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Inledning. 

Att J. W. Grills uppteckningar av folkmålet på Tylöskogen kom-
mit att föreligga i det relativt avslutade skick, vari de i denna ut- 
gåva kan presenteras, beror i avgörande mån på att Grill mot slutet 
av 1850-talet kom i kontakt med friherre Gabriel Djurklou och blev 
inspirerad av dennes livliga intresse och oegennyttiga bistånd som 
handledare och rådgivare. Djurklou började redan vid denna tid 
framstå som en banbrytare för svensk folkmåls- och folklivsforsk-
ning ej blott genom sitt eget arbete som samlare och upptecknare 
utan även och ännu mer genom sin obestridliga organisatoriska 
talang och sin förmåga att entusiasmera och värva dugligt folk för 
arbetets fullgörande. Tidigt stod det klart för honom, att man måste 
sätta alla intresserade i verksamhet och samordna mångas ansträng-
ningar för att föra igenom arbetsuppgifterna. Redan under sin stu-
dietid i Uppsala sökte han sålunda år 1852 bilda en förening för 
utforskande av folkmålen, vilket dock misslyckades. Det var först 
sedan han lämnat universitetet och slagit sig ned på sin fädernegård 
Sörby i Närke som ett liknande projekt kunde förverkligas. 

Efter återkomsten till hembygden bildade han i Örebro den 1 
oktober 1856 Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen, 
vårt lands första fornminnesförening. Som dess första sekreterare 
fattade han som sin viktigaste uppgift att värva kunniga medhjäl-
pare och få verksamheten i gång. I den skara av intresserade med-
arbetare som han sålunda raskt började samla omkring sig, sökte 
han tidigt även få räkna in den mångintresserade brukspatronen 
J. W. Grill. Redan den 12 februari 1857 vänder han sig sålunda i en 
officiell skrivelse till denne, »fullkomligt obekant» men uppmanad 
därtill av den värma, varmed Grill städse omfattat fornminnena. 
Han upplyser honom om, att man i Närke bildat en förening för 
undersökning av landskapets folkspråk och fornminnen och inbjuder 
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Grill att deltaga i dess verksamhet. På grund av sjukdom besvarar 
Grill denna vädjan först den 25 maj från Stockholm, där han vistats 
sedan medio av februari, boende Drottninggatan 55.1  Han beklagar, 
att han icke kan gagna föreningen något, särskilt som hans vack-
lande hälsa också ännu mera avlägsnat honom från hans födelse-
bygd. Sina anteckningar från Lerbäcks socken har han dock till 
största delen medfört till Stockholm, och han inbjuder Djurklou att 
besöka honom där vid nästa resa till huvudstaden. Därmed upp-
hörde korrespondensen under några år, något besök av Djurklou i 
Stockholm kom ej heller till stånd, och Grill och Djurklou kom för 
övrigt aldrig att träffas. Om Grill med anledning av denna första 
kontakt blev medlem i föreningen är osäkert; hans egna ord i svars-
brevet synes motsäga detta. Det torde dock ha skett relativt snart 
eller i varje fall något av de följande åren, ty då Djurklou tre år 
senare återupptog korrespondensen, skedde detta med det samtidiga 
överlämnandet av arbetet »Ur Nerikes folkspråk och folklif», som 
skulle tjäna som en handledning och gratis utdelades till förenings-
medlemmarna. I varje fall inleddes därmed en intressant brevväx-
ling på samma gång som Grill började ett synnerligen intensivt ar-
bete med utredigeringen av sina ordsamlingar från södra Närke. 
Till detta skall vi återkomma, sedan vi först närmare presenterat 
upptecknaren själv och redogjort för hans vetenskapliga intressen. 

Jean Wilhelm Grill tillhörde Godegårdsgrenen av den vitt utgre-
nade släkten Grill, som inkom till Sverige i förra hälften av 1600-
talet. Han föddes den 10 oktober 1815 på Mariedamm i Lerbäcks 
socken i Närke, som tillika med Godegårds bruk i Östergötland inne-
hades av hans fader f. protokollssekreteraren, sedermera bruksäga-
ren Fredrik Wilhelm Grill (f. 1784 d. 1861). Hans moder, som även 
hon tillhörde en framstående släkt, hette Regina Christina Nordenfelt 
och var född på Björneborg i Värmland år 1797 och dog på Gode-
gård år 1873. I den stora skaran av 13 syskon var han den andre 
i ordningen och äldst av 7 bröder. Från två av hans bröder, överste-
löjtnanten och skriftställaren Claes Grill (f. 1817 d. 1907) och me- 

1  Djurklous brev till Grill (varav dock några ytterligare torde ha funnits), det 
första daterat 12/2 1857 det sista från maj månad 1861, förvaras i Godegårds-
arkivet på Nordiska museet. Grills brev till Djurklou, 8 stycken från tiden 25/5 
1857 till 17/5 1862, träffas i Djurklous brevsamling i Örebro läns museums arkiv. 
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tallurgen Andreas Grill (f. 1827 d. 1889) härstamma två nu levande 
släkter av Godegårdsgrenen.2  

Efter studier vid universitetet i Uppsala och Thaers berömda lant-
bruksinstitut i Möglin i Preussen övertog han 1840 förvaltningen av 
Mariedamms egendom. Denna förestod han sedan i åtta års tid men 
flyttade 1848 därifrån till Ruda gård i närheten av Borensberg i 
Östergötland. Här var han bosatt till år 1853, då han sålde denna 
gård och inköpte Bona bruk i Västra Ny socken, där han sedermera 
hade sitt egentliga hem. Somrarna tillbragte han dock oftast för sin 
svaga hälsas vårdande vid brunnar och badorter, dels i vårt land, 
dels utomlands på Helgoland, i Vestfalen, Böhmen, Tyrolen m.fl. 
orter. Hans sjuklighet, som bl.a. yttrade sig i ett svårt bröstlidande 
tilltog emellertid med åren, och från och med början av 1860-talet 
angrep sjukdomen även de nedre extremiteterna och tvingade honom 
att nästan ständigt vistas på sitt rum, som han vintertid aldrig läm-
nade. De två sista vintrarna av sin levnad tillbragte han för övrigt 
i Stockholm, och där avled han också den 5 mars 1864 i en ålder 
av blott 48 år och några månader. 

J. W. Grill var en högt begåvad man med klart vetenskaplig in-
riktning och mäktade trots sin sjuklighet göra avsevärda insatser, 
som förskaffade honom ett av sin samtid aktat namn inom flera 
discipliner. Inom lanthushållningen, varmed han huvudsakligast var 
sysselsatt under större delen av sin mannaålder och så länge hälsan 
stod honom bi, visade han sig kunna förena vetenskapliga insikter 
med en betydande praktisk verksamhet. Han var också ledamot av 
hushållningssällskapen i såväl Östergötlands som Örebro län och er-
bjöds även sekreterarebefattningen i det senare, en post som han 
dock avböjde. Under skötseln av sina betydande jordegendomar med 
de möjligheter till naturiakttagelser som härvid yppade sig, utveck-
lades emellertid alltmera den håg för naturvetenskaperna som redan 
i yngre år varit starkt framträdande hos honom. Av hithörande 
vetenskapsgrenar hyste han visserligen ett livligt intresse för botani-
ken och ägde icke obetydliga samlingar av växter, men framför allt 
omfattade han med synnerlig förkärlek allt som rörde djurvärlden.3  

2  Om släkten Grill se vidare G. Anrep, Svenska slägtboken, 1, Stockholm 1871, 
s. 93 ff., samt Svenska män och kvinnor, 3, Stockholm 1946, s. 105 ff. 

3  Intresset för naturvetenskaperna och speciellt djurvärlden har utmärkt flera 
andra medlemmar av släkten Grill. Framför allt kan i det avseendet nämnas Her- 
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På detta område framträdde han som en den mest grundlige och 
intresserade forskare och observator och förvärvade härigenom en 
i många avseenden ovanligt gedigen lärdom. Vid sitt hem hade han 
sålunda ständigt i levande tillstånd en hel mängd vilda djurarter 
såsom lo, älg, rävar, uttrar och allehanda fåglar och omgav sig till 
och med i sina rum med såväl fåglar som åtskilliga mindre sällskap-
liga djur, vilkas vanor och skaplynnen han observerade och nog-
grant antecknade. På så sätt uppfödde han också icke mindre än 
130 stycken djur och fåglar av 49 olika arter. Hans samlingar av 
uppstoppade djur och fåglar från flera världsdelar innehöll flera 
hundra arter, vartill kom rika samlingar av fågelägg, kranier, snäc-
kor m.m. Av den alltför tidigt bortgångne naturforskaren och zoo-
logen J. F. Victorins samlingar från Kaplandet inköpte Grill bl.a. 
däggdjuren och fåglarna, uppgående till resp. 83 och 517 stycken, 
vilka han ordnade och systematiserade samt därefter, jämte åtskil-
ligt av vad han själv samlat, överlämnade till Kungl. Vetenskaps-
akademien. Victorins tragiskt korta levnadslopp, som genom det 
hektiska arbetet inför den hotande förintelsen i mångt och mycket 
påminde om Grills eget, synes också ha gjort starkt intryck på Grill 
och förmått honom att ej blott ta hand om hans efterlämnade sam-
lingar utan även genom trycket göra honom känd för eftervärlden. 
I Kungl. Vetenskapsakademiens handlingar 1858 offentliggjorde han 
sålunda dels biografiska anteckningar om J. F. Victorin, dels ett 
fylligt urval ur dennes zoologiska anteckningar under sin resa i 
Kaplandet.4  Året före sin död gav han också ut en redogörelse för 
resan sammanställd genom utdrag ur den avlidne naturforskarens 
brev och dagböcker. Den vackra volymen på 160 sidor, som är il- 

man Niclas Grill (1641-1711), vars värdefulla naturaliesamlingar 1686 inlöstes 
av staten; vidare Adolf Ulrik Grill (1752-1797) som samlade det även utanför 
%årt land namnkunniga Grillska museet på Söderfors, som 1828 skänktes till 
Vetenskapsakademien; slutligen även den berömde entomologen Claes Grill (1851 
—1919), som ordnade Riksmuseets stora samlingar av skalbaggar och bl.a. utgav 
den förtjänstfulla katalogen »Catalogus Coleopterorum Scandinavise, Danise et 
Fennise» (1896). 

4  Biografiska anteckningar om J. F. Victorin af J. W. Grill (Kungl. Veten-
skapsakademiens handlingar 1858, s. 1-9); J. F. Victorin, Zoologiska anteck-
ningar under en resa i södra delarne af Caplandet åren 1853-1855. Ur den af-
lidnes papper samlade och ordnade af J. W. Grill (Ib. 2: 10). 
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lustrerad med Victorins egna teckningar, har genom det pietetsfullt 
gjorda urvalet blivit en än i dag läsbar jakt- och naturskildring.5  

Utan tvekan var ordnandet och katalogiserandet av Victorins sam-
lingar en sysselsättning som beredde Grill den största tillfredsstäl-
lelse. För detta arbete sköt han undan och lämnade allt annat oav-
slutat; detta var också den sista vetenskapliga insats som det blev 
honom förunnat att genomföra. Säkerligen uppfattade han det också 
som en lön för sin möda och en uppskattad hedersbevisning, att en 
av de afrikanska fågelarterna blev uppkallad efter honom och fick 
namnet Centropus Grillii. Annars var Grill till sitt väsen högst osjäl-
visk och anspråkslös och synes alls icke ha bekymrat sig det ringaste 
över att Vetenskapsakademien icke kom ihåg honom med någon 
utmärkelse, varav han otvivelaktigt varit förtjänt. Med denna aka-
demi — liksom f.ö. med ett flertal lärda sällskap i olika länder — 
stod han nämligen under en följd av år i livlig förbindelse företrä-
desvis genom förmedling av den berömde zoologen professor C. J. 
Sundevall. Ett stort antal bevarade brev från denne till Grill från 
åren 1845-1860 ger god belysning åt mångsidigheten av den senares 
naturvetenskapliga intressen.6  I viss utsträckning illustreras denna, 
och i varje fall den klara observationsförmågan, även av det dussin-
tal artiklar av hans hand som från och med 1845 infördes i Kungl. 
Vetenskapsakademiens handlingar.7  Förutom i de ovan nämnda, i 
livstiden gjorda donationerna av Victorins och hans egna naturalie-
samlingar kom han ihåg Vetenskapsakademien även i sitt testa-
mente. Enligt dettas förordnande överlämnades nämligen till aka-
demien 10.000 riksdaler som grundplåt för anläggande av en zoo- 

J. F. Victorins resa i Kaplandet åren 1853-1855. Jagt- och naturbilder ur 
den aflidne unge naturforskarens bref och dagböcker af J. W. Grill. Stockholm 
1863. 

6  Kontakten med C. J. Sundevall var utan tvivel av stort värde för Grill även 
i andra avseenden än vad som rörde naturvetenskapliga frågor och förbindelserna 
med Kungl. Vetenskapsakademien. Det är sålunda naturligt att han tog del av 
dennes arbete »Om rihonetiska bokstäfver» (1856) och därur tog upp tecknet o 
i sin ordlista. Vissa fakta tyda även på att han av Sundevall erhållit upplysningar 
beträffande ord från sydligare svenska dialekter. 

