläpp undärläpp -än S. m.

underi undär -drä -a B. 11.
under2 undär pr. o. adv.
underarm undärarm -än -ar -an
B. IB.

*underbreda undärbrea -a -ur

visa, göra underkunnig.

y.

*underteln undärtäkn -a -ar -an

s. f. nedre trossen, av tagel 1.
lin, varvid själva nätet är fästat.
lakan under kroppen); ho ä undär- *under-tro: undärtro ja v. jag
brett åt-n hon är hans konkubin. undrar om icke.
under-fall undärfall -ä -a s. n. undertröja undärtröjja -a -ur -on
underfallshjul undärfallsjuk -ä s. f.
-a B. II.
undervisa undärvisa -tä -t v. visa,
underfund undärfund adv.
underrätta.
undergiven undärjivin -vi a.
undervisning undärvisnig -a s. f.
undergång undärgågg -än s.
undervärk undärvark -ä -a K D.
gå tä undärgåggän duka under. undra undra v.; undär ja, ekkän
underhåll undärliell -ä s. n.
skull jör hä jag undrar, vem
underhålla undä rh ull a -höll som skulle göra det, d. v. s. jag
-hulli v.
tvivlar på att någon ville göra det.
-On s. f. sänglakan (endast ett
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*undrom undrem a. förundrad, för- uppenbar eppänbar -t a.
vånad; nu vart ja då riktit unenbarelse uppänbärälsä -n

undrem nu blev jag då riktigt
häpen, överraskad.

undskylla sig unfyll sä -dä -t v.
undvara unnvara v. (blott inf.).
undvika unnvika -vek -viki v.
ung rgB -t a.
ungdom uggdom -än 8. ni.
ungdomlig uggdomMn -bi a.
unge unjä -än -ggar -an s.
ungefär unjifär adv.
ungkarls-skaffare uggkarskaffar

-ar -an s. 111.

uppenbarelseboken uppenbaräl-

seboka s. f. bst.
uppfinning eppfinnig -a -ar -an
s. f.

uppflyttad eppRrytta ptc.
upp[föde-fordad eppfoka ptc.
uppför eppfer pr. o. adv.
uppförande oppförandä s.
uppgillrad eppjillra ptc.
uppgjord eppjord -rt ptc.
-n -ar -an s. m. brudsvän, mar- uppgrumlad eppgrummka pte.
uppgrävd eppgravin -vi ptc.
skalk på bröllop.
upphackad epphakka ptc.
uniform unjiferm -än ti. m.
upphettad epphetta ptc.
unken dunin -g a.
upphitta epphitta v.; allt va an
unna unna v.

upp epp adv.

kan epphitta allt vad han kan

hitta på.
uppblandad eppbkanda ptc.
*upphoppad epphuppa a. hoppfull,
uppblåst eppbkäst a.
exalterad.
uppblött eppbkött ptc.
upphuggen epphuggin -ggi ptc.
uppborrad eppbera ptc.
uppbrunnen eppbrunnin -nni ptc. upphålls-rem epphellsrm -a -ar
-an s. f. rem i sele mellan seluppbruten eppbrytin -ti ptc.
knäet ock selkroken.
uppbränd eppbränd -ut ptc.
upphållsväder epphellsvär -ä
uppbud eppbe -ä s. n.
s. n.
uppbunden eppbundin -di ptc.
upphälld epphälld -lit ptc.
uppburen eppburin -ri ptc.
uppbyggd eppbyggd -ggt ptc. upphängd epplaggd -Egt ptc.
uppbyggelse oppbyddjälsä s. m. uppifrån eppifrån pr. o. adv.
uppbyggelsebok eppbyddjälsä- uppiggad eppigga ptc.
bok -a -bökkär -bökkra s. f. uppikring eppikrigg prep. o. adv.
uppomkring.
uppbäddad eppbädda ptc.
*uppbändad eppbända pte. med uppjagad eppjaga ptc.
- våld uppbruten (om en dörr, ett uppkammad eppkanarna ptc.
uppkastad eppkasta ptc.
lock o. dyl.).
uppklippt epplikyft ptc.
ptc.
uppdiktad eppdikta
uppdragen eppdräjjin -jji ptc. uppklistrad epplaistra ptc.
uppklädd eppliZrädd -tt ptc.
uppdämd eppdämd -rat ptc.
uppknuten eppknytin -ti ptc.
uppe eppa adv.
eppknäft ptc.
uppknäppt
uppehåll eppbsdl -ä s. n.
uppehålla epphella -höll -hulli uppkok oppkok -ä s. n.
y.; han ä då go tä epphell livä uppkrupen eppkrypin -pi ptc.
han är i stånd att uppehålla livet. uppkvistad eppkvista ptc.
uppkäftig eppölftu 1. -ugän -ut a.
uppeldad eppela ptc.

undrom—upptäckt.
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uppkörd eppöörd -rt a. (om väg). upp-sjuden eppfuin -ui ptc.
uppskakad uppskaka a.
upplagd upplagd a. ptc.
uppskattad eppSkåtta ptc.
upplappad epplappa ptc.
uppskjuten eppfutin -ti ptc.
upplenad epplena ptc.
uppskriven eppskrivin -vi ptc.
uppleta uppleta v.
uppskrivning eppskrivnig -a s. f.
uppleva uppleva -dä -a v.
uppskräm[ma]d eppskräma, a.
upplindad upplinda ptc.
uppskuren eppskurin -ri ptc.
upplivad uppliva a.
uppsköljd eppfökjd -jt ptc.
upplockad eppkåkka ptc.
uppslagen eppsläjjin a. om en
upplyftad upplyfta ptc.
silltunna o. d.
upplysning epplysnig -a s. f.
uppsnodd eppsnodd -tt ptc.
upplyst upplyst a.
uppsnyggad uppsnygga ptc.
upplärd eppkärd ptc.
uppläst uppläst ptc. om en läxa, uppsnörd uppsnörd -rt ptc.
uppsparkad uppsparka ptc.
ett lås.
upp-lätta epplätta v. trösta, lätta upp[spelt]-spelad uppspelt', a.
uppspikad uppspika ptc.
sinnet.
uppsprucken eppsprukkin -kkis.
upplöjd eppköjd -jt ptc.
uppsprättad uppsprätta ptc.
upplöst upplöst ptc.
u.ppspu.nnen eppspunnin -nni ptc.
uppmjukad uppmjuka ptc.
*uppmockad eppmekka ptc. upp- uppspårad eppspera ptc.
uppspänd uppspänd -nt ptc.
skottad.
uppstoppad eppstuppa ptc.
uppmuntrad uppmuntra ptc.
uppmåla eppmåka ptc. målad uppstudsig eppstussin -ssi a.
uppställd uppställd -lit ptc.
(bild).
uppmärksam eppmarksam -t a. uppstämd uppstämd -rnt ptc.
uppsvullen eppsullin -ii a.
uppmätt uppmätt ptc.
uppsvälld uppsvälld -lit a.
uppnäst uppnäst a.
uppom uppom prep., eppörn adv. uppsyningsman eppsynigsman
-män -a s.
uppradad eppract ptc.
uppsågad uppsåga ptc.
uppretad uppreta ptc.
upptagen epptäjjin -jji a. hyllad
uppriktig eppriktin -ti a.
ock betrodd; han ä då så oppupprispad upprispa ptc.
täjjin han, se hä, ä då omåttli
uppritad upprita ptc.
han har stort förtroende.
uppriven epprivin -vi ptc.
uppteckning epptekknig -a B. f.
upprop upprop -ä s. n.
upptimrad epptimmra ptc.
uppropad uppropa ptc.
upptinad upptina ptc.
upprullad upprulla ptc.
upptorkad upptorka ptc. förupprutten eppruttin -tti ptc.
torkad.
uppryckt epprykkt a.
upptrampad upptrampa ptc.
upprågad epprega ptc.
upptu.ktad upptukta ptc.
uppränsad eppränsa ptc.
upptvättad upptvätta ptc. (särskilt
upprätt upprätt ptc.
om lik).
uppsagd uppsagd -gt ptc.
upptåg eppteg -ä -a s. n.
uppsatt uppsätt ptc.
upptäckt epptäkkt ptc.
uppsilad uppsila ptc.
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upptänd epptänd -nt ptc.
upptänka epptän'ea -tägtä -tänt v.
uppvid eppvä prep.
uppvikt eppvikt ptc.
uppvilad eppvila a.
uppvispad eppvispa ptc.
uppväckt eppväkkt ptc.
uppvägd eppvägd -gt ptc.
uppvärm(a)d eppvarma ptc.

urtappad urtappa ptc.
urtavla urtavka -a -ur -on s. f.
urtröskad urtreska ptc.
urval urvak -ä s. n.
*urvase urvasä -sn -ar -an 8. m.

person som beter sig, lever grovt
ock rått.
urvriden urvriin -ni ptc.
urväder urvär -ä -a s. n.
*urvärldslig urvasslin -ii a. adv,
uppå eppå prep. o. adv.
oerhörd, förfärlig a.; han vart så
uppåt eppåt prep. o. adv
urvassli elak han blev så föruppäten eppätin -ti ptc.
skräckligt ond.
upp-öst eppöst ptc.
urväxt urväkst ptc.
uppöver eppövär prep. o. adv.
usel huslin -Ii a. mager ock skral
ur ur prep.
till hälsa ock krafter.
urarva urarva a.
usel-eländigt usäläländi a. ii. &
urblekt urbkekt a.
adv. genomuselt.
urbota urbota a.
uselhet usälhet -a -ar -an K f.
urgammal urgamma k -t a.
"urglufsen urgkufsin a. av ålder- *uslas uslas v. sträva under svåra
omständigheter.
dom minnessvag ock sinnesslö.
usling usliB -än -ar -an B. III.
urgraven urgravin -vi ptc.
*usnas usnas -ä s. n. något ytterurhålkad urhekka ptc.
ligt vidrigt, dåligt; ditt usnas
urklippt urkkyft ptc.
ditt kräk.
urkokad urkoka ptc.
ut ut adv.
urlakad urlaka ptc.
utani uta prep. o. adv.
urlastad urlassa ptc.
urmakare urmakar -n -ar -an utan(t111)2 uta adv.
utandörr utader -a s. f.
B. Uh
utanefter utaättär adv. söderifrån
urminnes urminnäs a.
urmodig urmon 1. -ugän -ut a. utanefters-folk utaättäsfekk s. n
folk söderifrån, d. v. s. från trakt
urnupen urnjypin -pi ptc.
söder om Falun.
urplockad urpkåkka, ptc.
utanför utafer prep. o. adv. 1)utanursinne ursinnä B. n.
ursinnig ursinnu 1. -ugän -ut a. för i allm.; 2) söderut, söder om
Falun.
ursinnigt ursinnut adv.
urska[vd]*skaven urskavin -vi utanlås utalås -ä -a s. n.
utanläsning utaläsuig -a s. f.
ptc.
urskog urskog -än -ar -an B. Dl. utanläxa utaläksa -a -ur -on
s. f.
urskulda urskulda v.
utanpå utapå prep. o. adv.
urstjälpt urstäkt ptc.
utanskrift utaskreft -a -ar -an
ursupen ursupin -pi ptc.
s. f.
ursågad ursåga ptc.
utarmad utarma a.
ursäkt ursäkt -a -ar -an s. f.
utbakad utbaka ptc.
ursäkta sig ursäkt sä -ta y.
utbetald utbetakd -N ptc.
urtagen urtäjjin -jji ptc.
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utbetalning utbetaknig -a -ar -an uti uti prep.
utifrån utifrån adv.
s. f.
utikring utikrigg prep. o. adv.
utbjuden utbjuin -ni ptc.
utjagad utjaga pta.
utblandad utbkanda ptc.
utjämnad utjämna pta.
utblomma utblomma ptc.
utblåst utbkåst ptc.
utkastad utkasta ptc.
utkavlad utkavka ptc.
utborgad utborga ptc.
utklädd utkkädd -tt ptc.
utbredd utbredd -tt pta.
utkolad Utkeka ptc.
utbrott utbrott -ä s. n.
utbrukad utbruka pta.
utkrupen utkrypin -pi ptc.
utbrunnen utbrunnin -nni ptc. utkörd utö"örd -rt ptc.
utbytt utbytt ptc.
utlagd utlagd -gt ptc.
utbörding utbökig -än -ar -an s.m. utlagor utlagur -on s. f. plur.
ett slags troll, mördat odöpt, mördat utledsen utlessin -ssi a.
ej upptäckt barn, som anses finnas utlevad utleva a. av ålder levnadsi skogen ock ibland höres gråtande
eller tjutande.
utdelad utdela ptc.
utdikad utdiöa pta.
utdragen utdräjjin -jji pta.
utdriven utdrivin -vi ptc.
utdömd utdömd -mt pta.
ute uta adv.
utefter utättär prep.
ute-göra utaj öra s. n. arbete utomhus.
utesluten utslutin -ti ptc.
uteslutande uteslutandä adv.

utestängd utastäggd ptc.
*utfaren utfarin a. utarmad.
utfattig utfattin -tti a.
utflugen. utfkygin -gi ptc.
utflyttad utfkytta ptc.
utflyttning utfkyttnig -a s. f.
utför1 utfor prep. o. adv.
*utför2 utfiir adv. i vägen, till hinder.
utförligt utförli adv.
ut[föst1-*fösad utfösa ptc.
utgammal utgammak t- a. utgjort utjort adv. bakvänt:
utgräddad utgrädda ptc.
utgång utgågg -än -ar -an s. m.
uthuggen uthuggin -ggi ptc.
uthus uthus -ä -a EL D.
uthälld uthälld -11t pta.
uthängd uthäggd -ggt ptc.

trött.

utlockad utlåkka ptc.
utlottad utlotta ptc.
utlovad utlova ptc.
utlyftad utlyfta ptei
utlyst utlyst ptc.
utländing utlännig -än -ar -an
s. m.
utländsk utlänsk -st a.
utlärd utlärd -rt ptc.
utlöst utlöst ptc.
ut-mager utmagär a. mycket mager.
utmagrad utmagra a.
utmattad utmatta ptc.
utmed utmä prep. o. adv.
utmålad utmåN ptc.
utmärkt utmarkt a. o. adv..
utmätt utmätt ptc.
utnött utnött ptc.
utom Utom prep. o. adv.

utomordentligt utomårdäntlin

-ii a.

utpekad utpeka ptc.
utpinad utpina ptc.
utplockad utpkåkka ptc.
utprickad utprikka ptc.
*utprimad utprima a. utropad,
prisad.