7  Som exempel på arten av dessa hans bidrag kan nämnas titlar som »Ekor-
rens vintersömn», »Cossus ligniperda i lefvande djur», »Tam Lo uppfödd af en 
katta», »Om den hårlösa hästracen», »Om Stor-Lommen, Colymbus arcticus», 
»Om den s.k. hvitspoliga Fiskmåsen» samt »Om en sångsvan i fångenskap». 
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logisk trädgård i Stockholm.8  Denna donation som 1923 växt till 
över 80.000 kronor, överlämnades då till Nordiska museet för upp-
förande av djurstallar på Skansen. 

Förutom av musik och konst var Grill också synnerligen intresse-
rad av landets och sin hembygds fornminnen. För varje egendomligt 
formad sten som man bar till honom, betalade han en liten slant, 
och under årens lopp hopbragte han sålunda en ganska stor samling 
av stenyxor, knivar, pilspetsar, mejslar och allehanda andra föremål 
och redskap av sten. Vid hans död uppgick denna samling, oberäk-
nat alla fragment o.dyl., till 361 nummer. Ehuru såväl Djurklou 
som riksantikvarien B. E. Hildebrand tidigt gjorde sig påminta som 
intressenter rörande dessa samlingar, beslöt Grill att låta dem stanna 
inom släkten. I sitt testamente förordnade han nämligen, att de 
skulle tillfalla den av hans brorssöner som mest intresserade sig för 
studiet av fornminnen. 

När Gabriel Djurklou i ett brev av den 1 juni 1860 återupptog 
kontakten med Grill, var det denna samling av fornföremål som 
han hade i åtanke. Han anhöll också först och främst å föreningens 
vägnar om en förteckning över vad som däri härstammade från 
Närke. Emellertid hade han också uppmärksammat, att Grill till 
Kungl. Vetenskapsakademien inlämnat en förteckning på djurnamn 
m.m. ur folkspråket och efterlyste därför en liknande uppsats för 
fornminnesföreningens samlingar.8  Att Grill sysslat med uppteck-
nande av folkmål i vidare utsträckning än vad som berörde natural-
historien, hade Djurklou däremot uppenbarligen ingen vetskap om. 
Om så varit fallet, hade han otvivelaktigt berört detta i sitt brev. 

Det blev ingalunda fornminnena som kom att avhandlas i den 
följande brevväxlingen emellan Grill och Djurklou. I ett kort brev 
tackar Grill för boken »Ur Nerikes folkspråk och folklif », som han 
jämte brevet erhållit, och tillägger, att han under stundande vinter 
hoppas få tillfälle att »något vidgöra de ämnen som intressera oss 
båda». I sitt följande brev, daterat Bona bruk den 23 januari 1861, 
diskuterar Grill emellertid enbart sina uppteckningar av folkmål, 

8  Enligt uppgift om J. W. Grills testamente i C. Grill, Utur minnet och dag-
boken. Sjelfbiografi och anteckningar om Godgårds bruk och gods. Örebro 1898, 
s 35. 

9  Härmed avses den förteckning som härnedan avtryckts i tillägget till Grills 
ordlista s. 93 ff. 
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och färdigställandet av dessa blir också huvudämne i den följande 
brevväxlingen dem emellan. Grills samlingar av fornsaker beröres 
över huvud aldrig i fortsättningen från någotdera hållet. 

Grill hade gjort sina uppteckningar ur folkspråket under åren 
1840-1848, då han hade hand om förvaltningen av Mariedamms 
egendom.1° Under denna tid besökte han ofta torpen och gårdarna i 
trakten och upptecknade flitigt ord och uttryck under samtal med 
befolkningen. I det nämnda brevet av den 23 januari 1861 medde-
lade han, att han nu var sysselsatt med att revidera dessa anteck-
ningar till en ordlista »ur allmogespråket på den fordom s.k. Tylö-
skogen». Man torde få taga för givet, att han fått impulsen härtill 
vid studiet av den ordlista från Kvismardalen med tillhörande böj-
ningstabeller och redogörelse för uttalet, varmed Djurklou inledde 
sin bok »Ur Nerikes folkspråk och folklif». För den vid denna tid 
genom sin sjuklighet alltmera isolerade Grill tedde sig säkerligen 
också kontakten med Djurklou som en utomordentlig möjlighet till 
hjälp vid ordlistans utarbetande. Framför allt gällde det härvid att 
få anvisning på den språkliga litteratur, som Grill ansåg sig behöva 
för sitt arbete, och här vid lag besatt Djurklou stor sakkunskap, 
medan Grill beträdde ett område, där han saknade omsikt och känne-
dom om den jämförelsevis ringa litteratur som fanns att tillgå.il 

10 Grill och Djurklou gjorde sålunda uppteckningar av folkmål i Närke under 
samma årtionde, men den senare började sin verksamhet ungefär vid den tidpunkt 
då den förre avslutade sin. Djurklous första uppteckningsarbete ägde nämligen 
rum sommaren 1849. Hans samling av dialektord från detta och följande år åter-
finnes i ett häfte om 62 sidor i kvartoformat i Örebro läns museums arkiv med 
titeln »Ordbok öfver Nerikes Språket 1849. 50». 

11  I brev till Djurklou den 15 maj 1861 med spörsmål om ordlistor m.m. för 
olika landskapsmål beklagar han sig över sina svårigheter att kunna få vetskap 
om den litteratur som står till buds och tillägger: »Det är för olyckligt att vi 
icke ha en Tidskrift som redogör för vår ändock så fattiga Litteratur. Oaktadt 
fattigdomen kan man ändock icke få veta hvad som finnes». Det kan i detta 
sammanhang vara av visst intresse för belysningen av Djurklous förbindelser med 
upptecknare även utanför Närke att anföra hans svar på Grills fråga i samma 
brev, om någon ordlista existerade för södermanländska mål: »öfver söderman-
ländskan finnes ingen monografi utgifven . . . Snart nog hoppas jag dock att 
från en simpel smed i Södermanland derom erhålla rika upplysningar». Den 
»simple smeden» var den sedermera så framstående upptecknaren av söderman-
ländskt språk och folkliv, metallarbetaren Gustaf Ericsson i Härad. 
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Djurklou å sin sida tog tillfället i akt, och med möjligen avsiktligt 
missförstånd tackade han varmt i brev den 7 februari samma år för 
»den lofvade Ordlistan» och framställde en ödmjuk anhållan, »det 
Herr Brukspatronen åt det för Föreningen ämnade bidraget ville 
gifva folioformat », vilket vore lämpligast för hopbindning o.s.v. 
Detta stämde dock ej överens med Grills intentioner. I sitt svar den 
17 april 1861 rättar denne till missförståndet och säger sig vara 
oviss, om icke hans anteckningar ur folkspråket på Tylöskogen 
borde utgivas som ett helt för sig. Och han fortsätter: »Anledningen 
dertill ligger redan i det namn jag vill gifva dem, då de omfatta 
sjelfva gränsen mellan två provinser, helst som dess ordförråd tyckes 
mig ha lika mycket eller lika litet gemensamt med Närikesbygden 
som östgötaslätten. Derföre har jag aldrig lofvat att till Närikes-
föreningen insända min handskrift, utan blott nämndt att jag i 
vinter ämnade företaga, och sedan att jag nu förehar nämnde arbete. 
Om jag beslutar mig att serskildt utgifva detsamma, hoppas jag 
likväl att det skall kunna ske under detta års eller åtminstone nästa 
vinters lopp — så att vi dock arbeta för alldeles samma mål!» 

Enligt denna programförklaring kom också arbetet att fortgå. 
Djurklou bad om ursäkt för missförståndet och framhöll det vara 
honom så mycket kärare, att Grill själv gav ut sitt arbete, som för-
eningens medel ännu icke förslog till utgivande av vad den redan 
hade samlat. För arbetets fortsättning var nog detta även den lyck-
ligaste lösningen: den självständige Grill behövde aldrig känna sig 
i något avseende beroende, och Djurklou bistod honom beredvilligt 
och frikostigt med råd och dåd. 

För användningen av ordlistan och framför allt för identifieringen 
av den litteratur, som Grill utnyttjat för hänvisningar och jämförel-
ser torde det vara av intresse att med ledning av brevväxlingen dem 
emellan sammanställa, vilka ordlistor och övriga hjälpmedel som 
Grill själv ägde tillgång till och vad han erhöll genom Djurklous 
förmedling. Som ovan nämnts hade Grill sålunda som medlem i 
fornminnesföreningen erhållit Djurklous ordförteckning från Kvis-
mardalen i Närke och till denna, som han även anför i sitt förord, 
hänvisar han gång efter annan i sin ordlista. I förordet omnämner 
han även Sven Hofs Dialectus Vestrogothica (Stockholm 1772) och 
L. Fr. Rääf, Ydremålet (Örebro 1859), vilka han flitigt citerar, samt 
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C. J. L. Almqvist, Svensk språklära (4:e uppl., Norrköping 1854), 
vars kapitel om de svenska landskapsmålen synes ha utgjort hans 
huvudkälla för belägg från och jämförelser med andra svenska dia-
lekter. Från de i detta kapitel intagna ordlistorna hämtar han så-
lunda i de flesta fall sina belägg från dalmålen, skånskan, jämtskan, 
ångermanländskan, småländskan, värmländskan och gotländskan, 
till dels även när det gäller västgötskan och östgötskan. För väst-
götskan använder han dock merendels Sven Hofs arbete och för de 
östgötska målen utnyttjar han flitigt Rääfs Ydremålet samt M. W. 
KaMn, Östgötha Dialekten (Upsala 1846), som han fått till låns av 
Djurklou. Från denne hade han även fått låna J. E. Wahlström, 
Uplandsdialekten (Upsala 1848), F. Unander, Allmogemålet i södre 
delen af Vesterbottens län (Upsala 1857) samt en föreningen tillhörig 
ordlista från Aspatrakten invid Askersund, upptecknad av B. A. 
Kjellmark år 1857, som på Djurklous uppmaning även kommente-
rades av Grill.12  Bland andra arbeten som Grill utnyttjat vid ut-
arbetandet av sin ordlista, märkes även P. Möller, Ordbok öfver 
halländska landskaps-målet (Lund 1858), C. J. Unström, Ordbok 
öfver Helsing-Dialecten (Upsala 1841; använd jämte ordförteck-
ningen i Almqvists språklära), C. Säve, De starka verberna i Dalskan 
och Gotländskan (Upsala 1854) samt Joh. Ihre, Swenskt Dialect 
Lexicon (Upsala 1766), vilka alla Grill hade i sin ägo. H. Hofbergs 
ordlista Allmoge-ord i Vestra Nerikes bygdemål (Örebro 1861), som 
han flera gånger efterlyser och säger sig vara »plumpt nyfiken» på, 
synes han icke ha hunnit ta del av, medan han utarbetade sitt ma-
nuskript. Ej heller kom han att stifta bekantskap med J. E. Rietz, 
trots att denne 1860 besökte Närke och för övrigt stod i ständig 
brevkontakt med Djurklou. När denne senare i april 1861 inbjöd 
Grill att subskribera på Rietz' ordbok över svenska allmogespråket, 
som snart skulle börja utgivas, avböjde han också detta med moti-
veringen, att han aldrig torde uppleva verkets fulländning, en förut-
sägelse som tyvärr kom att besannas.13  

12  Grills anmärkningar till B. A. Kjellmarks ordlista har avtryckts härnedan 
i tillägget s. 91 f. — B. A. Kjellmark var född 1832 i Hovsta i Närke, blev fil. dr 
1857, död som kyrkoherde i Axberg 1896. 

13  Såväl Djurklou som Grill framföra i sina brev kritiska synpunkter på 
Rietz' ordboksarbete. Djurklou är icke nöjd med uppställningen av artiklarna, 
finner jämförelserna med andra språk så långt drivna att de »falla stundom in 
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Om den litteratur Grill haft till hands vid utarbetandet av sin 
ordlista kan ytterligare påpekas, att han för sina jämförelser med 
isländskan utnyttjat Biorn Haldorsens Lexicon Islandico—Latino—
Danicum (Köpenhamn 1814). I ett brev till Djurklou förhör han sig 
också om dess värde och får till svar, att det »är ännu i dag det 
bästa vi ega; dock äro flere nyare ordböcker under arbete». Om de 
norska dialekterna synes han ha inhämtat upplysningar i Ivar 
Aasen, Ordbog over det norske Folkesprog (Kristiania 1850), som 
Djurklou för övrigt rekommenderar. Vilken litteratur han utnyttjat 
för kännedomen om vårt fornspråk kan icke säkert avgöras. Bland 
arbeten som förtecknas i Djurklous brev märkes J. E. Rydqvist, 
Svenska språkets lagar, varav två delar vid denna tid utkommit, 
J. E. Rietz, Scriptores Suecici medii xvi (Lund 1842-51) samt vad 
som utkommit av Svenska Fornskriftsällskapets Samlingar. Grill 
synes åtminstone i någon utsträckning ha haft tillgång till dessa verk 
och säkerligen även till vissa av C. J. Schlyters editioner av våra 
landskapslagar. Därutöver torde det med någon större grad av sanno-
likhet vara hart när omöjligt att uttala sig om, vilken språklig litte-
ratur han kunnat ha till hands såväl för fornspråken som för dia-
lekterna. Enstaka uppgifter för de senare kan exempelvis ha hämtats 
ur topografiska verk, såsom A. Hillphers resor, A. E. Holmbergs 
bohuslänska historia o.s.v. I en hel del fall får man också räkna 
med att Grill meddelat uppgifter från vad han själv inhämtat av 
folkspråket under sina resor i olika delar av vårt land. I andra fall 
torde han också ha 'införskaffat upplysningar ur sin bekantskaps-
krets och då företrädesvis från sina lärda bekantskaper såsom C. J. 
Sundevall m.fl. 