*u.tre utär a. yttre; utär sia yttre
sidan.

utrikes utriöis adv.
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utriven utrivin -vi ptc. när en mila utspunnen utspunnin -nni ptc.
är utkolad ock kolen rivna i sär utspädd utspädd -tt ptc.
utspänd utspänd -ut ptc.
ock släckta, är hon »utrivin».
utrivs-krok utrevskrok -än -ar utspökad utspöött ptc.
-an s. n. redskap, järnkrok med utstakad utstaka ptc.
skaft, varmed kolen i en utkolad utstruken utstrykin -ki ptc.
mila rivas ut ur milan för att utströdd utströjd -jt ptc.
utstyrd utstyrd -rt ptc.
släckas.
utställd utställd -lit ptc.
utropad utropa ptc.
utsuddad utsudda ptc.
utrotad utrota ptc.
utsugen utsugin ptc.
utrustad utresta ptc.
ut[svulten]-*svältad utsvälta a.
utryckning utryMnig -a s. f.
uträknad uträkna a. beräknande. utsynad utsyna ptc.
uträkning uträknip, -a -ar -an utsåld utsåld -It ptc.
uttagen uttäjjin -jji ptc.
s. f.
uttappad uttappa ptc.
uträtta uträtta v.
uträttning uträttnig -a -ar -an utter uttär -n uttrar -an s. m.
utterskinn uttärfinn -ä -a s. n.
s. f.
uttorkad uttorka ptc.
utsatt utsätt ptc.
uttrycklig uttryöain -H a.
utsida utsia -a -ur -on s. f.
uttröttad uttretta ptc.
utsikt utsikt -a -ar -an s. f.
utsjungen utfuggin -ggi ptc.: när uttyda uttytt -tyddä -tytt v.
en död bäres ut ur hemmet till *uttydligt uttydli adv. mycket
begravning, sjunges en psalmvärs; tydligt.
när det är gjort, är han »utsjungen». uttänjd uttändj -njt ptc.
uttänkt uttäpt ptc.
utskickad utfikka ptc.
uttömd uttömd -mt ptc.
utskjuten utfutin -ti ptc.
utur utur prep.
utskuren utskurin -ri ptc.
ptc.
utskylder utfyldar -an s. f. utvald utväkd
utvilad utvila ptc.
plur.
utvist UtViSt ptc.
utskämd utfärud -mt a.
utslag utslag -ä -a s. n. 1) dom; utväg utväg -jjän -gar -an s. m.
utvändig utvändin -di a.
2) sjukdom.
utvärka utvarka v. skära ur en
utslagen utsläjjin -jji ptc.
hästhov.
utsliten utslitin -ti ptc.
utvärtes utvartäs a. o. adv.
utslocknad utslekkna ptc.
utåt utåt prep. o. adv.
utsläckt utsläkkt ptc.
utögd utögd -gt a.
utsmidd utsmidd -tt ptc.
utöst utöst ptc.
utsocknes utsokknäs a.
utöver utövär prep. o. adv.
utspridd utspridd -tt ptc.
utsprucken utsprukkin -kki ptc, uv uv -än -ar -an s. m.
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V.

*vabb vabb -ä s. n. sudd, oredigt
tal, oordentlig omlindning.
"*vabba vabba v. veckla in, linda om
(t. ex. ett paket).
*vabbig vabbu 1. -ugän -ut a.
oordentligt omlindad.
vacker vakkär -t a. fet, fet ock fin;
användes eg. om kreatur.
vackert vakkärt adv. sakta, försiktigt.
vad, va s. n.; sie va hålla vad;
tillgår så, att parterna räcka varandra handen, en tredje »slår upp»
(åtskiljer händerna), ock därmed
är vadet bekräftat.
vad2 va pron.; va ä hä fer enn
vad är det för en.
vadmal vakmar -n s. m.
vagga, vagga -a -ur '-on s. f.
vagga,, vagga v.

valk vak -än -ar -an s. m.
valka vakka v.
valknut vakknut -n -ar -an s. m.
ett slags knut på tråd o. dyl.
vall vall -n s. m. upphöjning av
jord.
vallack vallakk -än -ar -an s. n.
vallacka vallakka v.
vallackare vallakkar -n -ar -an
s. n.
*vallara vallara int. utrop av förundran över någonting stort.
vallkulla vallkulla -a -ur -on
s. f.
valp vak') -än -ar -an s. m.
valpsjuk vakpfuk a.
valpsjuka vakpfuka -a s. f.
valp-stinn valpstinn a. (om hynda).
valspråk vakspråk
s. n.
valv vakv -ä -a s. n.
vagg-mede vaggmea -men -ar -an van van -t a.
s. m.
vana vana -a -ur -on s. f.
vaggvisa vaggvisa -a -ur -on s. f. vanartig vannaku 1. -ugän -ut a.
vagn vaggän -Egna -ar -an s. f. vandel vandil s. i uttr. handil å
hövagn på två jul.
vandil handel ock vandel.
vagnshäst vaggshest -n -ar -an *vandra vandra pr. var ock en, den
s. m.
ene med den andre; je dem litä,
vak vak -a -ar -an s. f.
vanndra giv dem litet den ene
vaka vaka v.
med den andre; dem hellär på
vaken vaöin -öi a.
å sår nu vanndra man håller
vakstuga vakstuggu s. f. Där
på ock sår nu litet var.
man vakar över ett lik natten före vanka vågka v. finnas, vara tillbegravningen, är det »vakstuga».
gång; ä vågkär pännigar nu
vakta se akta.
det finns pängar nu.
val vak -ä s. n.
vanlig vanlin di a.
valborgsmässa vallbärmässa -a vanligen vanli adv.
s. f.
vanligheten vanliheta s. f. bst.
valborgsmässoeld vallbärmässel vanligtvis vanlivis adv.
-n -ar -an s. n.
vanlottad vanletta a.
valfisk vakfisk -fifjän -fiskar -an vanmäktig vanmäktin -ti a.
s. m.
vanskapad vånnskapa a.
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vanskaplig vånnskapkin -N a.
vansklig våuskkin -ki a.
vanskött vanfött ptc.
vante vanta -tn -ar -an S. m.
vantrevnad vantrevna -n S. m.
vantro vånntro s. f. mistanke,
tvivel; ha vånntro på nenn misstänka uågon.
vantrogen vånntrogin -gi a. misstänksam.

vardagskläderna vandaskkäa
s. n. pl. bst.
vardagskväll vandaskväll -n -ar
-an S. m.
varde vaN int. i förening med tvy:
tvy vaki fy, usch.
vardera vandär pron.
varelse varälsä -n -ar -an S. 111.
varför vaffer adv.
varg varg -än -ar -an S. m.
varggrop varggrop -a -gröppär
-gröppra s. f.

vanvårda vannvåka P.
vapen vapän -pnä s. n.
vapenhus våkänhus -ä s n. för- varghagel varghagäk -gkä -a S.
varglo varglo -ä -n -nu s. n.
hus till kyrka.
var/ var a. misstänksamt vaksam, vargsax vargsaks -a -ar -an s. f.
vargskinn vargfinn -ä -a s. n.
skygg.
var2 var -ä s. n. (i bölder m. m.). vargskinnspäls vargfinnspäls -n
-ar -an S.
var3 var vart pron.
vargspår vargsper -ä -a s. n.
var, var adv.
vara, vara va vari, pr. ind. ä v.; *varig varu 1. -ugän -ut a. god,
ä va-ut det var icke; ja kann duktig, förekommer endast med neint va tä, jag kan ej vara tillfreds. gation: ä just int så vara hest
det är just icke så god häst; ja
vara2 vara -a -ur -on s. f. hanä int nå varugän jag är ej riktigt
delsvara.
vara3 vara: ta sä tä vara ta sig frisk (arbetsför); ä va int så
varat det var ej så bra, det var
till vara.
skralt gjort. varat n. duktigt:
vara, vara v. räcka.
kann du skriva? lut ä hä så
vara, vara v. bli varse.
varaktig varaktu 1. -ugän -ut a. varat kan du skriva? det är klent
varaktighet varaktuhet -a s. f. nog.
varandra varan pron.; dem skä varken varkän konj.
varm varm -t a.
ha varan de skola gifta sig.
varannan varan vartana pron. varna varna 17.
vardai: blott impf. vart ock sup. varnagel varnagä,k s. m.
vorti v. (övriga former av »bliva»). varning varniE -a -ar -an s. f.
*varda2 pres. ind. vak v. lär, måste; varpi varp -ä -a s. n. slaggvarp.
imp. varta måste, nödgades; ja varp2 varp -än 8. M. (i väv).
vak fell gå då, ättär iRgän an varpa varpa v. ränna väv.
vill jag måste väl gå då, efter som varpor varpur -on s. f. pl.
vars vass int.; ja vass ja bevars;
ingen annan vill.
*varda3 vaka v. gälla på; om ä vass tre lindrig svordom.
*varsa van, v. varsna, bli varse.
vakär om det gäller på.
vardag vanda -n -gar -an FL ni. varse vas adv.; ja vart int vas-n
jag blev ej varse honom.
vardags vandas a.
vardagsklädd vandaskkädd -tt varsen: nå varsn adv. emellanåt.
vart vart adv.
a. o. adv.
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*vart(a) varta v. impf. måste, nöd- vatt(en)blåsa vattbkåsa -a -ur -on
gades; ja varta vända på hav s. f.
väjjän jag nödgades vända på vatt(en)bryn vattbryn -ä s. n.
halva vägen; ja varta jör på ana "vatt(en)bus vattbus
s. m. vatvis jag måste göra på annat sätt. tenstråle.
*varta don varta don int. utrop av vatt(en)bytta vattbytta -a -ur -on
förvåning.
s. f.
*varte vartä int. så, det var duktigt; vatt(en)drag vattdrag -ä -a 8. n.
PoPän ha vorti sallat nu. vatt(en)droppe vattdrepa -än -ar
vartä, ha ä vorti tokkän kar -an 8. In.
åv an. Pojken har blivit soldat vatt(en)fall vattfall -ä -a s. n.
nu. Så, har det blivit så duk- vatt(en)färg vattfärg -än 8. DL
tig karl av honom. Vill du? ja vatt(en)-glas vattgkas -ä -a s. n.
vartä vill du? ja, gärna.
glas fyllt med vatten.
*vartetre vartätre int. så, styvt. vatt(en)ho vattho -n -ar -an s. m.
*vartila vartika int. det var vatt(en)jul vattjuk -ä -a s. n.
värst.
vatt(en)klöver vatt»övär -n s. In.
varv varv -ä -a s. n. 1) varv; 2) vatt(en)koppor vattkuppur -on B.
gång; takk for dä här varvä f. pl.
tack för denna gång; e ana varv vatt(en)kruka vattkruka -a -ur
en annan gång; andär VarVä -on B. f.
andra gången.
vatt(en)pass vattpass -ä s.
-*vase vasa -sn -ar -an g. m. bjälke vatt(en)puss vattpuss -n -ar -an
under golv 1. tak.
s. m.
vaska vaska 4.
vatt(en)ränna vattränna -a -ur
'Vaskana don vaskana don int. -on 8. f.
det var värst, styvt.
vatt(en)skopa vattskopa -a -ur
vaskantatre vaskantatre int. -on 9. f.
överdådigt.
vatt(en)sot vattsot -a s. f.
vass, vass -n s. m. (Pliragmites). vatt(en)stånd vattstånd -ä 8. II.
vass2 vass -t a.; koa ha fått nå vatt(en)så vattså -n -ar -an B. /n.
vasst i Sä kon har fått något vatt(en)tunna vattenna -a -ur -on
vasst i sig (nål, spik o. dyl.).
s. f.
'vass när vass när adv. icke nära; vatt(en)tät vatt-tätt a.
han kåmm int vass när nå han "att(e)a1 vattvak -n -ar -an
berörde hänne icke alls.
s. m. vattensork.
*vassara va,ssara int. utrop av för- vatt(en)välling vattvällig -än 8. m.
våning; vassara tre förstärkt ut- vatt(en)åder vattådär -ådra -ur
rop (lindrig svordom).
-on 8. f.
vasspipa vasspipa -a -ur -on vatt(en)ämbar vattäm mar -ä -a s. n.
s. f.
Vattmans Vattmans n. pr. (gårdsvasstrå vasstrå -ä -n -nå s. n.
namn, ställe).
vatten vattn -ä s. n.
vattna vattn 1. vätn 1. vätna v.,
*vatgen)arv vattarv -än s.
imp. vattna 1. vatna; vatn
(Stellaria media).
pkänton vattna kålplantorna; vatn
vatt(en)blandad vattbNnda a.
hestn vattna hästen.
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veke veka -än -ar -an s. in.
vattning vatnig -a s. f.
vatt(nings)-ställe vatställä -a B. D. vekna vekna V.
* avla vavka v. fara hit ock dit *vela vela -a -ur -on s. f. virvel
i vatten, hår m. m.
i tal.
*vavlig vavku 1. -ugän -ut a. oredig, *vassig vessin -ssi a. svag, slapp.
veta veta 1. vetta 1. vätta vist
utan sinnesnärvaro.
1. vistä veta 1. vetta v.; fekk
vax vaks -ä s. n.
du vetta fick du veta; må vätta
ve ve int.
int. må veta, naturligtvis, äntligen.
veck vekk -ä -a s. n.
vecka, vikku -ur -on B. f.; vikku vete vettä B. D.
som va förra veckan = andär vetebröd vettbrö -ä s. n.
vikku; fervikku veckan före vetemjöl vettmjök -ä s. n.
vikku som va (stående uttryck). vetenskap vettnskap -än 9. m.
vetskap, kännedom.
vecka2 vekka v.
veek-matsäck vikkumassäkk vet(er)lig vutlin -ii a.
-säMän -säkkar -an s. m. mat- vet(er)ligen vetli adv.
veteåker vettåkär -n -krax -an
säck för hela veckan.
s. m.
vecktals vikktaks adv.
vetgirig vettjirin -ri a.
ved vä -n 13. m.
vet-jag vatja int. kan jag tänka,
vedbrand väbrand s. m.
vedernamn vedärnammän -mnä så vitt jag vet; vettjå, ej vet jag;
vi skä fell jör så då, Mtja vi
B. D.
ska väl göra så då, kan jag tänka;
vedervåga vedärvåga V.
vettjå då, hur vi skä jöra jag
vedervärdig vedervardin -di a.
vedfamn väffammän -mnar -an är villrådig, hur vi då ska göra.
s. m. så mycket ved som man vett vett -ä s.
vettlös vettlös -t a.
kan ta i famnen.
vettlöshet vettlöshet -a B. f.
vedfång väfåBg -ä s. n.
vedhuggare vähuggar -n -ar -an vettlöst vettlöst adv.
vev vev -a -ar -an s. f.
s. m.
*vedkas väkas -n -ar -an s. m. vevai veva v.
veva,, vevu -on B. f. gång.
vedlass välass -ä -a s. n.
*vevla veva v. svänga; veva mä
vedlider vällir -ä -a s. n.
ved-rad värra -a -ar -an s. f. rad arman svänga med armarna.
vi vi pron.
av uppstaplad ved, vedtrave.
ved-skrinda väskrynd a -a -ur -on vieka vikka v.
vid, vä prep.; ta'k vä-n tala vid
s. f. att forsla ved i.
vedtrave vätrava -än -ar -an s. ED. honom, tak-vii'n vidtala honom;
öännas vä känna igän; arms du
vedträ vätträ -n -na s. n.
vedstieka västikka -a -ur -on vä-na känner du igän hänne; tok
vä tåla vid.
B. f. vedträd; ja har int e vävid., vi -tt a., komp. viar viäst.
stikka jag har ej någon ved.
vedvrå vävvrå -a -ar -an s. f. vida vida adv.
hörn vid spiseln, där veden har vidare vidar adv.
vidbränd vähränd -ut a.
sin plats.
vidd vidd -a -ar -an s. f.
vek vek -t a.
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videbuske vibuffä -än -buskar vilken ekkän -ät ekkna pr.
-an s. in.
vill vill adv. vilse.
vide-pipa vipipa -a -ur -ou villa villa -a 8. f.; i fylla å villa
s. f. pipa av videbark (blåsinstru- i fyllan ock villan.
ment).
villär a. komp. bättre (t. ex.
vid-färdig vifaku 1. -ugän • ut a. till hälsan); ä du int nå villär

vidlyftig, som färdas vida.