Men korrespondensen med Djurklou gäller icke enbart litteratur-
upplysningar. Grill begär och får hjälp även i andra avseenden. Han 

i det löjliga» och anser f.ö., att det varit önskligt att Rietz följt Aasens plan-
läggning av sin ordbok över det norska folkspråket. Grills anmärkningar gäller 
huvudsakligen önskvärda förbättringar beträffande huvudorden, som han anser 
vara tryckta med alltför liten stil i provbladet. På denna punkt ber han Djurklou 
enträget att tillskriva Rietz och åvägabringa nödig ändring. Härpå svarar Djur-
klou, att han så skall göra och säga Rietz sin tanke »rent ut i afseende på det 
typografiska och hoppas jag åtminstone att kunna utverka ändring i detta af-
seende före tryckningen. I öfrigt kan någon ändring väl ej åstadkommas, och 
jag vill ej ens i bref yttra mig derom». 
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efterlyser sålunda exempelvis enträget den förteckning av starka 
verb som Djurklou utlovat i sin bok Ur Nerikes folkspråk och folklif. 
Någon dylik lista kom aldrig i tryck, men Djurklou lämnade i stället 
ett prov på uppställningen av densamma, och det är av allt att döma 
denna som fått utgöra mönster för Grills tabell över de starka ver-
bens böjning." Grill är också tveksam om, vilka ord som kunde 
anses höra till riksspråket och sålunda borde uteslutas. Han frågar 
Djurklou till råds härom och undrar, om icke Dalins ordbok härvid 
kunde rådfrågas.15  Svaret blir nekande. Djurklou påpekar i irriterad 
ton, att han icke äger den, och fortsätter: »men oaktadt Svenska 
Academien hedrat densamma med ett ampert loford och stora guld-
slantar, kommer jag aldrig att köpa den». Anledningen härtill anger 
han vara den, att i detta lexikon »intagas fransyska och nödtorftigt 
svenskifierade ord — på sina ställen kan man räkna ända till 180 
främmande ord mellan två svenska». Sedan han påpekat svårigheten 
att i olika delar av landet avgöra, vad som är dialekt eller icke i 
vardagsspråket, formulerar han för sin del denna regel: »För min 
del följer jag min egen språkinstinct och har gjort till regel: bättre 
för mycket än för litet». Grill synes i fortsättningen utan större be-
kymmer ha accepterat denna norm för sitt arbete. 

Som ovan påpekats har Grill fått planen för uppställningen av de 
starka verben från Djurklou. Från denne har han också lånat texten 
till språkprovet, som är en översättning till »tylöskogsmål» av den 
av honom för dylikt ändamål i flera sammanhang nyttjade sagan 
om Askepoten.16  Att han även skulle ha fått uppslaget till redogörel-
sen för uttalet och ordböjningarna från Djurklous framställning av 
folkmålet i Kvismardalen, torde icke med fog kunna hävdas. Detta 
parti synes i sin ursprungliga form ha avfattats tidigare. Men den 
genomgripande omarbetningen, i varje fall av uttalsbeteckningarna, 
som utförts med blyerts och ofta är mycket svårtolkad, röjer i alla 
händelser påverkan från detta håll. Han inför sålunda tecknet 6 för 
slutet o i enlighet med Djurklous beteckningssätt, och likaså sh i 
stället för sch, ehuru med vidsträcktare funktion än hos Djurklou. 

14  Sannolikt torde Djurklou ha fått uppslaget till den tillämnade förteckningen 
genom C. Säves avhandling De starka verberna i Dalskan och Gotländskan (Up- 
sala 1854). 

45  A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket, 1-2, Stockholm 1850-1853. 
16  Se härom sid. 19 not 11. 



XVI J. W. GRILL 

Intetdera hinner han emellertid genomföra konsekvent i ordlistan. 
I denna och i böjningsläran, men icke i redogörelsen för uttalet, tar 
han också upp Djurklous tecken å för långt a i substantivändelser, 
men använder, tydligen genom missförstånd, tecknet å i samma 
funktion i ett dussintal fall. Likaså nyttjar han i ordlistan Djurklous 
beteckningar e. för lång, betonad slutvokal i best.sg. av vissa neutra 
och é för långt e. Detta sker emellertid utan genomförd konsekvens 
och ibland alldeles som om därmed betecknades helt identiska ljud." 
Dessa och andra inkonsekvenser får dock skyllas på det faktum, att 
Grill icke hann föra sin utredigering till slut. De skulle med all 
säkerhet ha avlägsnats vid en slutlig översyn. 

Enligt sitt brev till Djurklou den 23 januari 1861 synes Grill ha 
börjat det definitiva utarbetandet av sin ordlista omkring eller strax 
före nyåret 1861. Vid slutet av maj avbröts arbetet härmed för att 
fortsättas under någon del av den följande vintern. I sitt sista brev 
till Djurklou den 17 maj 1862 meddelar han, att han sedan dess måst 
ha annat för händer. Han hoppas dock kunna återuppta arbetet 
senare: »Få se i höst och vinter-- om jag lefver ». Denna förhoppning 
kom dock på skam. Arbetet med ordnandet och katalogiseringen av 
den ovan nämnde zoologen Victorins samlingar kom emellan liksom 
utgivningen av dennes dagböcker m.m. När han slutfört dessa före-
tag tog den sjukdom överhand, vars farliga vändning han länge 
förutsett, och gjorde honom oförmögen till allt slags arbete under 
den tid han hade kvar att leva. 

Grill fick sålunda aldrig glädjen att se sina uppteckningar av 
folkspråket på Tylöskogen i det definitiva, tryckfärdiga skick som 
han så ivrigt åstundade. Men det fattades icke mycket, egentligen 
endast en sista översyn, avlägsnande av inkonsekvenser samt ren-
skrivning. Det manuskript som Grill lämnade efter sig, omfattade 
113 blad i folio, innehållande förutom titelblad 210 sidor text. Härtill 
har av Djurklou fogats ett blad med Grills anmärkningar till B. A. 
Kjellmarks ordlista samt biografiska uppgifter om Grill, tydligen 
utarbetade till ledning för personalier vid dennes begravning och 
överlämnade till Djurklou av Grills broder Mathias.18  Med dessa 

17  Jfr härmed Djurklous redogörelse för ljudbeteckningarna i Ur Nerikes folk-
språk och folklif (Örebro 1860), s. 5 ff. 

18  Brev i Örebro läns museums arkiv från Mathias Grill till G. Djurklou daterat 
Örebro den 22 april 1864. 
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tillägg uppgår det manuskript som under Grills namn finnes acce-
derat i Örebro läns museums arkiv till 236 sidor. 

Den föreliggande utgåvan omfattar hela detta manuskript med 
undantag av de biografiska uppgifterna. Grills text återges fullstän-
digt med uteslutning endast av några smärre, obetydliga och genom 
sin svårläslighet helt osäkra uppgifter. Genomgående har vid ut-
givningen den form eftersträvats som med ledning av de omfattande 
och ofta svårtolkade omarbetningarna, blyertsanteckningarna, stryk-
ningarna o.s.v. i manuskriptet kunnat bedömas såsom sist och när-
mast den slutgiltiga, som Grill åsyftat. Hans beteckning med »fet-
stil» för det tjocka 1-ljudet har återgivits med 1; i övrigt har hans 
ljudbeteckning bibehållits utan ändringar. I en del fall har hänvis-
ningar till belägg från andra dialekter m.m., som av Grill uteslutits 
medelst lätta blyertsstreck, återinförts i texten. Detta har markerats 
med H. Inom <> återfinnas anmärkningar o.dyl. av utgivarens 
hand. Genom upptagande i utgåvan av den i Kungl. Vetenskaps-
akademiens handlingar tryckta förteckningen över djurnamn m.m. 
(se sid. 92 ff.) har utgivaren också velat sammanföra i en volym 
alla av Grill gjorda språkliga anteckningar. 

Eftersom Grills handskrift återgivits utan omarbetning och mo-
dernisering av stavning och uppslagsformer har slutligen ett summa-
riskt register utarbetats och tillagts för att underlätta uppsökandet 
av de olika ordbeläggen. 

Till sist några ord om manuskriptets öden efter Grills död. Kort 
tid efter hans bortgång meddelade brodern Andreas i brev den 19 
april 1864 som svar på en förfrågan från Djurklou, att ordsamlingen 
förelåg i sådant skick, att den sannolikt kunde användas utan 
mycket extra besvär samt att de efterlevande syskonen gärna ställde 
såväl den som allt annat, som kunde intressera, till Djurklous och 
fornminnesföreningens disposition. Manuskriptet överlämnades se- 
dermera enligt detta löfte den 9 december samma år, varjämte 
Djurklou gavs rätt att använda det som honom syntes lämpligast.19  
I föreningens verksamhetsberättelse för åren 1864-1865 meddelar 
också Djurklou att han av Grills arvingar fått löfte att erhålla dennes 
anteckningar om folkspråket på Tylöskogen. Då nästa års verksam- 

19  Breven med angivna dateringar från Andreas Grill på Mariedamm till G. 
Djurklou tillhöra den senares brevsamling 1 Örebro läns museums arkiv. 
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hetsberättelse överlämnas, kan han meddela, att dessa kommit för-
eningen tillhanda, och han framhåller då också med talrika exempel 
på uttal, ordböjning och ordförråd, hur de av Grill gjorda anteck-
ningarna är utmärkande för folkspråket inom den del av Tylöskogen 
som faller inom Lerbäcks och Godegårds socknar.2°  Den utgivning 
genom föreningens försorg som han samtidigt förutskickade, blev 
emellertid icke av. Förmodligen saknade föreningen medel och Djur-
klou härför erforderlig tid. Då J. A. Lundell sedermera i Uppsala 
började utgiva tidskriften Svenska Landsmål erbjöd han sig troligen 
med dessa fakta för ögonen, att ställa Grills manuskript till tidskrif-
tens disposition.21  Så skedde också, och på tidskriftens häftesomslag 
finner man i fortsättningen bland bidrag som är under färdigstäl-
lande för kommande årgångar även Grills »Anteckningar om Tylö-
målet» annonserade fr.o.m. häfte 2 (1880) t.o.m. häfte 80 (1903). 
Då ingen utgivning kom till stånd, krävde emellertid Djurklou igen 
manuskriptet, som vid hans död jämte hans egna samlingar av 
språkliga och folkloristiska uppteckningar hamnade i fornminnes-
föreningens arkiv i Örebro läns museum. 

Bortsett från de upplysningar man kunnat inhämta från Djur-
klous ovan anförda redogörelse i fornminnesföreningens verksam-
hetsberättelse för år 1865 har Grills uppteckningar av folkspråket 
på Tylöskogen förblivit okända och outnyttjade av forskningen. En 
enda gång har de blivit hedrade med ett omnämnande i den språk-
vetenskapliga litteraturen, nämligen av Adolf Noreen.22  Uppenbar-
ligen är det dock de anförda uppgifterna av Djurklou som föranlett 
honom till omdömet, att de icke »lära» vara obetydliga; själv har 
han av allt att döma aldrig tagit del av originalet. När detta nu 
genom välvilligt tillmötesgående från Örebro läns museum kunnat 
befordras till trycket, är det utgivarens förhoppning, att Grills upp- 

20  De angivna verksamhetsberättelserna är tryckta i Antiqvarisk Tidskrift för 
Sverige, II, Stockholm 1869. — I anslutning till G. Djurklous uttalande om det 
geografiska området för Grills ordlista torde böra påpekas, att den i huvudsak 
får anses representera folkspråket i Mariedammstrakten inom Lerbäcks socken 
i Närke men gälla för Godegårds socken i Östergötland endast i de fall, då detta 
uttryckligen angivits av Grill. 

21  Brev från G. Djurklou till J. A. Lundell den 21 november 1879. — J. A. 
Lundells brevsamling i Landsmåls- och Folkmilmesarkivet i Uppsala. 

22  Adolf Noreen, Vårt språk, I, Lund 1903, 4. 280. 
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teckningar, på samma gång som de bringar i åtanke hundraårs-
minnet av upphovsmannens död, kommer att verksamt berika det 
språkliga materialet från hans hembygd Närke och därmed även 
intager den plats som tillkommer dem i studiet av vårt lands folkmål. 

Av Statens Humanistiska Forskningsråd har anslag beviljats till 
arbetets utgivande, vilket härmed tacksamt betygas. 

Uppsala i juli 1964 
Richard Broberg 





UR FOLK-SPRÅKET 
PÅ TYLÖ-SKOGEN  

ORD OCH TALE-SÄTT 
antecknade på 1840-talet i södra delen 
af Lerbäcks Socken i Närike vid gränsen 

emot Östergötland 

AF 

J. W. GRILL 





Förord. 