än? Litä villär ä ja fell nu
äntli är du icke något bättre än?
Litet bättre är jag nu äntligen.
bytta handtaget av björkvidja på Sup. villräst, hälst väkkäst.
ätnbar.
villervalla villärvalla -a s. f,
vidlyftig vilyftin -ti a.
villfarelse villfarälsä -än -ar -an
vidlyftighet vilyftihet -a -ar -an
8. 111.
s. f.
villig vilju 1. -ugän -ut a.; nog
vidlyftigt vilyfti adv.
ä ä ett viljut kritur nog är det
vidrig vidrin -ri a.
ett villigt kreatur.
vidskepelse vifeppälsä s. f.
villighet viljuhet -a S. f.
vidtalad vätaka ptc.
villoande villoanda -n -ar -an
vidunder vid undär -drä -a s. n. EL
vidöppen viyppin -ppi a.
villolära villolära -a -ur -on s. f.
vifta vefta y.
*villrig villru 1. -ugän ut a. ostavig vigär vigt a., komp. vigar vigäst. dig, ombytlig.
viga viga veg vigi v.
villrådig villråu 1. -ugän -ut a.
*viggla vigga v. vackla.
villrådighet villråuhet -a s. f.
*vigglig viggku 1. -ugän -ut a. villsam villsam -t a.
vacklande.
viloställe vilställä -a 8. 13.
vighet vighet -a -ar -an 8. f.
vimla vitnnika v.
vik vik viöa -kar -an s. f.
vimmelkantig vimmäkkantu 1.
vika vika vek viki v.
-ugän -ut a.
vikt vekt -a -ar -an EL f.
vin vin -ä s.
vila, vila -a 8. f.
vina vina ven vini v.
vila, vila y.
vinbär vinbär -ä -a s. n.
vild vill -t a.; ja vart så vill vinbärsbuske vinbäsbuffä -n
på-n jag blev så förtörnad, rasande -buskar -an s.
på honom.
vindil vind -nt a.
vilddjur villjur -ä -a s. n.
vind, vinn s. m. väder.
vildgås villgås -a -jäss -a s. f. vind, vinn -ar -an FL ni. rum.
vildjärna villjärna -an -ur -on vind4 vinn -ar -an s. in. körvind,
s. f.
ställe där man kör runt, i cirkel;
vildmark villmark -marM -marhan öör i vinn han har sådan
kar -an K f.
körning, att häst ock karl måste
vildsint villsint a.
gå runt.
vildsinthet villsinthet -tt -ar -an *vinda vinda v. kasta häftigt ock
s. f.
handlöst.
vilja, vilja -a -ur -on 8. f.
vindböjtel vinnböjjil -n -ar -an
vilja, villa v.; vill vä vara benägen.
K 133.
vidga ut vigg ut vigga V.
vidja via -a -ur -on s. f.; via på
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vintertid vintärti -a s. f.
vindfälle vinnfållä s.
vinterväder vintärvär -ä s.
vindkast vinnkast -ä -a s. n.
vindpust vinnpust -n -ar -an vinterväg vintärväg -väjän
-vägar -an 8. M.
8. rel.
vindsglugg vinnsgkygg-glyddjän vintras: vintrast, i vintrast adv.
vintrigt vintrut a. n.
-gkyggar -an
vindskammare vinnskammar -n vipp: på vippän adv.
vippa vippa P.
-ar -an K in.
`vindvak vinnvak -a -ar -an 8. f. virke varöl s. n.
hål i isen, som bildats genom na- virrig virra 1. -ugän -ut a.
virvel virvil -n -ar -an 8. 111.
turens egna krafter.
ViSi vis -ä -a S. u.; på yms visa
vindöga vindöga s. n. fönster.
på olika sätt; på all visa på alla
*vindögd vindögd -gt a.
sätt.
vinge vinna -än -ar -an S. M.
vingfjäder viggfjär -ä -a s. n. vis., vis -t a.
vis% visa v.
vingla via. 37.
visa2 visa -a -ur -on s. f.
vingskjuten vinnfutin a.
visare visar -n -ar -an K 111.
vink vink -än -ar -an 8. Uh
visar-tavla visartavka -a -ur -on
vinka vinka v.
s. f. urtavla.
vinkel vinell -n -ar -an s. M.
visbok visbok -a -bökkär -bökkra
vinna vinna vann vunni y.
s. f.
vinning vinnig -a s. f.vise bisä -sn 8. Dl.
vinst vinst -a -ar -an S. f.
vin-sur vinsur -t a. med ett eget viska viska v. svänga.
slags syra; de här äppka ä vin- *viskig visku 1. -ugän -ut a. hastig
sura dessa äpplen ha en särskild ock svängande i sina rörelser.
visligt visli adv.
syra.
vinter vintär -n -rar -an s. m. visp visp -än -ar -an 8. 111.
vinterdag vintärdag -dan -dagar vispa vispa y.
vispkvist vispkvist -n -ar -an
-an S. m.
vintergatan vintargatu s. f. bst. s. m.
viss viss -t a.
vinterklädd vintärkkädd a.
vinterkväll vintärkväll -n -ar -an visselpipa visslpipa -a -ur -on
S. f.
s. M.
vintermånad vintärrnåna -n -må- vissen vessin -ssi a.
visserligen vissärli adv.
nar -an 8. M.
vintermössa vintärmyssa -a -ur visshet visshet -a 8. f.
vissla vissla v.
-on s. f.
vinternatt vintärnatt -a -nättär vissna vessna, v.; vessn åv vissna
av.
-ttra s. f.
vinter-skodd vintärskodd a. (om *visten vistin a. hudlös, sårig i
ljumskvecken.
häst).
vinter-skor vintärskor -skona vit vit -t a.
s. m. pl. hästkor med vassa hakar. vitaktig vitaktu 1. -ugän -ut a.
Vintersolstånd vintärsokstånd -ä vite vitä s. n.
vittja viMa y.
s. n.
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vitklöver vitkkövär -n s.
vrångstrupe vråggstruptt -än s. m.
vitkulla vitkulla -a -ur -on s. f. vräka bräka brok bräki 1. bräkt v.
vit prästkrage (Chrysanthemum) våda vått -a S. f.
ock surkulla (Matricaria).
vådeld vå,döl -n s. m.
vitlimma vittlima a.
vådlig vådlin -ii a.
vitlök vittlök -än -ar -an K
vådligen vådli adv.
vitmossa vittmestt -sn s.
väg, våg -a -ar -an s.f.(att väga med).
vitna vittna v.
våg2 våg -a -ur -on 13. f. bölja.
vitskinnad vitfinna a.
*våga1 våga v. vågor gå.
vitt vitt adv. vida.
våga2 våga v. drista.
*vitta vitta v. hastigt luta åt ena våghals våghaks -n -ar -an s.
sidan, luta hit ock dit, vicka (om
överdådig människa.
döda ting); öärra vitta tä så vågsamt vågsamt a. n. förenat
oskapki kärran vickade till så för- med fara.
skräckligt.
vågsedel vågsedil -n -ar -an EL ID.
'vitten vittn s. m. runnstycke.
vågspel vågspel -ä s. n. osäkert
"vittig vittu 1. -ugän -ut a. vickig, företag, förenat med fara 1. förlust.
ostadig.
"vål våk -n -ar -an s. in. samling av
"vittrede vittreä -a s. D. kärra som
vårdslöst hopade föremål, »risvål».
kan »vittas» upp, gödselkärra.
våld: hin i vall.
vit-tuppa vittuppa -a -ur -on s. f. *vålla valla -dä v. vålla, rå för;
vitsippa.
ä vallär int enn, dä två trätär
vitöga vitöga -on s. n.; vitögon
en rår icke för, att två träta; nog
va illrött på-n vitögonen voro va han vallandä tä hä nog var
eldröda på honom.
han orsaken till det; hä vallär
Vrebo Vrebo n. pr. (by).
ho alltihop hon rår för det alltvred vre -ä -a n. (på dörr).
sammans.
'vrede vrett -n 8. -ar -an 13. m. våmb vamm -a s. f.
spak, bändträ.
*vån von -a s. f. förhoppning, möj'vrensk vrensk -fän -skar -an s.
lighet, utväg; ä va då igga
hingst.
vona det var då ingen möjlighet;
vrenskas vrenskas v. gnägga ock
vill du? Svar: igga vona ingahoppa (om hästar).
lunda; hur kuun du ha von i
"vrenske vrenfä -n s. m. =
hä hur kunde du utan att blygas
»vrensk».
töras det; ja hadd int von i
vret vret -n -ar -an B.
jag var för blygsam för att . . .
vricka vrikka v.
våndai vånna I. vånda v. önska;
vrida bria 1. vria -re
v.
ja vånda, ä kosta allär så
vriden briin 1. vriin -i a. 1) vriden;
myööy om det kostar aldrig så
2) tokig.
mycket, så o. s. v.
vrå vrå 1. brå -a -ar -an S. f.
våndas våndas v.
vrål råk -ä s.
vånda., vånda -a s. f.
vråla råka v. tala oredigt.
*vånkert vågkärt adv. svårt, tvivelvrålande råkandä s. n. oredigt tal.
aktigt.
"vrång råku 1. -ugän -ut a. SOM *vånsfärd vånsfak -a s. f. ofärd,
talar mycket 1. oredigt.
olyckshändelse.
071960 Magnevin. Bjursåsmål..
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väder-hål värhek -ä -a s. n. nosvåp våp -ä, -a s. n.
glugg för kreatur (i ladugård).
våpig våpu 1. -ugän -ut a.
vår venn, f. vårem, n. vårat, pl. väder-iling värillig -än -ar -an s. in.
våra 1. vår pron.; venu gessä vår *vädelekan värlekan -ä -a s. n.
lättrörlig pjäs, som snurrar omgosse; Erke venn vår Erik; vårem
fkikka vår flicka; stuggu vårem kring för vinden, utvisande dess.
vår stuga (i satsens början); vårat styrkt ock riktning (sitter på en
bar vårt barn; vår kritur våra stång vid takåsen av något hus.
vid var gård).
kreatur; dem här takkon ä våra
vädersjuk vä'rluk a. lidande av kolik..
dessa får äro våra.
vädersol värsok -a -ar -an 8. f.
vårbrodd vårbredd -n s. m.
vårda veZra v. bry sig om, lyda, väderspåman värspåman s.
anse sig för god,; ja vekär mä, int väderspänning värspännigs. f.
tärtö på ä en gågg jag bryr mig väderstinn värstinn a.
icke ens om att tänka på det; han väderstreck värstrekk -ä -a s.
vekär sä int han är för god till väder-strupe värstrupa -än s. m.
luftstrupe.
att . . .; han vekär mä int han
vädra vära v. lukta i vädret.
lyder mig icke.
vårdagjämning vårdajä,mnig -a vädur vädur -n -ar -an s. m.
Vädur-Erke Vädurerke n. pr.
s. f.
(efter gården Vädur).
vårdslös våslöS -t a.
väft väft -ä s. n. inslag i väv.
vårdslösa våslösa v.
vårdslösheten våslösheta 8. f. bet. väg väg väjjän vägar -an K 111.
våren våra s. f. bet. såningstiden, vägar väga v. göra väg, särskilt
själva såningen (såningsarbetet); genom snöplog ock snöskottning.
c- iir i våta köra i åkern, hålla på väga, väga vog vägi Y.
med såningsarbete; i vårast adv. vägbyggnad vägbyggna -n B. Ill.
vägdelning vägdelnig -a s. f.
i våras.
väg-fyllnad vägfyllna -n 8. m.
vårflod vårfko -a s. f.
vägfyllning, grus, varmed väglagas.
vårfrudag vefferdag -dan s. m.
vårplöjning vårpköjnig -a s. f. vägg vägg väddja väggar -an s. f.
väggbonad väggbona -n -ar -an
vårråg vårreg -än 8. Ill.
s.
vårsäd vårsä, -a B. f.
väggfast väggfast a.
vårta varta -a -ur -on 8. f.
väggklocka väggkkåkka -a -11r
vårtig vartu 1. -ugän -ut a.
-on 8. f.
vät våt -tt, komp. våtar -äst a.
våt-skodd våtskodd a. våt om vägglus vägglus -a -less -lessa s. f..
väggmossa väggmesa -sn s. m.
fötterna.
våt-vorden våtvokin -b a. något väggskåp väggskåp -ä -a s. n.
väggsmed väggsme -n -ar -an:
våt.
våtväder våtvär -ä s. n. fuktig s. m. en insekt.
väggspringa väggsprynju -r -on.
väderlek.
s. f.
våtår våtår -ä s. n.
vägkant vägkant -n -ar -an s.
väcka väMa väkktä väkkt v.
väckt väkkt a. vaken i andligmening. väglag väglag -ä s. n.
väglagning vägiagnig -a s. f.
väder vär -ä s. n.

våp—vända.
vägleda väglea -leddä -lett v.
väglott väglett -n -ar -an S. DI.
väglängd väglägd -a s. f.
vägnar vägnar pk.
vägskäl vägfell -ä s. n.
vägstycke vägåtyööy -a S. D.
vägsyn vägsyn -a -ar -an S. ID.
vägvisare vägvisar -n -ar -an

a. in. märke vid vägskäl.
väja väjja -dä -t v.
väkt väkt 's. f. del av natten.
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välling välliB -än s. m.
vällingsfat välligsfat -ä -a S. n.
vällingsgryta välligsgryta -a -ur

-on s. f.
vällingsldocka, välligskkåkka -a

-ur -on s. f. matklocka vid bruk.
vällings-sked välligsfe -a -ar -an
s. f. en sked välling, litet välling;

ta dä e välligsfe, gessä ät litet
välling, gosse.

väl-ljudad vällju a a. starkt ljudande.
väl väk, komp. väkar -list adv.; välmakt väkmakt -a s. f.
väk Av gott om; ä va väkar välmenande väkmenandä a.
Av fekk fer hänn i Bjus det var välmening väkmenig -a -ar -an
mera folk förr här i Bjursås (socken).

välaktad väkakta a.
välbehållen väkbehullin -11i a.
välbetrodd väkbetrodd a.
välbärgad väkbärga a.
välde väldä S. n.
väldig vällu I. -ugän -ut a.; han

s. f.

välment väkment a.
välmående väkmåändä a.
välmåga väkmåga -a s. f.
*väl-målad vällmåka a. högröstad.
*välnadslös väknaslös a. fåfäng,
sysslolös, liknöjd, försumlig.