Redan äro tvänne årtionden förflutna, sedan utg. började att an-
teckna de i hans födelsebygd förekommande ord och talesätt, som 
mäst afvika från vårt skriftspråk. Första anledningen dertill var icke 
blott vissa »besynnerliga» ord, alltför egendomliga att kunna helt 
enkelt förklaras såsom en »förvridning», utan lika mycket uttalet, 
som ej obetydligt afviker både från närgränsande socknars och de 
norr och söder om hela denna skogbygd belägna Närikes- och Öst-
göta-slätternas; hvarförutan — jag må väl säga det — uttalet syntes 
mig fulare än de flere andra folkmål, med hvilka jag under min 
ungdom gjordt bekantskap. Detta allt borde förvaras, åtminstone 
för att låta efterkommande veta, huru man här ännu i detta år-
hundrade talade, ty i vårt skriftspråk skola de fåfängt söka det. 
Men ett tidskifte har nu inträffat, då våra landskapsmål börja ådraga 
sig den uppmärksamhet de förtjena; och då dertill kommer att 
denna orts tungomål på dessa tjugo år undergått ganska märkbara 
förändringar, så har jag kännt mig uppmanad att redan nu, med 
det lilla jag förmår, sätta språkforskaren i tillfälle till ökade jäm-
förelser, och såmedelst äf ven lemna bidrag åt dem, som en gång 
komma att utarbeta något helt rörande förvandtskapen mellan de 
olika landskapens invånare. 

Det är likväl icke utan tvekan jag går att öfverlemna detta lilla 
arbete åt offentligheten. Icke derföre att mången skall finna löjligt 
att till och med anteckna dylikt »prat», ännu mera att »låta trycka» 
detsamma. Desse hänvisar jag till hvad t.ex. Prof. C. Säve skrifvit om 
våra landskapsmål. Ej heller har jag tvekat derföre att den krets det 



4 J. W. GRILL 

omfattar är så obetydlig, en följd deraf att utg. icke haft biträde af 
någon annan samlare. Nej! — tvekan har uppstått, dels för det 
ofullständiga skick, hvari den lilla listan framträder, ty jag tviflar 
icke att man skulle kunna mycket öka, kanske fördubbla henne 
med mer eller mindre värderika ord, som afvika från skriftspråket, 
om man sökte i hvarje vrå af Allmogens rika förråd, dels emedan 
jag väl inser, att jag icke är företaget vuxen, då jag icke sträckt det 
längre än till en ordlista i den aldra enklaste form. 

Tylö-skogen, i inskränktare mening, sträcker sig öfver södra delen 
af Lerbäcks och östra af Hammars socknar i Närike, samt nord-
vestra delen af Godegårds socken i Östergötland.1  — Den är således 
en gränstrakt, hvars folkspråk man väntar skall tillhöra lika mycket 
Närike som Östergötland, lika mycket Svea- som Götaland. Språk-
kännaren skall afgöra, med hvilketdera det har mäst gemensamt. 
Ehuru Närike antages hafva blifvit befolkadt af nybyggare från 
Södermanland, vill det af mer än ett skäl synas som om dess södra 
skogbygd fått sina invånare från Götaland.2  Detta motsäges icke 
heller deraf, att Lerbäcks Bergslag (omfattande socknarne Ler-
bäck, Hammar, Askersund och Snaflunda) under namn af Sundbo 
Härad ända tills år 1639 tillhörde Finsponga Län i Östergötland.2  
Om eller när denna bergslag förut en gång tillhört Närike, saknar 
jag källor att afgöra. 

Endast den del af Tylöskogen, som ligger i Lerbäcks och Gode-
gårds socknar, är föremål för denna uppsats.4  — Utg. har icke in- 

1  Så angifves den t.ex. på den karta öfver Sverige och Norrige, som Sällskapet 
för Växelundervisningens befrämjande år 1844 utgifvit. 

2  C. J. Schlyter, »Om Sveriges äldsta indelning i landskap», sid. 41. — Jmf. 
också G. Djurklou, »Ur Nerikes Folkspråk och Folklif», sid. 70 Sägnen om 
Hackhemarne. 

3  Enligt Beskrifningen öfver detta landskap af P. G. Widegren, som åberopar 
Palmskölds manuscript på Uppsala Bibliothek. 

4  Namnet Tylöskogen lefver icke i folkspråket längre, åtminstone icke här. 
Dess ursprung torde hafva något gemensamt med den vid Annsjön i Tjellmo 
socken helt nära Närikesgränsen belägna Tyle gård, och den betydliga bergs-
höjden Tyle klint, som båda ligga nära den gamla vägen emellan Ostgötaslätten 
och öster-Närike. 
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tagit andra ord än dem han hört ur Allmogens mun, och han har 
egnat lika mycken uppmärksamhet åt uttalet som åt orden, d.v.s. 
han har sökt framställa detta i hvarje ord så tydligt han förmått.5  
Huruvida han häruti lyckats, vet han ej, — men så länge vi icke 
hafva på fonetisk grund bildade bokstäfver, lärer man (få)fängt 
söka tillfredsställa alla läsare. Visserligen (är) månget ord intaget, 
hvars form synes hafva uppkommit endast genom ett hastigt och 
vårdslösadt uttal, men emedan utg. lika litet tilltror sig att bestämma 
gränsorna för sådana fall, som att afgöra huru stor del ett dylikt 

5  Detta anser han näml. vara det enda riktiga sättet för att kunna fullständigt 
jämföra den ena dialekten med den andra, hvilket icke är möjligt, så länge man 
bemödar sig att intvinga alla ord i skriftspråkets former, att återgifva ä med a, 
å med o, o med å, f med p, b med v, o.s.v. hela alfabetet igenom, eller tillägga 
och borttaga bokstäfver der det språk man vill framställa gör alldeles tvärtom. 
Ett sådant förfaringssätt må vara på sin plats för den, som endast vill studera 
härledning från fornspråken, men är otillräckligt, för att ej säga missledande, 
om man med dialekternas antecknande vill vinna något mera, såsom kännedom 
om folkens närmare eller fjärmare förvandtskap, o.s.v., hvartill tiden nu torde 
vara inne. Såsom ett godt föredöme må anföras C. Säves, i Almqvists Språklära 
intagna Ordlista öfver Gotlandsmålet, som framställer detta lifslefvande för läsa-
rens inbillning, eller L. F. Rääfs rika lexikon öfver Ydremålet, och G. Djurklous 
påbörjade öfver Qvismaredalens i Närike. Till och med Sv. Hoofs Dialectus 
Vestrogothica, som för sin »underliga stafning» vid första påseendet synes så 
afskräckande, skall man snart finna vara ganska upplysande, sedan man med 
någon kännedom om detta tungomål, satt sig in uti förfs sätt att framställa 
uttalet. Se här en tillämpning! De ord, som i skriftspråket ända sig på a, såsom 
infinitiver, feminina substantiver och adjectiver m.fl. utbyta på Gotland detta 
a mot ä. Att dömma af de hittills allmängjorda ordlistorna, skulle denna ä-ändelse 
tillhöra endast Gotland. Men, om nu detta icke är fallet! Om andra större eller 
mindre trakter af värt land finnas, der ä-ljudet är lika herrskande (t.ex. Tylö-
skogen) Är detta då blott en tillfällighet, eller bör det icke föranleda en jäm-
förelse, äfven i andra stycken, emellan hvad dessa så långt åtskiljda folk möjli-
gen i en forntid kunde hafva mera gemensamt? Om någon hemul för denna åsigt 
vidare skulle behöfvas, må man erinra ett yttrande af en känd språkforskare: 
»Hvad man om landskapsmålen finner antecknadt, inskränker sig mest till de 
egna ord, som invånarne i en provins bruka, men ej i en annan. Detta angår 
likväl blott Lexikografien. Mycket återstår, utom blott orden, att i detta ämne 
ransaka. Uttalet är en af de mest skiftande och märkvärdigaste olikheter land-
skapen emellan i uttalet nemligen af samma ord». C. J. L. Almqvist, Svensk 
Språklära, sid. 153. 
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»slarf » kan äga deruti, att vårt språk numera hvarken är norrxna 
tunga eller sanskrit, så har han destomindre velat utesluta sådana 
ord, som han tror att de bidraga till kännedomen om språkets ut-
vecklingshistoria. Likväl har han oftast, därest det synts honom 
behöfligt, bifogat samma ord, stafvadt enligt skriftspråket. 



Uttalet. 

Ehuru utg. bemödat sig att i Ordlistan framställa detta, torde dock 
icke vara olämpligt att på ett ställe sammanfatta hvad som rörande 
de serskilda bokstäfverna närmar sig till regler.1  

Voealer. 

a Substantiver med slutartikel efter 1:a decl. i singularis, och 2:a 
dec!. i pluralis, ändas i Lerbäck på a med stark tonvigt. I två-
stafviga ord, såsom Pigå, höjes tonen i sidsta stafvelsen en half 
eller hel not: Pigå pigan, Drängå drängarne. I Godegård är detta 
a kort. -- I flerstafviga deremot, såsom Lagårdspiga, höjes den i 
näst sidsta stafvelsen och sänkes åter lika mycket i sidsta. 

e När ä efterföljes af en enkel konsonant, uttalas det i Godegård 
nästan alltid såsom e: Net nät, Veg väg, Etä äta, Vegä väga, Sle(d)e 
släde. I Lerbäck är detta ljud midtemellan e och ä. (Godegårds-
uttalet har jag i ordlistan vanligen anfört inom parenthes). 

/ framför dubbel konsonant uttalas vanligen som e: Drekkä 
dricka, Flekkä flicka, Fekk fick, Gekk gick, Mett mitt (Smål. 
Värend idem). 

Substantiva som i Sveamålet ändas på -a och äro feminina, 
ändas här ofta på -e och äro maskulina eller neutra: Hette m., 

1  Av den följande redogörelsen för uttalet har Grill företagit en mycket om-
fattande om- och bearbetning, som med all sannolikhet ägt rum i samband med 
den kontroll och omarbetning av ordlistan som han företog omkring år 1861 med 
tanke på en tillämnad tryckning. Ändock torde den i den form som den till 
sist efter otaliga strykningar i texten, tillägg och ändringar framträder, d.v.s. 
så som den här återgivits icke vara definitiv. Vissa ljudbeteckningar har han 
ej heller hunnit genomföra i ordlistan (jfr nedan t.ex. not 3 och 9). Endast mera 
omfattande tillägg till den ursprungliga texten ha i det följande anmärkts i 
noter. Jämför f.ö. utgivarens inledning! 
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hetta, Svee m., sveda, Skugge m., skugga, Hjässe m., hjessa, 
Lae n., lada.2  

i Någon gång har Tylömålet i der skriftsvenskan har e: Si v. se, 
Di de. 

6 Det slutna o är här allestädes betecknat med 6.3  
o Det öppna o (som det uttalas i Sv. Om, Som, Ofta, Orre) finnes 

alldeles icke i Tylömålet. Det ersättes nästan alltid af »Lauths 
Urvocal»,4  näml. det ljud mellan o, u, och ö, som jag skulle vilja 
kalla det fula eller det tjocka o, och som Hoof i Dial. Vestrog. 
sökt uttrycka med ou och liaMn i östgötadialekten med ö. I enlig-
het med Sundevall har jag allestädes tecknat det e, dels emedan 
jag anser ljudet vara nog egendomligt att, i likhet med det tjocka 
1 (I), få sin egen bokstaf, dels emedan denna är tydlig och lätt att 
använda. Detta ljud uttalas i södra delen af Lerbäck så tjockt, så 
likt ä, att man knappt eller alldeles icke skulle kunna urskilja 
dessa båda vocaler om icke, som ofvan är nämndt, ä i de flesta 
ord uttalades nästan alldeles som e. Exempelvis må nämnas att 
utg. i alla tider trott att Mess (barnrock, kolt) hette Mäss, hvarför 
han för 20 år sedan skref ordet med ä, och först nyligen i Vestra 
Ny socken, där o icke uttalas så djupt, hörde att det rätteligen bör 
skrif vas Moss.5  I ordlistan har jag derför vanligen bredvid kg-ljudet 
inom parenthes bifogadt ordet stafvadt med ä, för att erinra om 
likheten med denna bokstaf. Emedan e oftast ersätter skrift-
språkets o, är denna plats i alfabetiska ordningen bibehållen, 
ehuru enligt den systematiska ljudläran platsen bredvid ö vore 
riktigare. 

Ehuru e alltid uttalas så olikt d, att ingen öfvergång mellan 
dem äger rum, t.ex. i Stdkk-eilm Stockholm, finnas dock här 
många ord med e, som man vanligen skrifver med d (Rog råg, 
Tota tåla) eller u (Bork burk, Dogä duga, Got gul, Toppe Tupp) 

2  Detta stycke har av Grill införts med blyerts i marginalen. 
3  Tillagt med blyerts i marginalen. Detta beteckningssätt har Grill icke hunnit 

genomföra i ordlistan, där det sålunda träffas endast sporadiskt och företrädesvis 
fr.o.m. bokstaven r. 

4  Se C. J. Sundevall, Om Phonetiska Bokstäfver, Vet. Ak. Handl. 1856 sid. 67 
och 92, samt G. Djurklou, Ur Nerikes folkspråk och folklif sid. 6. (Grills not.) 