Il int vällu han tä råk ut fer *välnas väknas v. vänta att få,
han är ej god han att råka ut för;
fordra; ja vä,kna,s, han skull
ä va int vällut det är ej gott, ha så pass tä festånd jag vändet är omöjligt.

väldigt vällut adv.; vällut myööy
riktigt mycket.

tade, att han skulle ha så mycket
förstånd; dem ä småpojkar än,

se en kann int väkna,s så myööy

välfägna väkrägna V.
de äro smågossar än, så att man
välfägnad väkrägna a.
kan ej fordra så mycket av dem;
välförtjänt väkfeant a.
väknas på nentig vara snål om.
välgärning väkjärnig -a -ar -an välpläga väkpkäga a.
s. f.
välsigna välsigna v.
välja väja väkdä väkt V.
välsignelse välsignälsä -sn B. f.
*välken väköin -d a. någorlunda välskapad väkskapa, a.
bra; komp. väköinarä 1. väk- vält vält -n -ar -an s. m. 1) åker-

karä, välnäst I. väkkäst vält; 2) tjock karl.
bättre bäst; ja ha då vorit så välta välta v.; 1) i allmänhet, sten
väköin nu, se ja kann gå eppa o. dyl.; 2) köra åkervält.
jag har då blivit så frisk nu, så välva vakva, v. göra valv.
att jag kan gå uppe.
välvilja väkvilja, -a s. f.
välkommen väkkåmmin -mmi a. vän vänn -ar -an s. m.

välkomna väkkåmna v.
vända/ vända V.; vänd bårt syna
'kuli väll -t a. gäll, starkt ljudande. på fekk genom trolleri komma
väll2 väll -n -ar -an S. n1.; ta
åstad, att folk icke ser.
väll fastna ihop vid vällande.
vända2 vända -a -ur -on S. f.
*välla välla -dä -t v. svetsa ihop järn. gång; han b'ör två vändur han
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em dan han kör två gånger (lass) unlin å besvärlin den här världen är så konstig, underlig ock
om dagen.
vänd-hake väudhaka -än -ar -an besvärlig; vill tä vaka vilja leva,
s. n. redskap, varmed sten vid trivas.
värma varma varmd(ä) varma V.
odling o. dyl. vändes.
vändning vändnis -a -ar -an s. f. värme varma -än s.
vändskiva vändfiva -a -ur -on s. f. Värmland Varmland n. pron.
värmländing varmlännis -än -ar
vänja vänja väsdä väst v.
-an s.
vänlin
-ii
a.
vänlig
värpa varpa -tä, -t v. om höns.
vänlighet vänlihet -a s. f.
'vännesta vännästa adv. ganska, värre värst varrä vast a. komp.
- y väldigt till »elak, dålig».
väldigt; vännästa myM
värs vass -n -ar -an S. 111.
mycket.
väsa väsa västä väst V.
vänskap vänskap -än 8. m.
väsen
väsn -ä s. n. oväsen.
a.
vänskapkin
vänskaplig
vänster: tä vänster; bst. vänstär a. väska; väska -a -ur -on EL f.
väsk-look väsklekk -ä -a s. n.
vänsterhänd vänstärhänt a.
väsk-rem väskrm -a -ar -an s. f.
vänta vänta V.
väsk-spänne väskspännä -a s. n.
väntande väntandä a.
värd vak -t a.; ä va int vakt väsnas väsnas v.
tä frästa det var inte lönt att vässa vässa V.
Väst: i Väst adv. i väster.
försöka.
Västanbärgsgårdarna Västabäsvärde vaka s. n.
gåkan n. pr. (by).
värdera vardera v.
västanväder västavär -ä s. n.
värja värja -a -nr -on S. f.
värk, vark varan varkar -an västra bst. västär a.
s. m. 1) sjukdom; 2) stängsel av vätai väta -a s. f.
väta2 väta v.; vät sä väta sig,
ris för fiske.
dricka; ja skä vät mä litä jag
värk2 vark -ä -a s. n.
skall
dricka litet.
V.
varda
varktä
varkt
värka1
värka, varka v. 1) uträtta; 2) tälja vätska sig väsk sä V.
vätskas väskas V.
en hästhov.
Väv väv -än -ar -an FL ML.
värkan varkan S.
väva väva vov vä,vi v.
värkbruten varkbrytin a.
värkjärn varkjär -ä -a s. n. järn- vävbom vävbomm -än -ar -an 8. D.
värktyg, varmed en hästhov »värkas». Väv-bult vävbult -n -ar -an S. 111.
väv-knut vävknut -n -ar -an 8. IM
värklig varkkin -ki a.
vävnad vävna -n -ar -an s.
varkki
adv.
värkligen
väv-rumpa vävrumpa -a -ur -on
värksam varksam -t a.
s. f. väv, sådan den är, då den påS.
M.
varksta
-n
-an
värkstad
drages.
värksynd varksynd -a K f.
värktum varktumm -än -ar -an väv-skaft vävskaft -ä -a s. n.
vävsked vävfe -a -ar -an s. f.
8. ID.
väv-skäl vävfell -ä 8. 11.
varktyg
-ä
-a
s.
n.
värktyg
värld yard 1. vak vaka -ar -an vävstol vävsto -n -ar -an s n.
s. f.; dä här vaka ä så kenstu, vaxa väksa -tä -t V.

vänd-hake—åderjärn.
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*vörlig vörlin a. (nästan = vorden)
växande väksandä a.
i stånd till; gessn ä så vörlin
växla väksla V.
nu, se han kann hä gossen är så
växt, väkst -n s. m.; litn tä väkstn
försigkommen nu, så att han kan
småväxt.
det.
växt, väkst -a s. f. gröda.
vörda veka v.; han vekar mä inta vört vert -a s. f.
han sätter sig över mig, lyder mig vörtbröd vertbrö -ä s.
vörtlimpa vertlimpa -a -ur -on
icke.
s. f.
vördig vördin -di a.

y.
*yla ya V. låta som vilddjur, gråta yrväder urvär -ä -a s. n.
*yrätt yrätt -ä s. n. av kreaturen
med fula ljud.
ratat foder; jör yrätt Av dan
ylle yllä s. n.
förspilla dagen.
ylleband ylläband -ä -a s. n.
ysta ysta v. göra ost, bli ost.
ylletyg yllätyg -ä s. n.
yta yta -a s. f. den yttre veden
ymp ymp -än -ar -an s. m.
på barrträd.
ympa ympa v.
ympvax ympvaks -ä s. n.
yttersidan utärsia -ur -On s. f.
bst.
yngla yggka V.
yngling yggkig • -än -ar -an s. ytterskäret: på yttärfärä sätt att
yngre yngst yggär ygst a. komp. åka skridskor.
(till »ung»).
yttre ytterst utär uträst a. o. adv.
ynka, ynöa V.
ytved ytvä -n s. in. »yta».
ynka2 ynöa s. f.; int så stor yvig yvu 1. -ugän -ut a.
ynö'a mä -n icke så stor med- yxa yksa -a -ur -on s. f.
ömkan med honom.
*yxig yksin a. är ko som vill ha oxe.
ynklig ynölin -ii a.
yxägg yksägg -äddja s. f.
ynkrygg ygkrygg -ryddjän yx-kam ykskamm -än -ar -an s.
-ryggar -an 8. m.
yxhammare (översta delen av yxa).
yppa yppa V.
yxhugg ykshugg -ä -a s.
yppas yppas V.
yxskaft yksskaft -ä -a 8. n.
ypperlig yppärtn -ii a., komp. yx-öga yksöga s. n. hålet i yxan
yppärlinar -äst.
för skaftet.

å.
ål å åa åar åan s. f.
'åbäka sig åbäk sä åbäka v.
å„ å int.
åbäke åbäk -ä -a s. n.
d3rodd åbrodd -n -ar -an s. Da. åder ådär ådra -ur -on s. f. ;
lätt ådär låta åder.
åbrädd åbradd -a -ar -an s. f.
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ångai ånga -än s.
åderjärn ådärjär -ä -a S.
*åga åga -än S. m. oro; han har ånga° ågga v.
då e tekka åga se han har då änger åggär -n S. m.
en sådan omsorg, ivrig vaksamhet; ångerköpt åggärööft a.
ligg på åga att nödgas vakna en ångest åggäst -n s. m.
bestämd tid ock frukta att försova ångfartyg åggfartyg -ä -a s. n.
ångmaskin äggmafin -ar -an s.
sig.
*åglös åglös a. utan omtanke, sär- ångra åggra v.
ångsåg åsåg -a -ar -an s. f.
skilt utan förtänksamhet.
*ågom ågem a. orolig, som har år år -ä -a S. n.
något starkt i hågen, fruktande, ära åra -a -ur -on s. f.
rädd att försumma; ågem i-n med årblad årbh -an -ana s. n.
oro tänkande på honom; ågem Arboheden Årbohea n. pr. (by).
fer-n orolig för honom; ågem for Årbosjön Årbofön n. pr. (sjö).
öörniga fruktande att körslorna årgång årgågg -än -ar -an S. In.
århundrade århundra s. n.
icke skola medhinnas.
åhörare åhörarä -rn -ar -an S. m. årlig årlin -Ii a.
åka åka åktä åkt v.; kåmm åkan- årligen ärli adv.
*årre årrä int. hå, det var värst;
däs komma åkande.
årre dalärn, ha du fett en errä
åkdon åkdon -ä -a s. n.
hå, har du fått en orre!
åker åkär -n åkrar -an S. m.
årsbarn åsbar S. n.
åkerbär åkärbär -ä -a s. n.
åkerharv åkärbarv -a -ar -an årsgammal åsgammaar -t a.
årsring åsrigg -rinjän -riggar -an
s. f. (rätpinnharv 1. kloharv).
s. ni. (på träd).
åkerjord äkärjok -a s. f.
årsränta åsränta -a -ur -on IS. f.
åkerkål åkärkåk -n S. m.
åkerlapp åkärlapp -än -ar -an årstid åsti -a -ar -an s. f.
årsväxt äsväkst -a -ar -an 13. f.
s. ni. liten åker.
åkermynta åkärmynta -a s. f. årtag årtag -ä -a s.
åkerren åkärren -a -ar -an S. f. årtal årta. -ä -a S. n.; va ha du
for årta k när är du född?
åkerstycke åkärstyööy -a s. n.
åkertistel åkärtistil -n -ar -ans. In. årtull årtull -n -ar -an s.
åkomma åkomma -a -ur -on s. f. ås ås -n -ar -an s. in.; 1) ås i allå-kommen åkåmmin a. härstam- mänhet (på bärg, i tak); 2) trä på
mande.

ål åk -n -ar -an

S. in.; 1)

ajorpärsmyll», vari mylljärnet sitter.
fisk; *åselbär åslbär"-ä -a s. n. oxelbär.

2) på potatis.

ålder ållär -n s. m.
ålderdom ållärdiSm -än s. m.
ålderman ållärmann s.
åldras Oms v.
åldrig Mån 1. -ugän -ut a. gammal.
ålskinn åkfinn -ä -a s. n. (be-

*åselbärsträd åslbästrä -n -ä -na
s. n. oxel.

åsikt åsikt -a -ar -an s. f.

åskmoln åskmEgm -ä -a s. n.
åskrägn åskräggän -paa s. n.
*åslapp åslapp -ä s. n. det som

slapp av, blev över, överskott (av
tyg, läder o. d.).
gagnas till bindsle på slagor).
"ftmixtne åminnä s. n. åmynning, os. åsna åsna -a -ur -on s. f.
[å]stad sta adv.
åminnelse åminnälsä s. f.

åderjärn—älv.
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Isvedjarna Åsväjjan n. pr. (trakt). dom, dåligt lynne m. in.
*åti åt prep.
åtkomst åtkämst -a s. f.
"åt2 åt -11 s. m. blodsugande flyg- *ätlig-vara åtlivara adv. illa; int
fän, isht brömsar ock mygg.
skä du työ'ö åtlivara, for ja sa
.åtaga sig åta så -tog -täjji v.
sånnä, gossä int icke skall du
åtanke åtagka -än s. n.
misstycka, att jag sade så där, gosse.
åtdragen åtdräjjin -jji ptc.
åtpaekad åtpakka ptc.
,åtel åtil -n s.
åtra sig åtär sä åtra v.
Återbud åtärbo -ä -n -nu s. n. åtskils åtfels adv.
återigän åtärijänn adv.
åtsnörd åtsnörd -rt ptc.
:återlösa åtärlösa -löstä. -löst v. åtstoppad åtstuppa ptc.
återlösare åtärlösar -n s. in.
åtta åtta, framför subst. ått r.
.återlösning åtärlösnig -a s. f. åttio åtti r.
.återväg åtärväg -väjjän -vägar åttionde åttindä r.
-an s. m.
åttkantig åttkantu 1. -ugän -ut a.
-återväxt åtärväkst -a s. f.
åttonde åttndä r.
*återåt åtråt prep. o. adv. därjämte; åttondel åttndel -n -ar -an s. m.
int skä du mö k ööttä sånnä, ät *åvardas åvEdras v. misslyckas, gå
brö åtråt du får ej enbart äta på tok.
kött så där, ät bröd till.
*åvarskligt ävaslai a. n. adv. för.åtgång åtgåEg -än s. m.
gjort.
åthävor åtbävur -on s. f.
*åvält åvält adv. liggande på rygg
,åtknuten åtknytin -ti ptc.
utan att kunna resa sig (isht om
*åtkom åtkämm s. n. anfall av sjuk- hästar).