5  Denna mening och fortsättningen fram till styckets slut har med undantag 
av ett parti av den andra meningen tillfogats efteråt med blyerts. 
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eller ö (Mjo/k mjölk, Sorp sörp, Lonn lönn, Forst först). Alla 
sådana ord, som jag erinrat, äro i Ordlistan intagne. 

zz Muggä mygga. 
y Några ord hafva y, der skrifsvenskan har ö. Ymsä ömsa, Ynka 

ömka, Yppnä öppna (men ej Byssä bössa, Myssä mössa, som på 
östgötaslätten) eller der skrifsvenskan har u: T jyv tjuf, Styfson 
stjufson. 

d Åtskilliga hafva slutet d, der detta i Sveamålet uttalas som öppet o, 
(Tylömålets o) : Bål! boll, Brådt brodtom, Kdmma v. komma, Rdkk 
rock. Regeln synes vara att å-ljudet herrskar, när det efterföljes 
af dubbelt k, 1, m eller t. I Ordlistan äro uppförda så många ord 
som jag kommit ihog. 

Der a efterföljes af dubbelt m eller n, uttalas det ofta som d. 
Ånn and, Bfdnnä blanda, Bånn band, Hånn hand, Ldmm lamm, 
Rdnn rand, Sdnn sand. Undantag: Lann land, Strann strand, Tann 
tand. 

ä Alla ord, som i skriftspråket ända sig på a, hafva här likasom på 
Gotland ett (vanligen kort) ä, således alla subst. sing. som gå efter 
1:a decl. och sakna slutartikel (Blomma); alla adjectiver med 
obestämda artikeln i plur. (Vakkrä blommer) och alla med be-
stämda artikeln i fem. och neutr. både sing. och plur. (den vakkrä 
blomma, di vakkrä blommera); verber i infinitivus (Älska), o.s.v. 
I Linköpingstrakten uttalas detta ljud i de fleste af ofvannämnda 
fall såsom ett rent och slutet e: Flikke flicka, Sitte sitta.° Detta 
talesätt, som isynnerhet karakteriserar östgötamålet, sträcker sig 
ända upp i Tjellmo Socken och är der allmänt, men finns alldeles 
icke i den angränsande Godegårds. — Se Ordböjningar! 

Alla, som i skrifsvenskan sluta på -are, hafva här, likasom i 
Dalarne, -öre: Skräddare, Altare, Vakkräre. 

Likasom i Gml Svenska instickes här nästan alltid ä eller e 
mellan två sammansatta ord, af hvilka det första slutar och det 
andra börjar med konsonant: Hästähu hästhud, Ännätäppter 
andtäppt. 

ö Denna bokstaf som i månget ord af uppsvenskan har ett öppet 
ljud, uttalas här oftast slutet som i Södra Sverige, således icke 

8  Denna och efterföljande mening har med invisningstecken införts med blyerts 
i manuskriptet under den övriga texten. 
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blott i Bön, Hö, Snö o.s.v. utan äfven i örä, Börä, Görä, Förä, 
Hörä, Örn, Törne, Körä, Rörö o.s.v. (jmf. Sundevall anf. ställe 
sid. 67). 

Konsonanter. 

Åtskilliga ord som i Sveamålet sluta med dubbel konsonant, hafva 
här enkel: Lok lock, Lot lott, Vet vett — eller tvärt om: Dell del. 

b Vr uttalas ofta likasom på Gotländskan som br: Brå vrå, Briä 
vrida. 
Höres nästan aldrig, när det kommer efter en eller emellan två 
vocaler: Lae lada, Le led, Le v. leda, Me med, Ti tid, Riä rida, 
Ruä ruda, Bräe Bräde (Smål. Värend idem). 

Supina af 2:a och 3:e conjug. ända sig på -d eller -dd: Höjd 
höjt, Trodd trott. 

f P före t uttalas oftast som f: Juft djupt, Knafft knappt, Kött köpt, 
Kul fl  klippt, Täfft täppt. 
Höres sällan i slutet af ett ord: Allri aldrig, Ja jag. 
H framför j och v höres lika litet här som i talsvenskan. Utg. har 
dock låtit det stå qvar för att ej i oträngt mål afvika från skrif-
bruket, helst i sådane ord, som i Isl. & Gml Sv. hafva h. 

j I sådana ord der skriftspråket framför j har d eller 1, såsom Djur, 
Djup, Ljus, Ljud o.s.v., höras numera icke dessa konsonanter. 

Der Sveamålet inuti ord har g, har Tylömålet stundom j: Spejel 
spegel: 

/ Det tjocka 1 är här ojämförligt öfvervägande det smala. Det er-
sätter till och med någon gång det dubbla 1, såsom i Alvarsammer 
allvarsam, och uttalas utomordentligt tjockt. Regeln för dess före-
kommande är densamma som i östgötamålet (Se M. W. KaMn, 
östgötadialekten. Upsala 1846) och Vesterbotten (Se Ferdin. 
Unander, Allmogemålet i södra delen af Vesterbottens län. Upp-
sala 1857).7  

Rd uttalas ofta som tjockt 1: Bol bord, Hök hörde, JO jord, 
Göte gärde, 0/ ord, eller tvärtom öfvergår id, In uti rd, rn: Körd 
köld, Mjörnäre mjölnare. 

n Höres ej såsom slutartikel efter substantiva, som sluta på 1: Gaffel 
gaffeln, Spejel spegeln, Kjortel kjorteln. 

7  Avsnittet om det tjocka 1-et har undergått betydande omarbetning, varvid 
den sista meningen tillfogats med blyerts. 
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p 1 stället förf hör man stundom p: Skapt skaft, Julapten julafton.8  
sh Detta ljud uttalas här fullt ut så tjockt som det tyska sch och 

alldeles lika, antingen det i skriftspråket stafvas med rs eller sj, 
sk, skj, eller stf, således Fosh fors, Shö sjö, Skinn skinn, Shortä 
skjorta, Shernä stjerna. Der skriftspråket har rs, är detta beteck-
ningssätt bibehållet, men annars har jag för att vinna enhet alle-
städes skrifvit sh.9  Då man förgäfves skall söka att intvinga tal-
språket i skriftspråkets former, vore det en stor vinst att åtmins-
tone för detta, på så mångahanda sätt betecknade ljud, kunna 
använda endast en bokstaf, som för att icke åstadkomma för-
virring borde vara ny. 

v Skriftspråkets f i slutet af ett ord heter här v: Rev räf, Vev väf, 
och någon gång förekommer här v, der skriftspråket har g: Stuva 
stuga, Krave krage. 

8  Tillagt med blyerts. 
° Detta beteckningssätt har Grill endast mycket sporadiskt hunnit införa i 

ordlistan. Avsnittet om s je-ljudet är f.ö. helt omarbetat och styckevis ganska 
svårtolkat. 



Ordböjningar. '° 

Substantiver. 

1:a Deel. (sing. -a, plur. -er; Sv. -or) 

Sing. Gummä Plur. Gummer 
Med slutartikel: 

Gummå (Godeg. Gummera 
Gumma') 
Gen. Gummås 

2:a Deel. (plur. -är; Sv. -ar) 

Sing. Gubbe Plur. Gubbär 
Döter Dötträr 
Shäl (själ) Shälär 

Med slutartikel: 
Gubben Gubbå (Godeg. Gubbä) 
D6tra Döttrå (Godeg. Döttrå) 
Shäla Shälå (Godeg. Shälå) 

Gen. plur. Gubbås, Döttrås, Shälås 
(Tillagt med blyerts: Hammäre, Hamrar; Hammärn, 
Hamrå) 

" Framställningen av böjningsläran har i likhet med avsnittet om uttalet (se 
ovan sid. 7, not II) av Grill gjorts till föremål för en omfattande omarbetning. I 
manuskriptet kan man med viss möda följa gången av hans bearbetning i talrika 
och ofta ganska svårtydda blyertsanteckningar. Här har genomgående efter-
strävats den form, som med ledning av dessa anteckningar, strykningar o.s.v. 
kunnat fastställas såsom sist och närmast den slutgiltiga, vartill Grill syftat. För 
detaljerna i denna hans bearbetning har utgivaren icke ansett det tjänligt att 
lämna någon närmare redovisning. Jämför f.ö. utgivarens inledning! 
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3:e Deel. (plur. -er) 
Så böjas äfven de flesta femininer, som ändas på o, u, d 
samt ö och i Sv. gå efter 2:a dec!., såsom B6 bod, Bru 
brud, Brå vrå, Mö mö. 
Sing. Sak B6 Plur. Saker B6er 

Bru Å Bruer Aer, iber 
Sme öer, öner Smeer 

Med slutartikel: 
Sing. Saka B6a Plur. Sakera B6era 

Brua ila, Ana Bruera Aera, finera 
Öa, Ona Smen öera Smeera 

Undantag. Kö, plur. Kör; med slutartikel Köa, Köna; 
plur. Köra. Sk6, plur. Skör; med slutartikel Skön, plur. 
Sköra. 

5:e Deel. (sing. & plur. lika) 
Hit höra äfven de neutra, som i Sv. följa 3:e decl. (t.ex. 
Bränneri) samt alla ord, som gå efter 4:e dec!. (med plur. 
-n, t.ex. Äpple, Bi), hvilken följaktligen alldeles saknas i 
Tylömålet. Vidare alla bärs och frukters namn, som ändas 
på a och äro neutra: Halla, Krasa. 
Sing. o. plur. Skräddäre, Barn, Bränneri, Trä, Äple, Bärj 

(berg) 

Med slutartikel: 
Sing. Skräddarn Barne Plur. Skräddära Barna 

Brännerit Trät Bränneria Träna 
Äpfe Börje Äpfa Börja 

NB. Åtskilliga andra undantag från declinationsreglorna 
äro upptagna i Ordlistan. 

Artiklar. 
M. F. N. 

Sing. En E Ett (Se vidare Ordlistan!) 
Dänn Dänn De Plur. Di 
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Adjectiver. 

Nästan alla positiva adjectiver ändas i masc. & fem. på -er, i neutr. 
på -t: Svarter, svart; Främmäter främmande. 

De som i Sv. hafva -ig, behålla här ännu (likasom i Gml Sv.) m. 
& f. -uger, -iger, neutr. -ut, -it. Visserligen förmildras denna ändelse 
småningom till -uer och -ier, men i månget ord lefver den ännu i full 
kraft, t.ex. Avuger, Bloguger, Kroku ger o.s.v. Det mellan g och r 
inskjutna e höres ganska tydligt. 

De som i masc. sluta på -en, hafva vanligen i fem. -i, såsom Mogen, 
mogi; Egen, egi; Trogen, trogi; Liten, liti, eller stundom -ä, såsom 
Ingen, ingä; Nden, ndrä någon. 

Härigenom uppstå 3 declinationer: 

1:a Deel. (neutr. olika med masc. och fem.) 
M. 

Sing. Krokuger 
Plur. Krokugä 

Med 
Sing. Dän krokuge 
Plur. Di krokuge 

M. 
Sing. Ann, Anner 

(annan) 
Plur. Anrä 

F. 
Kroku ger 

best. art.: 
Di krokugä 
De krokugä 

F. 
Ann, Anner 

N. 
Kro kut 

Dän krokugä 
Di krokugä 

N. 
Annat, Annä 

Med best. art.: 
M. F. o. N. 

Sing. Anre, Are, Anrä, Arä, 
Nanre, Nare Nanrä, Narä 

Plur. Anre, Are, Aru, Naru, Lika med sing. 
Nanre, Nare 
Se vidare Ordlistan: Ann. 

2:a Deel. (alla 3 genera lika) 
Hit höra, så vidt jag kan erinra mig, endast ordningstalen, 
såsom Treje, Fjele, Sätte o.s.v. (Undantag: Forste, Anre.) 
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3:e Deel. (alla 3 genera olika) 
M. F. N. Plur. 

Mogen Mogi Moge Mognä 
Ingen Inga Inget Ingå* 
Nden, Nån Nåra Någe, Nått Nårä 
Ingendere Ingäderä Ingetderä Ingäderä 
Mogen: med best. art. lika som 1:a decl. 

Alla comparativa ändas på -öre, superlativa på -öst, -est 
eller -erst (Futest, Vackerst). 
Sing. & Plur.: Krokugäre, krokugäst; Vackräre, vackerst. 
Med best. art.: Dän krokugeste, dän krokugestä, de kroku- 
gestä (Plur. di krokugeste överstruket av Grill). 

Pronomina. 
Pron. personalia 

1:a Person 2:a Person 3:e Person 
Sing. Ja Du Han Ho De 

hans, hanses hännis, 
hansäs hännisäs 
(Godeg. has, 
hases) 

mäj däj honum hänni de 
(Godeg. hornen) 
eller 'en, 'n eller 'na, 'a eller 'et, 't 

Plur. Vi Ni Di 
oss er deräs, deräses 

dom 

Pron. reflexivum 
Sing. & plur. Säj sig. 

Pron. possessiva 
M. F. N. 

Sing. Min Mi Mett Plur. Minö 
Din Di Dett Dinä 
Sin Si Sett Sinä 
Vårön, Vann Vår Värt Värö 
Erär Erä, Er Erät, Ert Erä 
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Följande pron. poss. sättas ofta efter slägtordet: 
Far min, Mor di, Bror sin; (likaså) Syster hanses, Far hännis. 