ä.
acklig äkklu 1. -ugän -ut a.
ädelsten ädlsten -ar -an s. m.
äfsing äfsig -än -ar -an s. ni. tråd,
som blir över av varpen i väv
(emedan en väv icke kan helt vävas
ut).
ägai ega -a -ur -on s. f.
äga, ega -dä -t v.
ägare egar -n -ar -an s.
..äggl ägg äddja äggar -an s. f.
ägg, ägg -ä -äddja s. n.
äggjärn äggjär -ä -a s. n.
äggskal äggskak -ä -a s. n.
*äggsvarv äggsvarv -ä s. n. den
snett slipade randen, varigenom
äggen på knik, yxa m. fl. bildas.
äkta äkta a.
äktenskap äktnskap -ä -a s. n.

älfte ältä r.; på ält årä på älfte året.
älg äg -än. -ar -an s. m.
Älgbärget Akgbärjä, n. pr. (trakt).
älggräs äggräs -ä s. ii. Menyanthes trifoliata.
älghorn äkghorn -ä -a s. n.
älghud äkghu -a -ar -an s. f.
älgjakt äkgjakt -a -ar -an s. f.
älgkalv äkgkakv -än -ar -an s. in.
älgko äkgko -a -r -na s. f.
älgkött äkgöött -ä s. n.
älgoxe äkgoksit -sn -ar -an s. m.
älgskinn äkgfinn -ä -a s. n.
älgskinnsbyxor äkgfinnsbyksur
-on s. f. pl.
älgspår äkgspor -ä -a s. n.
älska älska v.
älv äkv -a -ar -an s. f.
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ära, ära -a S. f.
älva, älva r.
älva, älva -a -ur -on S. f.
ära., ära V.
ärbar ärbar -t a.
ämbar ämmar -ä -a s. n.
ärbarhet ärbarhet -a S. f.
ämbete ämbet -ä -a s. n.
äregirig ärejeru 1. -ugän -ut a..
*ämlig änikin -Zri a. spenslig.
äregirighet ärejeruhet -a 8. f.
ämne älllrlä -a B. n.
ärende ärndä -a S. 13.
ämnes-ved ämsvä -n S. m.
ärg ärg -än S. m.
än änn konj. o. adv.
ärga ärga V.
ända ända V.
ärgig ärgu 1. -ugän -ut a.
ändas ändas v.
ände ända -n -ar -an S. m.; 1) ärkebiskop arkebiskop -än -ar
ände i allm.; 2) tråd; ta å ända -an 5. m.
ta i ordning, utan åtskillnad det ärlig örlin -Ii a.
ena med det andra, utan urval; ärligen ärli adv.
allt å ändä efter vart annat; ärlighet ärlinhet -a S. f.
änd i prep. o. adv.; änd i värä ärm arm -än -ar -an S. m.
ärmspjäll armspjäll -ä -a s. n..
rakt upp i luften.
ärna ärna V.
ändra ändra v.
ändring ändärnig -a -ar -an s. f. ärr arr -ä -a s. n.
'ände-efter änsättär adv. längsefter. ärrig arm u 1. -ugän -ut a.
änd(s)lös änslös -t a.; hä ä äns- Ärten artn n. pr. (sjö).
lösas mä fat ändlöst med folk. ärter artär -tra S. n. pl.
*ärtbland artbland -ä s. n.
ändå ändå adv.
*änge änjä -a s. n. instängd »slog». Ärtknubb artknubb n. pr. (bärg)..
Ärtleden artlea n. pr. (trakt).
änger äggrur -on s. f. pl.
ärtmjöl artmjö?r -ä s. n.
ängel änjil -n -ar -an s.
Äksjön artfön n. pr. (sjö).
ängslan ägslan s.
'ärt-skalma artska?rma -a -ur -ou
ängslas ägslas V.
s. f. ärtskida.
ängslig ägslu 1. -ugän -ut a.
ängsskära äggsfära -a -ur -on s. f. ärtskida artfia -a -ur -on S. f.
*ärtski utser -ä s. n. ärtsoppa.
kornknarr.
ärva arva V.
änka änöa -a -ur -on S. f.
*äskig äffin -ffi a. älsklig, vänlig,.
änkling äglibig -än -ar -an s.
tam, hanterlig (om djur).
äntligen äntli 1. änteligän adv.
*änsa änsa v. lyda, respektera; han äss äss -ä -a s. n.
änsär mä assint han bryr sig äta äta åt äti V.
ätande ätandä S. D.; ä va ett•
icke om att lyda mig.
-*änsmer änsmer adv. mycket haskki ätandä det var ett fasligt
ätande.
mindre.
ätning ätnig -a s. f. sätt att ätap
äpple äppkä -a s. n.
äpplekart äppäkkart -n -ar -an e tekka ätnig ett sådant ätande.
äventyr äväntyr -ä -a s. n.
a. m.
äventyrare äväntyrar -n -ar -an
äpplekastad äppäkkasta a.
-na s. n. 8. ni.
äppleträd äppäkträ
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Ö.
ö ö öa öar öan s. f.
öde öä a.
ödemark ödämark -maröa -kar
-an s. f.
ödkänd ööänd -nt a.
ödmjuk ödmjuk -t a.
ödmjukhet ödmjukhet -a s. f.
`ödsam ösam a.
a.
ödslig öskfin
öga öga -ur -on s. n.
ögna ögna 1. ygna V.
ögla yggqra -a -ur -on s. f.
ögna ygna V.
ögonblick yggänbkekk -ä S. n.
ögonhår yggän hår -ä -a S.
ögonlock yggänlekk -ä -a s. n.
ögonmått yggänmått -ä s. n.
ögonvrå yggänvrå -a -an S. f.
ökai öka -tä -t v.
öka., Ra -a -ur -on 8. f.
ök-botten ööbettn -ar -an S.
ök-bräde ööbrää -ä s. n. sittbräde
i öka.
öken ökän -kna -nar -an s. f.
ök-gavel ööcgaväk -n -var -an s.m.
öknamn öknammän -mnä -a
S. n.
ökning öknig -a s. f.
ök-ställe ööställä -a s. n. plats för
öka vid strand.
öl ök -ä 8. D.
ölfat öfat -ä -a S.
ölost ökost -n 8. Ill.
ölsinne öksintiä s. n.
öl-spad öffpa -a s. f. ölsoppa; vari
sta niä öffpa besökt en barnaföderska, varvid Mat, vanligen ölsoppa, medhafts såsom gåva.
öländing ölännig -än -ar -an
s. in. liten häst.
öm öm -t a.
ömfotad ömfota a.

ömjärtad önnjärta a.
ömka ynöa V.
öm-kyla ömöölta -dä -t v. genom
kyla bli öm eller svullen.
ömkyld ömö
öN1 -kt a.
ömma öm v.
ömsa ymsa V.
ömse yms a. pl.; på yms visa än
si än så.
ömsevis ymsvis adv.
ömsint ömsint a.
öm-skinnad 8mfinna a.
ömsom som ynast adv.
ömtålig örnteku 1. -ugän -ut a.
ömtänd ömtänd a.
önska önska v.
a.
önsklig önskkin
öppen yppin -ppi a.
öppendaglig yppindagkin
öppenjärt(1)ig yppinjärtin -ti a.
öppning yppnig -a -ar -an s. f.
hål, uthuggning.
öra öra -a -ur -on S. f.
öre örä -a s. n.
örfil örfil -n -ar -an s. in.
örfila örfila V.
örhinna örhena -a -ur -on 8. f.
är-lax örlaks -n -ar -an 8. Ill.
bäcklax, laxöring.
örn örn -ar -an K in.
örring örrigg -rinjän -riggar -an
S.

örsnibb örsnibb -än -ar -an S. m.
örsprång örsprågg s. n.
örvax örvaks -ä S.
örvärk örvark -väröän S.
ösa ösa -tä -t V.
öskar össkar -ä -a s. n. öskopp i
en öka 1. båt.
ös-sko össko -n -ar -an 8. ni.
öskopp vid en källa, försedd med
långt skaft.
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över-lassad övärlassa a. är det
som kommer under något i ett
lass.
överljutt övärjutt adv.
överlåta övärlätta v.
överläder yvärlär -ä -a s. n.
överläpp yvärläpp -än s. m.
överläst övärläsin -Si ptc.
över-lös övärlös -t a. ledig (om
ting).
överman övärmann s. m.
övermod övärmo -ä s. n.
8. M.
överbetala övärbetaka •-takdä övermodig övärmou 1. -ugätt -ut a.
övermogen ö värmogin -gi a.
-takt v.
överbunden övärbundin -di ptc. övermorgon: i övärmero adv.
överbyggd övärbyggd -ggt ptc. övermålad övärmåka ptc.
öv(er)del övdil 1. yvdil -n -ar -an övermänsklig övärmänskkin -H a.
s. m. övre delen av lintyget, liv- övernaturlig övärnaturlin -Ii a.
stycke.
'överroa övärroa -a -ur -on s. f.
överdriven övärdrivin -vi a.
översta stången på hässja.
överräkna övärräkna ptc.
överdrivet övärdrivi adv.
överens övä,rens adv.
överröstad övärrösta ptc.
överenskommelse övärenskåm- överskära övärfära v. ett tyg.
mälsä -n -ar -an s. f.
översköljd övärfökd -kt ptc.
överfall övärfall -ä -a s. n. vatten översmetad övärsmeta ptc.
ovanifrån.
översnöad övärsnjöa ptc.
överfalla övärfalla -föll -fulli v. översprutad övärspruta ptc.
överfallsjul övärfallsjul -ä -a s. n. överspänd övärspänd -ut ptc.
*överflasnad övärfiasna a. är elden, överst yväst adv.
när kolen fått ett asköverdrag. överstei yväst a. bst.
överflöd övärfkö -ä s. n.
överste, öväst -n -ar -an s. m.
överflödig övärfköu 1. -ugän -ut a. överstepräst övästepräst -n 8. 311.
överfull övärfull -t a.
överstruken övärstrykin -ki ptc.
övergiven/ övärjivin -vi a. miss- överströdd övärströjd -jt ptc.
överstånden övärståndin -di a
tröstande.
övergiven, övärguvin -vi ptc. överstänkt övärstägkt ptc.
lemnad därhän.
över-störa övärstöra v. sätta störöverhand övärhand ta övärhand
par efteråt mellan dem som gjordes,
taga överhand.
när gärdesgården uppsattes.
överharvad övärharva ptc.
översuddad övärsudda ptc.
översvämning övärsvämnig -a -ar
överhet övärhet -a B. f.
överhoppad övärhuppa ptc.
-an s. f.
överklaga övärkkaga v.
översållad övärsålla ptc.
överkorsad övärkessa ptc.
övertag övärtag -ä -a s. n.
överkäk övärak -än s. m.
övertaga övärta -tog - täjji v.
överkörd övär'eörd -rt a.
övertala övärtiara v.

ösrägn ösräggän -nä s. n.
ösrägna ösrägna v.
östanväder östavär -ä s. n.
öster .bst. östär..-n s. m.
Österdalarna Ostärdakan n. pr.
österländerna östärländra s. n. pl.
östra östär bst. a.
öva öva v.
över övär prep. o. adv.
överallt övärallt adv.
överarm övärarm -än -ar -an
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överträdelse övärträdälsä -sn överteln övärtäkn -a -ar -an
s. f. lina vid övre kanten på nät.
s.
överträdelsesynd övärträdälsä- övertänkt övärtäBkt ptc.
övervinnelig övärvinlin -Ii a.
synd -a -ar -an
överväxt övärväkst a.
överträffa övärträffa v.
överösa övärösa -tä -t v.
övertyga övärtyga v.

Rättelser ock tillägg.
Rättelser ock tillägg till förut upptagna artiklar utmärkas med [
alltsedan alltså:i adv. pr. o. konj.
[allvar tillägg: 1. akar; nu bi ä
akar åv nu blir det allvar av.
alnsbred aknsbre -tt a.
alnsdjup aknsjup -ft a.
alnshög aknshög -t a.
an S.
ackordering akkodkig -a -ar -an alnslång aknslågg -t a.
altarring altarrigg -rinjän -riggar
s. f.
-an s. m.
adertonde atndä r.
adventssöndag aväntssenda -n altartjänst altaröänst -a s. f.
Ambärgsgärdet Ambäsjäkä n. pr.
-dagar -an S. ID.
(trakt).
aga, aga -a s. f.
amerikanare amerikanar -n -ar
aga, aga V.
-an 5. m.
agn-mjöl aggänmjök -ä s. n.
amerikansk amerikansk -t
malda agnar.
[and: pl. ändär.
aktad akta a.
ak -a -ur -on s. f. märla, som Landa,: dra ättär . . .
är fästad vid selknäet ock trädes "anderning andärnig -a s. f. träskoning under släpa.
genom hålet i skakeln eller kärrskalmen till fäste för selstickan. Andersbo Andäsbo D. pr. (by).
al(der)-bark akdärbark -baröän Andersbotjärn Andäsboöärn n.
pr. (sjö).
barkar -an S. Ill.
akdärbuffä -n *adul anduk -n -ar -an s. m.
al(der)-buske
kort skida, som användes jämte
-buskar -an S. m.
en lång för att fortare kunna
al(der)-kvist akdärkvist -n -ar
vända.
an s.
al(der)-skog akdärskog -än -ar [annan ån m., arom 1. andrem f.,
ana n. a.; en ån dag en annan
-an S. ID.
dag; e arom fkikka en annan
[alderuggel skall vara akdärflicka; e andreme en annan; e
uggäk.
ana varv en annan gång; e ana
al(der)-ved akdärvä -n S. m.
år nästa år.
[all, tillägg: a.
armled arnale -n -ar -an s.
allaredan allrea adv.

abborrgrund abbergrenn -ä -a
s. n.
abborrkrok abberkrok -än -ar
-an s.
abborrpinne abberpinna -n -ar
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armstake armstaka -än -ar -an avfrusen åvfryssin -ssi ptc.
avgrund avgrund -a s. f.
s. m.
"ar-sämre arsämmär a. synnerligen avigsida avusia -a -ur -on s. f.
dålig.
av-kommen åkåmrnin a. härstammande från.
[arta sig: pret. arta.
artikel artikkäk -n -kklar -an 8. M. avrustad åvresta ptc. utrustad (för
resa, arbete).
ask-bytta askbytta -a -ur -on
s. f. ämbar för förvaring av aska. avruttnad åvrettna ptc.
ask-grav askgrav -a s. f. aska i av-skav avskav -ä s. n. avskräde.
spiseln (ligger vanligen i en för- avskeds-pass avfespass s. n. avsked.
djupning).
askmörja askmgrja -a s. f.
av-skållad åvskålla ptc.
asplöv asplöv -ä -a s. n.
[avsköror: dän där . . .
Assbärget assbärjä n. pr. (bärg). [avspisad åvspisa ptc. snöpligt avvisad.
Attjärbo Marbo n. pr. (by).
avstjälpt åvstäkt ptc.
Attjärn .A.Kårn n. pr. (sjö).
auktionist akfonist -n -ar -an axelled akslle -n -ar -an s.
Axmor Aksmor n. pr. (fäbodar).
s. m.

b.
Backbärget Bakkbärjä n. pr.
(skogstrakt).
Backhanstäkt Bakkanstäkt n. pr.
(gård).
Backtäkten Bakktäkta n. pr.(jordegendom).
Badstugärde Bastujäkä n. pr.
(trakt).
badstu-lave bastulava -än -ar -an

s. m.
bastuggän -unjän
-ugnar -an s. m.
Baggbärget Baggbärjä n. pr.
badstu-ugn

(skogstrakt).
Baggtäkten Baggtäkta n. pr.
(jordegendom).
bakbord bakbok -ä -a s. n.
bakbräde bakbrää -a s. n.
bakdel bakdel -n -ar -an s. in.
bakkropp.
bak-fora bakfora -a -ur -on s. f.
nytt lass på återvägen.

bakhov bakhov -a -ur -on s. f.
*bak lut baklut -a s. f. mot norr
sluttande mark.
bakläxa bakläksa -a -ur -on
s. f.
bakre bakär a. bst., sup. bakräst.
bak-skjuts bakfuss -n -ar -an
s. ni. när den skjutsande får en
resande även på återvägen, säges
han ha »bakskjuts».
bak-spjäla bakspelu -ur -on s. f.
brödspade.
bakved bakvä, -n s. m. ved för
bakning.
bakväg bakväg -väjjän s. m. återväg.
bakvägg bakvägg -väddja s. f.
*bala bala v. röra i, plaska, krafsa,
så att det blir en grop, såsom när
foglar »mylla» sig.
bale bala -In -ar -an s. m. ställedär fogel 1. vilda djur legat.
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band-land bandland -ä -a s. n. beväringsmössa bevärigsmyssa
a -ur -on s. f.
ytmått: 1/120-dels tunnland (3
bandland på ett snesland, 40 snes- beväringsvisa bevärigsvisa -a -ur
-on s. f.
land på ett tunnland).
band-sked bandfe -a -ar -an s. f. bibelsprängd bibbilsprä-gd a.
mycket hemmastadd i bibeln.
sked i bandstol.
bandstump bandstump -än -ar bibelvärk bibbilvark -ä -a s. n.
bila, bila v. hugga med bila (bred
-an s. m.
yxa).
barbent barbent a.
[biståndig tillägg: 1. -ugän.
barhänt barhänt a.
*baril baril -n -ar -an s. m. barn- [bit tillägg: int en bit bättär icke
det minsta bättre.
unge.
bitas bitas bets bitis v.
barkbåt barkbåt -n -ar -an B.
barnpiga barpiga -a -ur -on s. f. bit-elak bitelak 1. -än a. som bites.
barnslighet barskkihet -a -ar -an bjurs-flicka bjusfkieka -a -ur -on
s. f. från Bjursås.
s. f.
bju.rs-gubbe bjusgubbä -n -ar
[basi: bas -n
an B. ID.
*basma basma -n 9. m. passma,
bjurs-karl bjuskar -n -ar -an B. 111.
fyra trådar i väv.
bjurs-klädd bjuskkädd a. som i
bedömma: -dömdä -dömt.
Bjursås.
befalla: -dä -t.
bjurs-k].äderna bjuskkäa s. n. pl.
"begla tillägg: 1. beggka.
bst.
-behålla: -höll -hulli.
behändig behändin -di a.
bju.rs-käring bjusöärnj -a -ar -an
s. f.
behövas bövas -däs -ts v.
Bengt Bäst n. pr.
bjurs-mål bjusmål -ä s. n.
Bengtsarvet Bägsarä n. pr. (by). bjurs-människa bjusmännifa -a
ur -on s. f. kvinna i Bjursås.
Bengtsgårdarna Bassgåkan n. pr.
(ställe).
bju.rs-pojke bjuspejöä -n -pej kar
an S. m.
[benig tillägg: 1. -ugän.
benskärva benförva -a -ur -on s. f. bjäbb bjäbb -ä B. n.
*bjängel bjäggäk -Egkä s. n. olämpberäkna beräkna v.
beräkning beräknig -a -ar -an s. f. ligt svängande med benen.
berätta, berätta v. utdela nattvard; *bjänglig bjänku 1. -ugän -ut a.
berätt foköä utdela nattvard åt svängande med benen.
björk-bräde björkbrää -a 8. 11.
folket.
[bespetsa sig på läs: bespess Björkbärg Björkbärg n. pr. (bärg
o. fäbodar).
sä på bespessa v.
*björk-kluva björkkkuvu -ur -on
beta3 beta v. bereda läder.
beta, bätt i bätta v. bita sönder s. f. kluven halva av björk.
bröd ock släppa bitarna i mjölk björkkol björkkek -ä -a s. n.
björkkvist björkkvist -n -ar -an
1. dylikt.
s. m.
[beveka: -tä -t v.
beväring bevärig -än -ar -an B. ta. björklöv björklöv -ä -a s. n.
beväringsmönstring bevärigs- björkrot björkrot -a -röttär -röttra
s. f.
mensternig -a s. f.

TILLÄGG:

bandland—bofinkbo.

195

björkskog björkskog -än -ar -an blossa bkosa v.
. S. 111.
blåbär bkåbär -ä -a s. n.
björkved björkvä
s. 111.
blåbärsris bkåbäsris -ä s. n. (Myrbjörk-vedlass björkvälass -ä -a
tillus nigra).
s. n.
*blådra bedra -a -ur -on s. f.
björkved-rad björkvära -a -ar
bubbla.
-an s. f. upplag av björkved.
blåfrusen bkifryssin -ssi a.
björnfloka björloka -a -ur -on blågul Niga- -t a.
s. f. (Heracleum sibiricum).
blåna bkåna v. 1) lysa blå; 2) göra
björnhona björhona -a -ur -on S. f. blå.
björnhud björhu -a -ar -an S. f. blån-tapp bkäntapp -än -ar -an
björnide björiä -a s. n.
s. m. av blånor.
björnmossa björmosa -sn s. m. blåröd bårö -tt a.
björnram björräm -än -ar -an *blåtuppa bbituppa -a -ur -on
S. M.
s. f. blåsippa.
björnunge björunjä -n -uggar -an bläckkruka bkekkruka -a -ur -on
s. m.
s. f. av bläck.
Björnänge Björänjä n. pr. (ställe). bläckmått b?rekkmått -ä -a s. n.
Björabärg Bjössbärg n. pr. (by). av bläck.
[black, läs: -bkakkt . . . -täjj. bläckplump bkekkpkump -n -ar
slacka Blakka n. pr. (hästnamn). -an 8. M.
Blacken Blakkän n. pr. (häst- bläekslagare bkekkslagar -n -ar
namn).
-an s. in.
[bladeri: bkadär.
Bläsen WräSII n. pr. (hästnamn).
*bladen, bkadär -di-ii s. n. sladder. bläs-rem bkäsröm -a -ar -an s. f.
bladguld Wragull -ä s. n.
pannband på häst.
bladlus Wralus -a -loss -a s. f. bol : obest. pl. hoar.
Blecket Bkekkä n. pr. (by).
bockfot bokkfot -n -fettär -fottra
blid Ni -tt a. (om väderlek).
S. 111.
blidvinter bkivintär -n s.
bockhorn bokkhorn -ä -a s. n.
blidväder bkivär -ä 8. n.
bockskinnsbyxor bokkfinnsbyksblindbock bkindbokk -än s. n.
ur -on s. f. pl.
blindkarta bkindkarta -a -ur - en Boda Boda n. pr. (fäbodar).
s. f.
bodbetjänt bobeöänt -n -ar -an
[bliva: lätt bki. 1. lä bi.
s. m. handelsexpedit.
[blod: ' rinn tä boss dö genom bodgolv bogokv -ä -a s. n.
blodförlust.
bod-knut boknut -n -ar -an 8. m.
blodbad bkoba -ä s. n.
knut på bod.
blodblandad lgrobkanda a.
bodtak botak -ä -a s. n.
blodbrist Nto brist -a 8. f.
bodvägg bovägg -väddja -väggar
blodfläek bkogräkk -firäööän
-an B. f.
fkäkkar -an 8. M.
boende bondäs a.; han ä bondäs
blodspår bospor -ä -a s. n.
där nu for tia han bor där nu
blodsten bosten s. M.
för tiden.
Bionistra2 Blomstra D. pr. (ko- bofinkbo bofigkbo -ä -ar -an
namn).
5. Il.
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boflnkhona bofiBkhona -a -ur bortvisad bårtvisa ptc.
bortvältad bårtvälta ptc.
-on s. f.
bogblad bogbka -ä -n -na s. n. bota bota v.
*botlig botlin -Ii a. som kan botas
bogbruten bogbrytin -ti a.
bog-gris boggris -n -ar -an B. m. (om djur o. människor).
bottna bottna v. nå botten.
sämsta grisen i kullen.
bovete bovettä 6. Il.
bogna Kapa v. böja sig.
bok-knäppe bokknäppä -a s. n. brand-krok brandkrok -än -ar
-an s. in. järnkrok med långt
knäppe å bok.
skaft att användas vid utrivning
Bollnäs Bållnäs n. pr. (gård).
bom2 : skettä jekk bomm skottet av mila.
bra-nog branog adv. någorlunda.
träffade icke.
[breda, bre -ddä -tt v.
bomolja bommelja -a s. f.
bondflicka bondfkikka -a -ur -on bredd -bredd -a s. f.
bred[mynt]-munnad bremunna
s. f.
bondpojke bondpeja -n pej kar a.
bred-randig brerandu -t a. med
-an s.
bordskant bokskant -n -ar -an breda ränder.
brida se vrida.
B. m.
bordskniv bokskniv -än ar -an brodda bredda v. sätta broddar i
skor ock hästskor.
s. m.
bordslåda bokslåa -a -ur -on s. f. brokista brodsta -a -ur -on s. f.
bordsände boksända -n B. III. [bro-kvist brokvist -n -ar -an.
s. ni. redskap för
broms, broms
[borgen läs: berjän B. ILL
att famna hålla ostyriga hästar.
borra bora V.
Bromsbo Bremsbo n. pr. (ställe).
borrhål berhek -ä -a 8. n.
borr-vatten bervattn -ä B. n. *bromsigt bremsut a. n. fullt med
vatten i borrhålet vid stenspräng- bromsar.
Bromsmyra BremSmyra n. pr.
ning.
borstnäjlika bestnegkika -a -ur (myr).
bronda2 brenda s. f. brunst; ä
s. f. (Dianthus).
leftär brenda det luktar brunst.
borta bårta adv.
bro-stolpe brostekpa -än -ar -au
bortbytt bårtbytt ptc.
s. ni. stolpe, som uppbär »brotaket».
bortflyttad bårtfkytta ptc.
*brot bret -ä s. n. 1) oordnade,
bortförd bårtförd -rt ptc.
borthuggen bårthuggin -ggi ptc. hindrande grova saker; 2) tungt
arbete.
bortkastad bårtkasta ptc.
bro-tak brotak -ä -a s. n. tak
bortklippt bårtkkyft ptc.
över hustrappa.
bortlagd bårtlagd -lakt ptc.
[brudgumsstrumpor läs: blm&
bortlovad bårtleva ptc.
bort-med bårtmä prep. vid; bårt- gemsstrumpur pl. f.
Brun Brun n. pr. (hästnamn).
mä sion vid sidorna.
brunaktig bruuaktu 1. -ugän -ut a.
bortnött bårtnött ptc.
brunnsvatten brennsvattn -ä
bortskrämd bårtskräma ptc.
borttrollad bårttrella ptc. för- s. n.
Brunte Bruntä n. pr. (hästnamn).
trollad.
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bryddja -a -ur -on "bäck-skval bäkkskvak -ä -a S. 11.
liten bäck.

bryna bryna v. vässa på bryne. [bäckskvassel läs: -skvassl 1.
rbrå på: ä vill brå på dä det
vill arta sig till att . . .
bälg-handskar bäkgbanskar -an
[bråkig tillägg: 1. -ugän.
s. in. pl. handskar av grovt skinn.
[brås på: bråddäs bråtts.
bälg-skinns-handskar bäkgfinnsbrännas brännas -däs -ts P.
hanskar -an s. rn. pl. se föreg.
bröd-kave]. brö-kaväl -n -ylar -an bänd s. tvångsställning; sätt fia i
S. Ill.
bänd sätt skidan så att hon tvingas
buckla., sig bukkb. sä bukkka v. att böja sig.
Budbäraren Budbärarn n. pr. (tid- bänkrad bänkra -a -ar -an s.
skrift).
bärgfast bärgfast a.
bukfylla bukfylla -a 8. f.
[bärgig
1. -ugän
"bulkig bukku 1. -ugän -ut a. bärgkant bärgkant -n -ar -an
ojämn (om plana ytor); bokä ii
S.
bukkut bordskivan har slagit sig, bärg-mellan bärgmilla adv. från
blivit vind.

det ena bärgat till det andra.