Pron. relativa 
M. F. N. 

Sing. Håkken, Akken Håkkä Håkke, Hakket 
(hvilken) 

Håkkendere Hakkäderä Håkketderä 
(hvilkendere) 

Plur. Hdkkä eller Åkknä; Håkknaderä eller Hdkkåderä 

Pron. demonstrativa 
M. F. N. 

Sing. Dänher Dänher Deher 
Tdkkender Tåkkäder Tdkkeder 

Plur. Diher; Diher el. Domher; Tåkkäderä el. Takknäderä 
Som Dänher böjes Dänder. Tdkken (sådan) böjes lika med pron. rel. 
Håkken. 

Verba. 
Infinitiver som ändas på -da, -dja bortkasta sista stafvelsen: Be 

bedja, Le leda, Ly lyda, Rå råda. — Andra smärre afvikelser träffas 
i ordlistan. 

Exempel på Conjugationerna. 
Inf. Pres. Impf. Sup. Part. praet. (m. & f., n.) 

1:a Conjug. Älskä älskär älskä älskä älskäter, älskät 
(impf. -ade) 

2:a Conjug. Böjd böjer böjde böjd böjder, böjd 
(impf. -de, Dränka dränker dränkte dränkt dränkter, dränkt 

-te) Läsä läser läste läst läster, läst 
Några verba böjas både efter 1:a och 2:a conjug., såsom 
Betä, Felä, Hittä, Letä, Metä, Retä, Spelä: 

S retä S retä Sret äter, Sretät 
Reta retar , trette trett 'tretter, trett 

3:e Conjug. Spd spår spådde spådd spådder, spådd 
(imp. -dde) 

Oregelbundna verber (4:e Conjug.) äro upptagna på serskild för- 
teckning här nedan. 
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(Grills uppställning i tabell har icke kunnat behållas, varför de 
olika verbformerna angivits i följd efter Grills uppslagsform i denna 
ordning: 1. infinitiv, 2. presens ind. akt., 3. imperf. ind. akt., 4. supi-
num, 5. perf. particip, 6. imperf. konj. akt. och 7. imperf. ind. pass. 
Där någon verbform saknas i denna följd, angives detta medelst ett 
streck.) 
Bedja. 1. be (beä), 2. ber, 3. ba, båe, 4. bedd, 5. bedder, 6. ba, 7. (bas) 
Berga. 1. bärjä, 2. bärjer, 3. barj, burje, 4. bärjd, burji, 5. bärjder, 

burjen, 6. burje, 7. barjs. 
Binda. 1. binnä, 2. binner, 3. bannt, bunne, 4. binnd, bunni, 5. binn-

der, bunnen, 6. bunne, 7. banns. 
Bjuda. 1. bju, 2. bjur, 3. bö, böe, (budde), 4. budd, bjudd, 5. budder, 

buen, 6. böe, 7. bös. 
Bringa. 1. bringä, 2. bringär, 3. bringä, 4. bringd, 5. bringder, 6. 

bringde, 7. bringdes. 
Bära. 1. berä, 2. ber, 3. bar, bure, 4. buri, 5. buern, 6. bure, 7. bars. 
Böra. 1. börä, 2. bör, 3. bofe, 4. bord, 5-7. - 
Försvinna. 1. försvinnä, 2. försvinner, 3. försvann, 4. försvunni, 5. 

försvunnen, 6. försvunne, 7. - 
Gifva. 1. ge, 2. ger, 3. ga, gåve, gue, 4. gutt, gudd, gett, 5. guen, gedder, 

gue, ga, 7. gas. 
Komma. 1. kåmmä, 2. kåmmer, 3. kåmm, kumme, 4. kummi, 5. kum- 

men, 6. kumme, 7. - 
Ligga. 1. liggö, 2. ligger, 3. låg, 4. legä, 5-6. låge, 7. - 
Lägga. 1. läggö, 2. lägger, 3. la, 4. lajd, 5. lajder, 6. la, lage, 7. las. 
Se. 1. si, 2. sir, 3. såg, 4. sitt, 5. sidder, 6. såge, 7. - 
Simma. 1. simmä, 2. simmär, 3. samm, summe, 4. summi, simmä, 

5-6. summe, 7. - 
Sitta. 1. sittä, 2. sitter, 3. satt, sutte, 4. sutti, setä, 5-6. sutte, 7. - 
Skrälla. 1. skrälla, 2. skräller, 3. skrall, skrällde, 4. skrälld, 5-6. 

skrällde, 7. - 
Skälfva. 1. shätvä, 2. shälver, 3. skalv, shälvde, 4. shälvd, 5-6. 

shäfvde, 7. - 
Skära. 1. sherä, 2. sker, 3. skar, skure, 4. skuri, 5. skuern, 6. skure, 

skars. 
Slinka. 1. slinkä, 2. slinker, 3. slank, slunke, 4. slunki, 5. slunken, 

6. slunke, 7. - 
2 
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Slinta. 1. slintä, 2. slinter, 3. slant, slunte, 4. slunnti, 5-6. slunnte, 
7. 

Slippa. 1. slippä, 2. slipper, 3. slapp, sluppe, 4. sluppi, 5. sluppen, 
6. sluppe, 7. - 

Smälla (ljuda). 1. smä//ä, 2. smäller, 3. small, smulli, smällde, 4. 
smälld, 5-6. small, smällde, 7. - 

Springa. 1. springä, 2. springer, 3. språng, sprang, sprunge, 4. sprungi, 
sprungen, 6. sprunge, 7. - 

Sqvätta. 1. skvättä, 2. skvätter, 3. skvatt, 4. (skvätt), 5-7. - 
Sticka. 1. stikkä, 2. stikker, 3. stakk, stukke, 4. stukki, 5. stukken, 

stukke, 7. stakks. 
Stjäla. 1. shätä, 2. she!, 3. stat, stule, 4. stufi, 5. stuern, 6. stute, 

stars. 
Städja. 1. stäjä, 2. ster, 3. stadde, 4. stadd, 5. stadder, 6. stadde, 

7. staddes. 
Stänka. 1. stinkä, 2. stinker, 3. stank, 4. stunki, 5-7. - 
Sättä. 1. sättä, 2. sätter, 3. satte, 4. satt, 5. satter, 6. satte, 7. sattes. 



Askäpx}ten. 
(Folksaga)11  

De va en gånger en bonne, säm mångä e fälle de, å han hadde tre 
sönjer. Di bågä stärshte päjkå va bra nokk fälkälikä, män dän 
minste ville allri varå höffsliger säm annä fälk, för han satt i spisel 
å grov å potä i askå för jämnå, å honum kallä di för askäpoten. Inte 
så rasäne långt frå boens gål va e stort sbl, säm schen så rart å 
barestä gull å selver, å allri i våla ha en skullä sitt e så finer å rar 
fru, säm frua va, ho säm bodde på slote. En da sa bo'en han åt di 
bågä stärshte päjkå — i entomme begrips, för inte askäpoten skulle 
få hörä't — att di skulle ta å friä te frua. Ja, de va inte päjkå imot 
um, å så vart de sajd, att di hvann ätter ann skulle frestä si lykkä. 
Män päjkå va'nte gu för å hållä säj; å hur di skräppte åv hur lykk-
ligä di skulle bli, å håkkendere säm skulle bli vinnäre åv dom, så 
fekk allt askäpoten vähr um'e te slut, å då ville han me han äg. 
Näj, si de va då bus omöjli, mente di, att en tåkken lortuger en skulle 
få frua. Män hur askäpoten han träjä å kältä, så fekk han följä me 
ändå, å berä ma-säkkä-posen. Når di nu hadde gått en bete, så hitte 
askäpoten e skatä. »Ash», sa päjkå, »hva ska du me dän der å görä? 
Kast bort'a!» — »Äh, skråen!» sa' askäpoten, »ho kan allti bli nyt-
tier te någe.» Ä så ginge di igän. Når de le um e stunn, så hitte 

11  Denna saga, som första gången är tryckt som prov på närkesmål i G. Djur-
klou, Ur Nerikes folkspråk och folklif, Örebro 1860, s. 34-36 (sedermera även 
tryckt i G. Djurklou, Sagor och äfventyr berättade på svenska landsmål, Stock-
holm 1883, s. 190 ff.), har nyttjats som språkprov i ett flertal fall, sannolikt på 
tillskyndan av Djurklou. Bl.a. har Herman Hofberg sålunda meddelat den, dels 
på mål från östernärke, dels på bergslagsmål från Kvistbro i Nerikes gamla 
minnen, Örebro 1868, s. 281 ff. Vidare träffas sagan utförd som prov på mål 
från sydöstra Värmland av J. W. Alsterlund i dennes uppteckningar i Kristine-
hamns läroverks bibliotek (se R. Broberg, Ett nyupptäckt svar från Värmland 
på Wilhelm Mannhardts frågelista. Arv 1961, Uppsala 1962, sid. 107, not 4). 
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askepoten e' horn. »Ash», sa päjkå, »hva ska du me de å görä? 
Kast bort'e!» — »Äh skråen!» sa' askäpoten, »de kan fälle bli nyttit 
te någe.» Å så la di åv igän. Når de le um e stunn, så hitte askäpoten 
en hank. »Ash!» sa päjkå, »hva ska du me dän å görä? Kast bort'en!» 
— Äh skråen!» sa askäpoten, »han kan 'le bli nyttier te någe.» Å så 
la di i veg igän. Når de le um e stunn, så hitte askäpoten en kir 
»Ash!» sa päjkå, »hva ska du me dän å görä? Kast bort'en!» — »Äh 
skråen!» sa askäpoten, »han kan allt bli nyttier te någe.» Å så ginge 
di igän. Når de le um e stunn, så hitte askäpoten e gammärt lok. 
»Ash» sa päjkå, »hva ska du me de å görä? Kast bort'e!» — »Äh 
skråen!» sa askäpoten, »de kan allt bli nyttit te någe!» Å så gekke 
di igän. Når di nu kumme fram, så skulle älste päjken in färsht han, 
å frestä si lykkä. Män når han kåm in å fikk si frua, hur inneli 
fäger å rar ho va, så vart han just säm huve-svager, å va'nte gu te 
säjä annä än: »Ni har fali värmt nästä Er.» — »Värmäre i min bak-
ung», sa frua. Å så måtte han gå. Nu kåm milläpäjken han, å når 
han kåm in, så va'nte han likkre än bror hanses. »Ni har fali värmt 
nästä Er» sa han, »Värmäre i min bakung», sa frua. Å så måtte 
han gå. Nu va päjkå lagum storä på, må tro! Å når askäpoten velle 
frestä si lykkä, han äg, så missunnte di honum inte. »Du når'le gå, 
du äg», sa di. Å så gekk askäpoten in te frua. Når han kåm in, så sa 
han säm päjkå: »Ni har fali värmt nästä Er.» — »Värmäre i min 
bakung», sa frua. »De va bra de», sa askäpoten, »då kan ja få stekä 
mi skatä der.» — »De ska gernä varä», sa frua. Å så satte askäpoten 
in skatå i ungen. — »Flote rinner», sa frua. — »Horn te ta't i», sa 
askäpoten. — »Horne sprikker», sa frua. — »Hank te sättä um'e», 
sa askäpoten. — »Hanken e för stor», sa frua. — »Kil te kilä'n me», 
sa askäpoten. — »Flote rinner över», sa frua. — »Lok te läggä över», 
sa askäpoten. Å så fekk han frua, å slote, å goss å pänningär i storä 
högär; män päjkå ga han gull 4. selver, så mykke di orkä berä. 



A. 
abbore (Abbäre) m. aborre. 
abbäs v. dep. 1. reta, gäcka. Abbås 

inte me barnungen! [Södr.Sv. Ab-
bas med]; (Isl. Abbast vid). 

adel nom. pr. Adolf (jmf. Isl. 
m. hufvudman, upphofsman). 

af täval m. aftonvard (Isl. Aftann, Ap-
fan, afton och Vörör, mat). Stundom 
hör man äfven Aptäval; — lika som 
ju(apten och 1 apterse i går afton 
[jmf. Isl. Aptan, afton]. 

aktä v. a. 1. — lo) vakta, valla. — 2o) 
bry sig om. De aktör ja inte um. 
Han aktör inte hur mykke stryk han 
får. (hl. Akta, värdera.) 

alledi adv. Brukas endast att förstärka 
en svordom. kicken alledi skrden ha 
gjord de? De va alledi hunn& 

allestanns, annerstanns se stanns. 
allmännt adv. alldeles [De e allmännt 

för lite]. 
all6 n. alarm, buller, oväsen (Neder-

sax. idem). 
allt adv. — lo) redan. Nu rägnår de 

allt (Södr.Sv. idem). — 2o) nog, 
visserligen. De blir allt mer rägn. 
Gusstjänsta bör lär allt snart, för 
prästen e allt lammen. — 30) vis-
serligen, i gäckande mening; såle-
des=icke. Du e allt bra ker i mäj? 
Jo de e ja allt! (icke). 

allte adv. blott, endast. Du ndele 
kåmmä når du vill, allte du kåni-
mer! (Allt det? Alltid?). 

allä adv. aldra. Allå likkst. Allä fä-
gerst. 

ala f. alun. 
ajvarsammer adj. — lo) allvarsam. — 

20) simpel, anspråkslös. En alvar-
sammet skomakåre, en som icke kan 
göra tyskä skor, utan blott svänskä. 

anbelangä v. impers. 1. angå. Brukas 
endast i prwsens. Hua den saka an-
belangär, så, etc. 

anför-si v. a. 4. anse [Smål. Ydre, 
idem]. 

aniger adj. nitisk, ihärdig, flitig. Han 
e så aniger så [Smål. Ydre idem]; 
(jmf. Isl. ånn 1. äni, m. möda). 

ann adj. annan. Se förut under Ord-
böjningar. — lo) obestämd form: 
Ann, anner. En ann (anner) dräng. 
E ann (anner) pigä. Ett annä qvinn-
folk. — 20) bestämd form: Are, 
Anre, andre (Norsk.: Den are). Lika-
som det ofta säges Nene, Nenä, 
contr. af  Den (Hin) ene, Den (Hin) 
ena, hör man äfven sing. Nanre, 
Nare, hvilken form i plur. bibehål-
ler sig med artikeln Di: Di nanre, 
Di nare, Di narå, Di nanrä, Di narå. 
Ordets betydelse är lika som i Qvis-
maredalen.1  

annerstuvä, arstuvä f. rum, som ej 
dagligen bebos, men begagnas att 
väfva uti, o.s.v. (VBoh. Annerstue, 
f. sal; Uppl. Anderstuga). 

1  Se G. Djurklou, »Ur Nerikes Folk-
språk och Folklif». 
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ann-less adv. annorledes; comp. ann-
lessäre, annlessnåre, mycket annor-
ledes. 

annä conj. utan, utom, men. De e ingå 
rå, annä ja får lov å gå på byjda. 
— E de ingen annä du? (contr. af  
annan än, annat än?). 

anrä-anrä, arä-arä n. Så benämnes en 
hemlighet, som man vill att ingen 
mer än den tilltalade skall känna. 
Hur år de me de arä-arä? [Smål. 
Ydre, idem]. 

anshugger, ånshugger adj. hemsk, rys-
lig, ful. Han ej just anshugger d si. 
De e just dnshyjd (anshugd) å gå 
ner i dänn gamlä gruvii. (OG & 
Små].. Westbo idem; — jmf. Isl. And, 
emot, och Tylö: Schugger, skygg; — 
samt Hels. Ugg, Ygg, hemsk, ryslig; 
Isl. Uggr, Yggr, s. skräck). 

ape-katt m. apa, markatta (Dansk. Abe-
katt; Isl. Apaköttr, m.). 

apel f. äppleträd (Norsk. Apa!!; Isl. 
Apaldr). 

armer adj. lo) arm, fattig. — 20) som 
af snålhet nekar sig både föda och 
kläder. 

armkrok m. armboge (Hels. idem). 
Häktä armkrok. 

armäjä f. armé, stor mängd folk. 
Krigsarmäjä (jmf. Bohus Län: All-
inåkt idem). 

arpe m. smutsskorpa på kläder, på 
golfvet, under foten o.s.v. (Södml. 
idem). 

arr n. ärr. — arruger adj. ärrig. 
artän räkneordet: aderton (Isl. 2itjcin) 

— artne adertonde. Alla räkneord, 
som i skriftspråket ändas på ton, 
tonde, hafva här: -tein, -time: Fämtän, 
Fämtne; Nittän, Nittne, o.s.v. 

askemärjä se mörja. 
aven m. afund, hat (Hall. Aloe; Gml 

Sv. Avund). — Om man börjar fä 
ohill med kreaturen, så är det bard 
aven, som är orsaken, d.v.s. en an-
nans afund eller hat. 

avjiger adj. (aflig) god, ymnig, värde-
full. Brukas endast negativt. Dän 
malmen e inte för avliger. (Isl. Of-
hyr, stark kraftig; Af!, n. styrka). 

avu adj. afundsjuk, elak, ogunstig, 
motg jord (Gotl. Afvug, bakfram, 
elak. Isl. öfugr, adj. adversus). 

axel f. axel, m.; skuldra; axla, axeln 
(Isl. Ox!, f.). 

axell m. hjulaxel; lika med och utan 
slutartikel (Isl. Oxu//, m.). 

B. 
bakk-åj, bosk-Iti 1  (busk-ål), m. orm 

(Vipera berus, samt Coluber natrix 
och bevis). 

1  Dessa benämningar hafva uppkom-
mit ur fördomen, att sådant som an-
ses kunna tillfoga skada, icke bör om-
talas under sitt rätta namn. Så be-
nämnes Vargen Gråben eller Gul!! ot; 
elden Värme; menniskoblod, som af-
går genom sjukdom: Makt; ödlan, som 
tros krypa in i menniskor Fyr! otä; 
o.s.v. 

bakkäkfInt m. liten backe (Isl. Klint, 
kulle, bergshöjd). 

balokm przep. & adv. bakom (Isl. Bak, 
n. rygg). 

bakä v. a. 1. & 2. — lo) baka. — 20) 
grädda [Söd.Sv. idem]. Bakä panne-
kaker. 

bale m. botten i ett fogelnäste (jmf. Isl. 
Bceli, n. vilddjursbo). 

ball m. testiculus, scrotum. [VGötl. 
Ball, knöl, köttklimp, enl. Hoof; Gotl. 
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Ball, boll]; (Norsk. Boll, plur. Bal-
lar, idem). 

balä ner v. a. 1 nedtrycka, nedtrampa. 
Sitt inte d balö ner gräse (Isl. Bcela 
niör). 

baikä, balkä åv v. a. 1. sätta skilje- 
vägg, afbalka (af Isl. Balkr, balk). 

bangne m. grof trädgren (Södml. 
Bange). 

bankä v. a. & n. 1. slå, bulta. (Södr. 
Sv. idem; Schweitz Bank<en>; Isl. 
Bcinga). 

barbrakkii, barbrott adv. Rid barbrak-
kö, rida utan sadel eller täcke (Me-
delp. Brakkä, Dal. Brakka, plur. 
Brakkur, byxor; Rom. Bracca, f. 
idem; Isl. Brök, f. idem och Brot, 
n. veck på kläder). 

barestä adv. superlat. af  Bard, endast 
[VBott. Uppl. Hels., Baresta]. Bru-
kas ofta till att förstärka en hotelse. 
Aktä däj barestål 

barfoten, barfotäter adj. barfotad. 
barhnvden, barhuvder adj. barhufvad 

(Isl. Berhdfdaör). 
barkä v. 1. — lo) a. aftaga bark. _ 

20) n. springa, rusa (jmf. VBott. 
Bark', v.). Barkä dv, sta, i veg (Gael. 
Barc, v. rusa). 

barnlifildder adj. född. Han e barnö-
1 ödder ve Goggjä Bruk (Godegårds 
Bruk). 

bara) n. barnsöl (Norsk. & GmlSv. 
idem). 

base m. jerngryta med handtag [Smål. 
idem]. 

baskä v. a. 1. lindrigt slå. 
basse m. membrum virile (Smål. 

idem). 
bastä f. badstuga, torkhus för lin. 

(Jmf. Möller, Halland: Basta.) 
basä v. 1. — lo) a. slå. 20) n. springa, 

rusa. — 1 ett basåne, utan uppehåll 
[Smål. idem]. 

batting m. bankovitten, 1/4 skilling 
banko. 

baxnäs v. dep. n. 1. häpna, hysa fruk-
tan eller betänklighet (Gotl. Baxnå). 

begåvning f. fästmansgåfva. 
begärning f. bård, garnering på en 

kjortel [Blek. idem]; (GmlSv. Ger-
ning; Isl. Girding, f. gördel). 

behovliger adj. behöfvande. Ja e be-
hovliger um sed-se, utsäde. — Varä 
i behover um, behöfva. 

bek n. beck. (GmlSv. idem; Gotl. & Isl. 
Bik.) — bekä v. a. 1. becka (Gotl. 
Bikä). — Deraf Bekänste svart, 
mörkt, o.s.v. 

bekostning, (bekästning) f. kostnad. 
benling m. benända af ett djurskinn 

(Gotl. Bajnling). 
bes-mal m. besman (Dal. Norrl. Bis-

mål; af Isl. Mål, mått). 
besparning f. besparing. 
best m. elak, egensinnig menniska 

eller djur [Smål. idem]. 
bestri v. a. 3 & 4. (bestrida) påstå, 

försvara, förfäkta. Ordets betydelse 
är här alldeles motsatsen af dess 
vanliga (motsäga). Mangnis har rät-
ten på si sid; de kan ja bestri. 

bete s. — lo) m. bit, stycke (Isl. 
m.). — 20) n. stund (Södr.Sv. idem; 
jmf.1s1. Biö, n. plur. dröjsmål, uppe-
håll). — 30) n. betesmark. — 4o) 
bete till färgning. 

bett si. — lo) bitet sår. — 20) skärpa 
på eggjern. 

bettål m. betsel, träns (VGötl. & Smål. 
idem; Gotl. Bitel; Isl. Betil.) — bettlä 
v. a. 1 betsla (Smål. idem). 

betä v. 1. & 2. — lo) a. stycka, dela, 
bryta i bitar, gifva foder åt kreatur. 
Betö för'n, åt honom (Isl. Beita). — 
20) n. gå i bet. — 30) a. beta till 
färgning. 

bevännt adv. dugligt, tjenligt. De e inte 
ndge bevännt me dän sea. 
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bevärning f. beväring. 
binge, binke m. hög, hop (Isl. Bingr); 

[VGötl. Binge; Smål. Värend Bunke; 
Isl. Bunki]. 

binä f. hårbena (jmf. Isl. Beinn, adj. 
rak, rät.) 

bitä v. 4. — lo) a. bita. (Isl. Bita.) — 
20) n. vara skarp. Kniven biter inte. 
— hiss v. dep. act. 4. bitas, bita. 

bjuä v. a. & n. 3. & 4. bjuda. — Bju 
säj te, bjuda till, försöka (VGötl. 
idem). - 

bjäbbil v. n. 1. prata emot. — bjäbb 
n. (Smål. & VGötl. 

bjällä f. bjällra. Likväl icke sådan, 
som brukas på kor, hvilken alltid 
heter Skällä, Koskällä (VGötl., idem; 
Isl. Bjalla, liten klocka, skälla). 

björn m. — I gårdsnamnet Björnfall 
uttalas ordet som Bjönn (Jemtl., 
Norrl. Bienn, Bjänn. — Norsk Bjönn, 
björn). 

bla n. blad; plur. med slutartikel; *-
ra, bladen. 

bladiger, bradiger adj. (bradig) duk-
tig, betydlig. Lika med »Bradigr» i 
Qvismaredalen. Se Djurklou, förut 
anf. ställe (jmf. Brciagerr adj., som 
tidigt mognar). 

blaggärn n. blångarn, blångarnsväf 
[Gml Sv. Bla, blånor]; (Isl. Blägarn). 

blakkuger adj. (blackig) ljusnad, ur- 
blekt, af ljus färg. 

blaskä v. n. 1. plaska, slaska med våt-
varor [Smål. idem]. 

blastar m. blad på rotfrukter. 
blekvulen adj. bleklagd. 
blekä v. 1. — lo) impers. blixtra [V. 

Götl. & Smål. idem; Upp!. Bläcka]; 
(Isl. Blika; skina, lysa). — 20) a. 
hugga märken i träd, till vägledning, 
rågång, o.s.v. (Gotl. Blikä.) 

bli v. aux. 4. blifva. — sup. blidd. 
(Gotl. Bläiva; Tysk. Bleiben.)  

bligä v. n. 1. & 4. stirra, hålla blicken 
fästad på något (GmlSv. idem). 

blixä v. n. 1. blinka (jmf. Upp!. Blyxta, 
vinka med ögonen, enl. J. E. Wahl-
ström, Upplandsdialekten). 

blog m. blod. — bloguger adj. blodig. 
— blogä v. n. 1. blöda (GmlSv. 
Blodga; Isl. Bloaga). — blogä ner 
v. a. besuddla med blod. 

blek n. block, mast-träd. 
blokä v. n. 1. ske träget eller i mängd. 