*bullfotad bullfota a. med platt bärgmästare bärgmästar 41 -ar
fot (om häst).
-an s.
*bus bus -n s. rn. stark vatten- bärg-navare bärgnavar -n -ar -an
stråle.

s. in. stenborr.

*busa3 busa v. rinna häftigt; vatt- Bärgslaget Basslagä n. pr. (bolag).
na busa vattnet rann häftigt. bärgvägg bärgvägg -väddja -vägbuse busä -sn -ar -an K Ill.
gar -an s. f.
byggenskap byddjänskap -än bättras bättras y.
s. in. byggande.
bättringsvägen bättrigsväjjän
[byx-säck bykssäkk -sä'eän -säk- s. in. bst.
-kar -an s. ni. byxficka.
böndagstäxt bönndastäkst -a s. f.
bågsträng bogsträgg -stränjän [böl bessl
8. II.
-sträggar -an 8. m.
bösskolv bysskekv -n -ar -an
båta båta v.
S. in.
båthus båthus -ä -a s. n.
bösslås bysslås -ä -a s.
Bäckgropen Bäkkgropa n. pr. böss-smed byssme -n -ar -an
(slåtteräng).
s.

d.
dags-ljust, daksjust a. n. full dansk dansk -n -ar -an 8.
dager.
deg-rand degrand -a -rändär -dra
dags-rägn
daksräggän -nä s. f. i bröd.
s. n. rägn hela dagen.
[den: pr.
[dansa: dans krigghtt dansa polska. det dit konj. att.
071960
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Dickeusstugan Dikkänstuggu n.
pr. (ställe).
dikesjord diöäsjob. -a s. f.
dikeskant diaskant -n -ar -an
S. m.
djävlig jävlii 1. -ugäll -ut a.
dombok dCambok -a -bökkär
-bökkra s. f.
dombord dömbo?r• -ä S. 11.
duglig dugkin'-Ii a.
dussin dussin -ä -a S. El.

dussintals dussintaks adv.
dval-fingrad vaArfiggra a. med av
köld styva fingrar.
dy-lass dylass -ä -a s. n.
dyvla på dyvla på y. slå kraftigt.
döds-fakta dössfakta s. f. bst. en
döendes tal ock rörelser, isynnerhet medvetslösa rörelser. Den
som dör lugnt, säges ha ina dössfakta.
dörrvred dervre -ä s. n.

e.
*en-spent enspänt a. som mjölkar
Ek Ek. n. pr. (gårdsnamn).
med en spene.
elak-mes elakmes -n S. m. elak
en-stör enstör -n -ar -an S. m.
stackare (smädnamn).
av en.
enda enda pr.
[Erik: Erke användes . . .
enris enris -ä s. n.

f.
Fjällgrykksåa
*fakulen faku?rn int så förarg Fjällgrycksån
n. pr. (ström).
ligt.
fjärdingsväg fj äkigsväg -väjjlin
farise farisé -n -ar -an S. m.
-vägar -an S. M.
[farmor läs: fasmor.
Floholm Fkoheirm n. pr. (gård).
Fel Fel n. pr. (gårdsnam).
Flomarken Promaröa n. pr. (trakt).
fingers-lång figgärslågg -t a.
*fingersnutt figgärsnutt -n -ar -an *fiöt-tråg Köttreg -ä -a s. n. mjölktråg med grädde på mjölken.
s. m. fingeränd6:
fingers-tjock figgärsU,kk -t a. fogelunge fuggäb•Unjä -n -uggar
-an S. M.
Finn Finn n. pr. (gårdsnamn).
finnskog finnskog -än -ar -an fogelvägen fuggä?rväjjän s. n. bst.
folkhop feRhop -n -ar -an S. 111.
S.
for-sedel forsedil -n -ar -an s. m.
finurlig finurlin -ii a.
fraktsedel vid körning av gods
fjädär
sä
fjädra
v.
fjädra sig
Fjällgrycken Fjällgrygän n. pr. mot betalning.
foster fostär -trä -a s. n.,
,
(sjö).
Fjällgnireksbo Fjällgrykksbo n. framhov framhov -a -nr -on S. f.
fgami frammi adv.
pr. (by).
Fjällgrycksmarken Fjällgrykks- framom frammem adv. o. prcp.
framtass framtass 91 -ar, -an S.
marM n. pr. (trakt).
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fram-tung franitugg -t a. när föresyn föresyn s. f.
främre delen är tyngre.
för-hösten ferhöstn s. ni. bst. hösframände framända -n -ar -an s. in. ten före sista hösten.
freda fri fridd fritt v.
förklädsband ferrkkäsband -ä -a
frestare frästar -n -ar -an S.
8. D.
frestelse frästälsä -n s.
förklädssnibb ferrkkässnibb -än
frätsår frätsår -ä -a s. n.
-ar -an s.
fårskinn fårfinn -ä -a s.
förklädstyg ferrkkästyg -ä 8. 11.
fårskock fårskekk -ske6ään "förna förna -n s. ni. torrt, fjor-skekkar -an S.
gammalt ogräs.
färtalg fårtakg -talijän s. m.
försegla fesegka V.
ra-gata fägatu -ur -on s. f. gata försona fesona v.
för kreatur.
försonare fesonar -n s.
fämtonde famtudä r.
förståendes feståndas ptc.; int
.fämöring fämöring -injän -igar
veMa, hur ä a.feständas jag för-an s. m.
står ej, hur det är.
förbistra febistra v.
förstä,ngt ferstäggt ptc.
förbistring febistrig -a s. f.
[försäga sig: sup. -sakt.
fördubbla fedubbka v.
[försöka: sup. -sökt.
[fördömma: -dömda -dömt.
förtvivla fetvivka V.
fördömmelse födömälsä -n S., 111. förtvivlan fetvivlan s.

g.
[galen: ha du jort nå gaki har glasskärva gkasförva -a -ur -on
du gjort något orätt.
8. f.
Gammals Gammals n. pr. (gårds- [glunk gZrugk -än s. in.
namn).
glömska gkömska -a s. f.
Gammalsbo Gammalsbo n. pr. 'gnarva gnarv i sä gnarva v.
gnaga i sig långsamt.
(by).
general jeneral -n -ar -an s. m. 'gnutta gnutta -as. f. liten smula, bit.
gethår jetthår -ä -a s. n.
"gn.u.ttra gnuttra v. sinågnägga.
getskinn jettfinu -ä -a S. T1.
golvkallt gekvkallt a. D.
Gillerholen Ji I I ärh 7rn n.
granbuske gränbuffä -n -buskar
(ställe).
-an s.
Gillermyra Jillärmyra n. pr. Gravar Gravar n. pr. (gårdsnamn).
(ställe).
*gravare gravar -n ;ar -an s. n.
[glas: 2) fönster; noir i gkasä dödgrävare.
fönstret på norra sidan.
*grimmig glimt -t a.; smerä ä
glasbjörk girasbjörk -a -ar -an gTimut smöret är strimmigt, fläcs. f.
kigt.
glasflaska g/rad/fuska -a -ur -on grind-trä grindträ
-na s. p.
5., f.
trä, _vari pinnarna sitta, i. grind.
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groda grott -a -ur -on s. f. tjock [gud: guvett int. vem vet, ovisst.
Guldnäs Gullnäs n. pr. (ställe).
ock lättjefull kvinna.
guldring gullrigg -rinjän -riggar
*grovla grova v. gräla.
grovlek grovlek -än -ar -an s. ni. -an s. in.
Gruvgårdarna Gruvgåkan n. pr. Gunbärget Gun bärjä n. pr. (bärg).
*gårds-täkt gåkstäkt -a -ar -an
(ställe).
s. f. den omkring gården inhägnade
gruv-stuga gruvstuggu -ur -on
jorden.
s. f. stuga för arbetare vid gruva.
*gå= gårur -on s. f. pl. savringar,
Grycken Gryööän n. pr. (sjö).
Grycksbo Grykksbo n. pr. (pappers- årsringar i träd.
Gädd Jädd n. pr. (gårdsnamn).
bruk).
gräsrot gräsrot -a -röttär -röttra gästgivaregård jäffvargåk -n -ar
-an s.
s. f.
Göras Jöras n. pr. (gårdsnamn).
grässvål grässvåk -n s. m.
Göstas Jöstas n. pr. (gårdsnamn).
grötgryta grötgryta -a s. f.

h.
'håpa håpa v. stå ock hänga.
Hag Hag n. pr. (gårdsnamn).
hagelskott hagäkskett -ä -a s. n. [hård: läs håN läsa högt (mothagelsvärm hagäksvarm -än s. m. satsen till tyst).
[hals: öekk haf struma (endemisk hård-skjuten båkjutin -ti a. svår
att skjuta.
sjukdom).
hår-sår hårsår a. ömtålig i håret.
halvmil hav-mil -ä -a s. n.
*häsandes håsandäs a. andtruten.
halvrutten bakvruttin -tti a.
häkt-ring häktrigg -rinjän -riggar
halvtum h akvtumm -än -ar -an s.
[han: 1. an -n ;an va där han var -an s. in. sats hakar ock hyskor.
där; ja såg an jag såg honom; såg häkt-tång häkttågg -a -täggär
du-n såg du honom; int fekk ja nå -täggra s. f. liten tång.
åv ho icke fick jag något av hänne. hälgdagsklädd hil7rdaskkädd a.
'hand-val bannvak -n -ar -an hälgdagskläderna häkdask b•äa
s. ni.; 1) handtag vid klockring- s. n. pl. bst.
Häll Häll u. pr. (gårdsnanm).
ning; 2) skaft på slaga.
'harigt harut a. n. gott om hare. Härjedalen Haddak n. pr. (landskap).
harskinn harfinn -ä -a s.
[havsbotten hafsbettn s. in. bst. härjedals-kor haddakskor -kona
hetsig hissu 1. -ugän -ut a. hetsig. s. f. pl.
'hogsa heksa v. strängt avundas härjedals-kreatur haddakskritur
-a s. n. pl.
(trolleri).
'holja haja v. hojta, med rop väg• hätt-band hättband -ä -a s. n.
band i hätta (de knytas under
leda kreatur.
hakan).
Hols Hof n. pr. (gårdsnamn).
hundskinn bunnfinn -ä -a s. n. [häxa läs: bilks ättär.
Hysing Hysig D. pr. (gårdsnamn). Högbärg Högbärg n. pr. (bär)
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1.
ida ja -a s. f. bakvatten, bakström.
barka isbarka v. isbark bildas;
[idelig: på iddäli kutn straxt.
ä isbarkär det blir isbark.
i-fall ifall konj. om.
[isbill läs: isspill 0. s. v.
inlassad inlassa ptc.
isbit isbit -n -ar -an s.
inlindad inlinda ptc.
itu itu adv.

[jullrig: slip en ha jullrut slipa jälpas åt jäkpas åt jäktäs jäkts v.
lien, så att skäret icke blir plant, järnbit järbit -D -ar -an s.
utan konvext.
järnkedja jilMe -a -ar -an
julp jukp -än s_ m. i byxor.
s. f.
Jusk Jusk n. pr. (gårdsnamn).
*jäskade botten jäskade bettn
[jåma: au kåmm jåmandäs han int, så försmädligt.
kom med långsamma steg.
Jönskvarn Jönskvara n. pr. (ställe).

k.
[kabba: kabb i sä stoppa i sig kladda kkadda v. kludda med
över hövan.

något mjukt.

Kaj Kaj n. pr. (gårdsnamn).
klenmodig kkenmou 1. -ugän -tita.
Kalleskärren Kalläsarra n. pr. 'klubb kubb -än -ar -an s. m,
(trakt).

del av grov stock.

kall-källa kallalla -a -ur -on Knippa, Knippa n. pr. (ställe).
s. f. naturlig
knytnings-remsa knyttnigsrimsa
kall-käll-åder kalMällädär -dra -a -ur -on s. f. kvinnlig huvud-ur -on s. f. källåder.
bonad.
[kamrat: an ä kammäratar [kokött läs: koffitt.
mil-fl han är kamrat med ho- kolera kolera s. f. bst.
nom.
kol-fat kekfat -ä -a s. n. fat av
[kara., av kar å kara v. stryka av. vidjor, varmed kol 'fatas', lastas.
Kart "Kart n. pr. (bynamn).
[komma: kåmm åt gripa, fatta.
kattskinn kattfinn -ä -a s. n. [kors: kess i kråggäk bärs ock
kikhosta elkhosta s. f. bst.
tvärs.
kladd kkadd s. n. något degigt, 'krank krågk -än -ar -au s. in.
smetigt, dåligt hanterat. •

flygfä.
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*krankigt krågkut a. n. fullt med *kummel kummäk -ning.ä• K n.
drumlighet.
flygfä.
[kringlig: ett kriggkut styMy ett kvarndam kvardamm -än -ar -an
s. m.
svårfattligt stycke (i katekesen).
Kvarntäkten Kvartäkta n. pr. (by).
kristen kristn -tt s. m.
kristendom kristwUrn -än s. n. kvisthål kvisthek -ä -a s. n.
kronbrud kronbru -a -är -an kvällsvard kvällsva1,- -n s. 'in.
käre-järtandes 'äräjärtandäs
s. f.
trevligt.
kry kry -tt a.
Kråkbo., Kråkbo n. pr. (ställe). Käringtjärn öärnjöärn n. pr. (sjö).
Kullgärdsbärget Kulljäksbärjä Käringtjärnsmyra eärnjUsmyra
n. pr. (myr).
n. pr. (bärg).
*kumlig kummku 1. -ugän -ut a. *kör-borg (.örborg a. körbar, is,
som bär att köra.
drullig.

1.
lada-loge laloga -än -ar -an ljummen jummän s. m. svagt
s. in. främre delen av lada, där ljud; ja hörd barä nenn jummän åv an jag hörde endast
säden tröskas.
något svagt ljud från honom.
Larsarvet Lasarä n. pr. (by).
Lasses Lassäs n. pr. (gårdsnamn). Ljustjärn Juffärn n. pr. (sjö).
lossa lossa v. hänga slappt, falla
Lax Laks n. pr. (gårdsnamn).
led-ben leben -ä -a s. n. elak slappt; strumpon lossa ner
strumporna föllo ner.
•
människa.
Lentjärn Lennöärn n. pr. (sjö). lufsa lufsa v.
li-baken libakän s. m. bst. liens Lunt Lunt n. pr. (gårdsnamn).
lura, ihop lur bop lura v. göra
övre kant.
en strut 1. dylikt.
Liholsån Lioksåa n. pr. (å).
*likare likarä, sup. likäst bättre, *lynkig lyau 1. -ugän -ut a.
buktande krokig.
buktande,
bäst.
-n s.
Ull-flickan lisslfkikka s. f. bst. långdans
Långlindå,n Lågglindåa n. pr.
minsta flickan.
(fäbodar).
lill-katekes lisslkåööesn s.
långsida kgsia -a -ur -on s. f.
illande lisslända -n s.
lin-kam linkamm -än -ar -an Länsmans., Lännsmans n. pr.
(gårdsnamn).
s. in. järntaggarna på häckla.
lin-stråke linstreka -än s. in. lätt-vist lättvist a. 80111 fattar lätt,
redskap varigenom linknopparna är lydig, låter säga sig.
löjtnant löjtnant -n -ar -431
dragas av.
Lisstäkten Lisstäkta n. pr. (trakt). s. ni.
Litens Litns n. pr. (gårdsnainn). lösegendom lösegändöm
li-ägg Hägg -äddja -äggar -ans. f. s. in.
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major majår
Air -an s. DI.
mjölkärl mjökarl -ä -a S. 'n.
Masar Masar n. pr. (gårdsnamn). mjölnare ~Nar -n -ar -an s. m.
[med: mä dftgan, mä nättra om molna nisha på v. bli mulet.
dagarna, om nätterna.
motiga envist tiga.
medfaren mäfarin -ri a.
Mossbo n. pr. Mesbo (by).
mellan-dagar milldagar -an s. ni. moss-drag ~drag -ä -a s. n.
pl. dagarna mellan stora högtidsmed mossa fylld väggspringa.
dagar.
motsols mositsoh adv. mot solens
Mikaels Miails n. pr. (bygd).
gång.
Mikaelsgårdarna Miks-gåhn Mudd Mudd n. pr. (gårdsnaniti).
n. pr. (by).
*myr-lagg myrlagg -än S. D. myrmjölk-säte mjeRsätä -a s. n. kant
pall vid mjölkning.
myrägg niiirägg -ä -a s. n.

n.
nagla nagka v. nita.
[narr läs: en an gåwg . • .
neddoppad nerduppa ptc.
nedflyttad nerfkytta ptc.
nedgräven nergravin -vi ptc.
nedharvad nerharva ptc.
nedkrupen nerkrypin -pi ptc.
nedplockad nerpkåkka ptc.
nedplöjd uerpNijd -jt ptc.
nedpå nerpå adv. o. prep.
nedriven nerrivin -vi ptc.
nedsatt nersätt ptc.
nedsmetad nersmeta ptc.

Nis Nis n. pr. (gårdsnainn).
Nisses Nissäs n. pr. (gårdsnamn).
nubba nubba v. ,1) slå i nubb;
2) vara småfärdig.
*nubbig nubbit i. -ugän -ut a.
småfärdig.
Nygårds Nygåirs n. pr. (gårdsnamn).
nyår nyår -ä s.
nyårsdag nyåsda -n-dagar -an s. ni.
[nättvordet läs: nättvon
näverdosa nävärdosa -a -ur -on
s. f.

0.
[obemedlad his: °bemedla n.
oblat ävkät -ä s.
[odelad läs: odela a.

*odält odält a. n. odugligt, ruttet
(tun kött).
odla upp odl opp odla v. uppodla.
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oförståndig: ofeståndu 1. -ugän. [ordentlig läs: odäntlin.
oj: ojojoj ejejejj int. förfärligt. "oräsande oräsandä a. n. synneroknug: så låBt hårt i oknut så ligen mycket.
[orörlig läs: orörlin . . .
långt bort.
otingad °tigga a. icke påtingad.
okristlin
-Ii
a.
duktig,
okristlig
o-vetligt elVettli a. n. icke vetermycket.
ligt.
[okristnad läs: aldeläs . . .
*onaskig onasku -t a. orenlig,

P.
'pask pask -ä s. n. arbete i vatten. [pingst läs: pi »st.
plöja: -dit -t.
*paska paska v. röra i vatten.
*paskigt paskut a. n. förenat med *pret pret -ä s. n. dålig skrivstil.

väta.

*preta preta v. skriva dåligt.
[person läs: päsdm . . .
pik-käpp pikkapp -n -ar -an prålig pråku 1. -ugän -ut a.
*puttrig puttru .1. -ugän -ut a. smås. In. käpp med pik.
grälande.
Pims Pims n. pr. (gårdsnamn).

r.
*racklig rakkku 1. -ugän -ut a. som Rogsgårdarna Roksgåkan n. pr.
hostar ock spottar.

(by).

vägen.

slutlig i luftrören.

*rad2 ra a.: gå ra väjjän gå raka *rosslig ressku 1. -ugän -ut a.
*ramlig rammku 1. -ugän -ut a. rucklig rukkku 1. -ugän -ut a.

1) ostadig, skakande; 2) som åstadkommer skakning; en rukkku sto ,k
on ostadig stol; väjjän it rukkkugän vägen är ojämn, så att
a. duktig, ärlig, renhårig.
ren-färdigt renfakut adv. säkert, kärran skakar.
*rula ruka v. åstadkomma bullkraftigt.
*risen2 risa s. f. bst. busk- 1. skog- rande ljud.
bevuxen mark 1. hagmark i när- *ruppel ruppäk -ppkä s. n. något
ojämt ock klimpigt, som icke bör
heten av byar.
ris-vård risvåk -n -ar -an s. In. vara; gröta ä bart ruppäk gröten
är ojämn ock klimpig.
rishop.
*rupplig ruppku 1. -ugän -ut a.
rodna rönna V.
ojämn genom mindre föremål, som
Bog Rog n. pr. (sjö).
som pratar mycket.

redan-sedan reasen adv. redan..
ren-färdig renfaku 1. -ugän -ut

TILLÄGG:

oförståndig—Snickar.

icke borde vara; Väljäll ä ruppknän vägen är full av småsten,
som förorsakar ständig skakning,
när man färdas fram.
Rådlösa., Rålösa n. pr. (trakt).
[räfstera- läs: räfstera.
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rägnig räguu 1.
-ut a.
Rä,xbäcken Räksbäööä
D. pr. (bäck).
Räxtjärn Räksarn n. pr. (sjö).
*rövlig revku 1. -ugän -ut a. oordnad, som beter sig oredigt.

S.
Saftjärn Satarn n. pr. (sjö).
*skorva på skerva på v. träta.
*saks-tro sakstro v. pres. påstå skotta skota v.; sket snjö skotta
energiskt.
snö.
sam-tocken sanitekkän -kkä a. [skral: komp. skralar skraläst.
likadan.
skrubb-skjuts skrubbfuss -n -ar
Sandtäkt Sanntäkt n. pr. (trakt). -an s. ni. dålig skjuts, medfart,
sehok fok -ä -a s. n. stort stycke
behandlin g.
(av läder o. dyl.).
Skräddar Skräddar n. pr. (gårdssemla simmla -a -ur -on s. f.
namn).
Simasbärg Simasbärg D. pr. skrämd skråma ptc.
(härg).
*skult skult a. kvitt; bättak jälta,
[sinkig: komp. sinöinar sini- se vi bi skult betala skulden,
näst.
så att vi bli kvitt.
sinksam sinksam -t a. hinder. [skvala: ä rägnär, se ä skva?Par
sam.
ättär det rägnar duktigt.
*sissögon sissögur -on s. f. pl. *skvaligt skva?Put a. n. spätt, svagt,
ett slags stekpanna.
barnsligt; ä Jet barä skvakut,
[sjö tillägg (pl.): 1. fugar -an.
ner-fl fögg det lät spätt, när han
skaft: ha ramin på skaftä ha en sjöng.
ledig tunga.
•
[skylla: 2) klaga; ja kanu int fylla
skapligt skapki adv. någorlunda.
jag kan ej klaga.
'skaplund skaplunn s. in. schablon, skåra skum -ur -on S. f.
Skären fära n. pr. (trakt).
*skar skar -ä s. n. ogräs.
*slog-änge slogänjä -a s. n. inSkarpens. Skarpäns n. pr. (gårdshägnad slåttermark.
namn).
slå, sie slog släjji v. slå med
Skarpsveden Skarpsvänn n. pr. handen, hammare in. m.; sie åV
(by).
låta pruta med sig, nedsätta priset.
skavank skavågk -ä S. D.
Smedo Sme n. pr. (gårdsnamn).
Skinnarhagen finnarbagän n. pr. små-tionde småtinda s. f. bst.
(ställe).
tionde av ljus, smör, lin in. ni.
Skommar Skemmar n. pr. (gårds- Snickare Snikkar n. pr. (gårdsnamn).
namn).
071980 Magnevill. Bjursåsnall.
14
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Snygg., Snygg n. pr. (soldatnamn). stånd-torr stannter -t a. torr på
*snögrimor snjögrimur -on s. f. roten.
pl. snöstrimmor, små snöfläckar. [attillig Ställt' 1. -ugän -ut a. som
ger sig god hållning; ä ä ställut
snö-innerligt-vitt snjöinnälivitt
det är mycket som förorsakar bea. n. riktigt snövitt.
kymmer.
*snött snött adv. endast.
*svacka svakka -a -ur -or S. f.
Solarvet Selarä n. pr. (by).
sänka i marken.
[somna, tillägg: sommän åv.
Svarttjärnsbärg Svartarnsbärg
sorglig sergkin -H a.
"sospos fesspess int. hå, så tokigt. n. pr. (bärg).
Sparring Sparris n. pr. (gårds- "svejd svejd -a S. f. dalgång.
*s änka svågka -än s.
förnamn).
"spjäta ut spjäta ut v. sticka ut; djupning i sank mark.
spj äta ut en öest det stack Sågen., Såga n. pr. (ställe).
Sågmyra Sågmyra n. pr.
ut en test.
"spragg spragg -än -ar -an s. in. Sågriset Sågrisä n. pr. (trakt).
såg-sticka sågstikka -a -ur -on
torr kvist.
s. f. sticka som är med översta
Spär, Spor n. pr. (gårdsnainn).
Spårudden Speruddn n. pr. (ställe). ändan fästad i sågtråssen, som
Stadigs., Stadigs n. pr. (gårdsnamn). spännes genom stickans kringvrid'star-blind starblind a. alldeles ning för att hålla sågbladet spänt.
'sångla såga v. tala 1. göra något
blind.
långsamt ock trögt.
Staten Statn n. pr. (slåttermark).
steg-trä stegträ -n -na s. n. trä sädes-säd sässä -a S. f. utsäde.
Sältjärnsbärget Säköässbärjä n.
vari stegpinnar sitta.
pr. (bärg).
f.
(växt).
stensöta stensöta S.
"stockla stekkka v. gå ostadigt säng-krans sänjkrans -n -ar -an
s. in. hylla, bräder mellan säng(om barn, som lära sig gå).
storkatekesen storkäUesn B. ni. stolparna vid taket (användes till
klädhängare).
'strissa strissa v. strida häftigt.
säxskilling säksfillis -njän -sar
[stryka tillägg: stryk mä dö.
-an s. in. (mynt).
stråkväg strekväg -väjjän -vägar
säxstyver säksstyvär -n -yrar
-an S. m.
*stuffel. stuffil -n -ar -an s. ni. -an s. ni. (mynt).
'söm-nåd sömnino -ä -a s. n. den
person med vacklande gång.
vikta delen av söm.
Stäbi Ståbi n. pr (soldatnamn).
*sössas
sössas v. tyckas; ä kann
a.
n.
bröd,
som
har
ståkut
*ståligt
fen sössas så det kan väl tyckas så.
en hård rand i mitten.

t.
'tal-borg tMrberg a. språkför.
Tallbo Tallbe n. pr. (ställe).

*temna temna v. låta bli, dröja.
tillbjudande täbjuandä a.

TILLÄGG: Sny gg — vinkare.
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'tinglig tiggZin -N a. späd.
Tomterna Tomton n. pr. (ställe).
'tjäg öäg - än s. m. ängsmark, som tre-spent trespänt a. som mjölkar
slås.

med tre spenar.

"tjägliö agliö -ä s. u.. ängshö [tro,: han ment tro på han påstod
(motsats till »lindhö»).

envist.

[tjäna:. öän åv non följa någon tro, tro s. n. takved.
till vägs.
[trång: komp. tråggär trägst.
[tokig: komp. tokuar tokuäst. två-bett tvibett adv. med två
['tolk tok -än -ar -an s. m. in- hästar.
strument vid byggande.
'två-spent tvåspänt a. som mjölkar
[toma: kvarn går i tama kvarnen med två spenar.
0-år utan säd mellan stenarna.
[tvärt tillägg: 2) häftigt.
Tomas Tommäs n. pr. (gårds- tyda ty tyddä tytt v. tolka.
namn).
Tällbärgsgårdarna TällbässgåTomt, Tomt n. pr. (gårdsnamn).
?rap n. pr. (by).

U.

Uggelbaoken Uggä?r•bakkän n. pr. lutre: uträst sup.
(ställe).
[utsatt utsätt ptc. utsatt, besvärad.
underlag unnlag -ä s. o. den säd, Uvbärget Uvbärjä n. pr. (bärg).
som bredes ut i taget för att tröskas. Uvnäs UvlläS n. pr. (by).

V.

'vala VLIka v. gälla på; om ä vartiia: vartila don styvt.
vakär om det gäller.
Evarv: int lågt mulla varva som
vadmalsbyxor
vakmasbyksur oftast.
-on s. f. pl.
vatt(en)sjuk vattfuk -t a.
vadmalsrock vakmasrolik -W- ved-kätt viiatt -n -ar -an 3. III.
Mn -rokkar -au K Ill.
liten vedhop.
vadmalströja vakmaströjja -a "venna venna v. vissna.
-ur -on 8. f.
[vilken läs: n. ekkä, pl. olika.
*valva vsgrva v. göra valv.
vilken-dera okkendera pr.
vardagsstuga vandasstuggu - ur 'vinkars vigkar -n -ar -an 8. M.
- on s. f.
pendel.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-5, 6-10.

Av den äldre serien äro följande band kompletta
till bindning:
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E,
1885 A, 1886 C.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35. .
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
XI: hh. 54, 57, 58.
XIII: hh. 49, 50, 51.
XV: hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hb. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
II: hh. 16, 30, 52.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta,
att binda i två band (1-5, 6-10).

A d.

Stockholm. P. A. Norstedt & Söner 1914.
141058

SVENSKA
LANDSMÅL

6 - 10

ve,

0k

Li

Orten
Sökl. folklliål
Skur fr, Sk.
Bjursåsillå1