Han bleker d svär, svärjer. De blekär 
å snögär (VBott. Bläka). 

bios n. bloss (GmlSv. Bios). — blosä 
v. n. 1. blossa. 

bly, fönsterle n. mellanstycken i föns-
ter, äfven om de äro af trä. 

blåbuk m. odon (Vaccinium uligino-
sum) [VGötl. idem]. 

blåer adj. blå (Isl. Blår). — blåna m. 
blånad (Gotl. Blaunä, GmlSv. Blani 
m.). 

blånning f. blandning. — blånnä v. a. 1. 
blanda (Smål. Ydre, idem). beblånnä 
säj v. refl. 1. coire. Ja ha allri be-
blännä mäj me'na, fast ho shyller 
maj. 

blåsibbä f. blåsippa (Anemone hepa-
tica). 

blåsä v. a. & n. 2. blåsa; sup. blåst 1. 
b/dsi (Isl. Blåsa). 

blä v. 3. — lo) a. aftaga bladen på kål 
(GmlSv. Blcedhia. — 2°) n. bläddra i 
en bok. 

bläkk n. — lo) bleck. — 20) skrifbläck. 
bliingä v. n. 2. Lika med bligä. 
bogä säj v. refl. 1. vricka sig i bogen; 

part. prtet. bogäter. 
bok-lärder adj. lärd, studerad (Isl. Bök-

lceraur). 
böl n. bord (Isl. Borö, n. bräde). — 

Värbol, n. vindskida. 
bose m. afdragare, som aftager huden 

på hästar och hundar [Smål. & VGötl. 
idem]. 
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bot f. — lo) förbättring, läkedom. — 
20) botmedel, läkmedel. — 30) påsatt 
lapp å söndriga kläder, kopparkärl, 
o.s.v.; plur. bötter (Isl. Båt, f.). 

bo, (bä) n. bud. — bok (bää) v. a. 1. 
buda (Isl. Boaa). 

bege, (bäge) m. båge. — armboge m. 
armbåge (Isl. Albogi). 

boj (i sammansättningar) adv. (bål) 
ganska, t.ex. bolstarker (Isl. Bolsterkr 
ganska stark). — Bo!stor. — Bört, 
adv. (bålt), ganska, ofantligt. Han e 
bort riker. 

bojgeting m. bålgeting (Vespa crabro). 
bolmä v. n. & a. 1. Ulma, ryka eller 

röka starkt [Hall. Bålma, Uppl. 
idem]. 

bojä, (bäjä) v. n. 1. böla, råma (om 
boskap) (Gotl. Baulä, Böld, idem; 
Isl. Boli, m. tjur). 

bor f. & n. borr; med slutartikel: både 
Bara och Boret [Hall. Bor, ml; (Isl. 
Bor, n.). — borä v. a. 1. borra (Isl. 
Bora). — borä säj v. refl. få sendrag. 
Märra ha borä säj. 

borde, (bärde) m. bolde, liten böld. — 
bornä, (bärnä) v. n. 1. — lo) bulna. 

2o) bolna, svälla af fukt, om trä-
virke (Gotl. Bolnä; Isl. Bölgna). 

borjä v. a. 1. borga. — Ordet brukas 
både för låna och utlåna, både om 
den som emottager och den som 
lemnar något på kredit eller god tro.2  

Således lo) låna. Ja ha borjä 
— 20) utlåna. la ha borjä ho-

num eller åt honum. 
bark, (bärk) m. burk (jmf. Uppl. Bark, 

kappe, Isl. Buakr, m. dosa). 
borstä säj v. refl. 1. — lo) uppresa 

borsten, om onda svin, kattor och 
hundar (Hels. idem). — 20) vara 
stursk, om menniskor. 

bortbyting m. — Så kallas hvarje med 

2  Jmf. P. Möller, Ordbok öfver Hal-
ländska Landskapsmålet: Borga.  

lyte födt barn, emedan det tros vara 
lemnadt af trollen eller Tatära, i ut-
byte mot det egna [Smål. Värend 
idem]. För att förebygga bytet, brin-
ner lyse hvarje natt, tills barnet är 
kristnädt, hvarefter all fara är förbi. 

borte, (bärtä) adv. borta; superlat. bor-
terst, adv. fjärmast. — bortre adj. 
fjärmare; superl. borterste (Norsk. 
Burtaste). 

bortkummen adj. förvirrad, rådlös. 
Han e'nte bärtkummen han har godt 
hufvud, är rådig, klok, händig. 

bas, (bäs) n. boss, ströhalm, sönder-
smulad halm (GmlSv. Bos). 

bottnii, (bättnä) v. n. 1, förslå, vara till-
räckligt [Hels. & VGötl. Bottna]. 

bra adj. inflex. — lo) bra. — 20) god, 
välvillig, välgörande. Han e så bra ve 
maj så. 

bradiger se bjadiger. 
bra-knut m. (vrak-knut?) svårlöst knut 

utan ögla (VGötl. Vraxel-knut). 
brakä v. a. 1. vraka, rata, förkasta. 

Märra brakär kärrähn. 
bratter adj. brant (Isl. Brattr). 
bratä v. n. 1. braka, knarra, bullra. De 

bratär i stegen (VGötl. Smål. idem). 
braverä v. n. 1. ståta (Gotl. Brauerä, 

skryta). 
braxen f.; med slutartikel: Braxna. 
bre v. a. 3. breda, utbreda (För öfrigt 

som i Qvismaredalen; enl. Djurklou) 
(Isl. Breiaa). 

breer adj. bred (Isl. Breiar). 
bresuger adj. vresig (Gotl. Brisug). 
bri, briä v. a. 3 & 4. vrida (Gotl. 

Bräjdä). 
brikkä f. bringa, bröst. Han e bar i 

brikkå, han har bart bröst [Born-
holm: Brikka; Hels. Brecka]; (Isl. 
Brekkur). 

bringder (part. prat. af  bringä v.) 
tvungen (allmännt ord). 

brist m. vrist, fotvrist [VGötl. idem]. 
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brokuger, brokkuger adj. brokig, skäc-
kig, mångfärgad. Brokkuger häst, ko, 
o.s.v. 

broä v. a. 1. anlägga eller underhålla 
väg (GmlSv. idem och Landbro, 
landsväg). 

brodd m. brädd. — broddä v. n. 1. slå 
in en sådan. 

brolä (briiiä) v. n. 1. vråla, om kreatur 
(Gotl. Bralä). 

brommä, (brämmä) v. a. 1. toppa, af-
hugga toppen på träd (Isl. Brum, n. 
löfkrona). 

bromsälmiä f. bulnad af broms-stygn. 
brunn, bronne m. brunn (GmlSv. 

Bronnr m.). 
brote, (bräte) m. & n., bråte. — lo) hög 

af kullfallna träd eller grenar (Norsk. 
Brote; Isl. Braut, f.). — 20) skräp i 
allmänhet. 

brottjäs, (brättjäs) v. recipr. 1. brottas, 
kämpa med armstyrka. 

brotä, (brätä) v. a. 1. bryta, bråka. 
Brukas endast om Lin. Brotä lin. — 
(Norsk. Bråte). 

brun f. bryn, kant, ren. — Vägä bruna, 
vägkanten. — ögneibruna, ögon-
brynet. — (Isl. Brun, f. lo) kant. — 
20) ögonbryn; Sanskr. Bhrå, f. ögon-
bryn). 

brusk n. brosk. 
bruskä v. n. 1. (jmf. Djurklou). 
bryne n. brynsten [Smål. idem]. 
brå f. vrå; plur. brår, brder, brdner. Ho 

ligger i brclna (VBott. R6, m. vrå; Isl. 
Rå, f. idem). 

brå, tjärbrå v. a. 3. öfverstryka med 
tjära (Verml. idem). 

bråer adj. bråd, tidig (Isl. Brånr, has-
tig, skyndsam). — brått adv. brådt-
om, hastigt (Isl. Brcitt). — bråttä v. 
n. 1. brådska. De brdttär intet 

bråk, ormäbråk m. ormvråk (Buteo 
vulgaris). 

bråk n. oreda, besvär.  

bråkä v. n. 1. krångla (Smål. idem). 
brann m. brand, eldbrand (VBott. 

Norsk. Brona; Isl. Brunt). — bränn-
ring m. brandring, trefot af jern 
[Smål. idem]. 

brås, bräss på, påbråss v. dep. neutr. 3. 
likna. Han brdss på far sin. Han har 
inte ndge godt te pdbrdss (Norsk. 
Brd, v. likna). 

bräkä, (brekä) v. n. 2. bräka (om får). 
bräkä, (brekä) v. a. 2. & 4. vräka '(Gotl. 

idem; Isl. Reka); impf. brok, bräkte; 
sup. bräkt. — bräks, bräkäs v. dep. 
act. & recipr. 2. vräkas, stånga, 
stångas. Krittera bräks. Kvigei e 
bräkter. 

brännesehukä f. (Brännsjukan) hetsig 
feber, förkylningsfeber [Smål., Verml. 
idem]. (Sjukdomsnamn hafva näs-
tan alltid slutartikel. Frösfl, frossan, 
Bråket; o.s.v.) 

brätte n. skärm, skygge på en hatt. 
[VGötl. & Smål. Värend idem]; (Isl. 
Brettr adj. upphöjd; af Bretta v. 
böja, vika upp). 

bröst-onskä f. bröstvärk. 
buffä te v. a. 1. skuffa, knuffa till. 

[Hels. & Smål. idem.] 
bukuger adj. (bukig) drägtig, ung-

stinn. 
buller-sten m. större sten, mer eller 

mindre afrundad (jmf. GmlSv. Bulle, 
rund skål). 

bums adv. just, »precist». Han kdmm 
bums '<klicka tolv, tu. 

burdus adv. framfusigt, oförskräckt. 
bus, bus-bas adv. alldeles, helt och 

hållet. Han e bus naku ger. (Hels. & 
Smål. Ydre Bardus). 

buse m. spöke, hvarmed man skräm-
mer små barn. 

buskä v. a. 1. nedhugga buskar och 
småskog. [Smål. Buska.] 

buskäblyger adj. lättskrämd. 
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bussä v. a. 1. lika med tussä hetsa 
(hundar) (VBott. Bussj). 

busä f. lägerplats för vissa djur. Hun-
nä-busä. Svinåbusä. [Smål. Busa.] 

bute m. klump, klimp (jmf. Isl. Båtr, 
m. afskuret stycke, i synnerhet af 
trä). Kälbute, en af käle samman-
hållen jordklimp. 

butväg m. Gammal skogsväg, på hvil-
ken kol och malm fordom klöfjades 
till ortens jordbruk. (Jmf. Isl. Båtr, 
m.) De hästar, som dertill begagna-
des, kallades Buthåstar. Vid Gode-
gårds Bruk fanns ännu på 1850-
talet en gammal ganska stor bygg-
nad, som från fordom behöll namn 
af Butstallet. 

bygd, byjd f. den bebyggda trakt, som 
omgifver hemmet. (Isl. Bygä, be-
bodd landsträcka.) Gå på byjda, gå 
och tigga. [Ydre, Gå på böjda.] 

bygge n. nybyggnad, byggnadsarbete; 
med slutartikel: BygO. 

byggä v. a. 2. — lo) bygga, _ 2o) 
lappa, laga kläder. Byggdå klår, 
lappade kläder (VBott., Smål. Ydre 
idem). 

byke n. pack, dåligt folk. 
bylte n. stort knyte, packe. — byltä 

ihop v. a. 1. sammanbinda ett så-
dant (Isl. Bylta v.). 

bylä, bölä f. börda (Isl. ByrÖi f.). — 
Ve-bylä, vedbörda. 

bytteblått n. blå färg, som till färg-
ning af linne- och ullgarn beredes 
af ruttnad urin, förvarad i byttor. 
(Hels. Lettbytta, det kärl, som här-
till begagnas.) — bytteblåer adj. 

bytä v. a. 2. & 4. — 1o) byta, — 2o) 
dela, skifta. Bytö e sillåtunnå. 

bågä adj. båda, bägge. Bdgä sönjera. 
båkk m. bock. 

håll m. boll. 
bål, offerbål n. Liksom i Qvismare-

dalen enl. Djurklou. Se hans förut 
anf. arbete. (Isl. Bali, m. hög.) 

bångstyriger adj. ostyrig, krånglig. 
(Qvismaredalen och Isl. Baldstyrugr.) 

hån» n. band. (Isl. Band.) — bånnii-
kniv m. bandknif. — bånn-gjol f. 
band omkring laggkärl. 

bälj-hanske m. handske med gemen-
samt rum för de fyra främre fing-
rarne. (Isl. Belgr, m. skinn, läder-
säck.) 

bäljä v. n. 1. böla, råma, om boskap. 
(GmlSv. Bcel ja; Isl. Bella). 

bäljä i säj v. refl. 1. dricka och äta 
mycket på en gång. [Södr.Sv. och 
Hels. idem]; (jmf. Isl. Belgr, m. buk 
och Beli m. mage). 

bännä v. a. 2. bända, bryta. (Isl. Ben-
da, böja, kröka.) 

härja v. a. 1., 2. & 3. Likasom i W. 
Nerike, se Djurklou. 

bärä åt, (berä åt) v. n. 4 passa. De her 
ber bra åt! —bärä te hända, inträffa. 
(Isl. bera tu, idem.) 

bäst adv. just. 
bätter adj. compar. friskare. (Isl. Bet-

ri, bättre.) Se likkre. 
höglä f. bygla, buckla. — bögjä v. a. 1. 

(Isl. Beygla, göra krokig.) — bög-
juger adj. 

börd f. böld, (större än Borde). 
börk f. björk [VGötl. idem; Gotl. 

Bärk]; (Isl. Birki). — börke n. björk-
virke. (Gotl. Börrkå.) 

börke-tröst m. sångtrast (Turdus mu-
sicus. — Isl. Pröstr, m. trast). — 
<Se klödrä.> 

börst f. borst. 
böstä v. a. 1. bulta, klappa. Böstå byk. 

(Isl. Beysta.) 
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D. 
dall m. klimp af orenlighet på ull. 

(VGötl. Talle, idem, Talla sig, klimpa 
sig, fastna ihop; Isl. Tolla fastna, 
hänga vid). Jmf. fåräpalle. 

dalt m. klimp af lera, deg, eller annat 
segt ämne. [VGötl. Tant]. — daltu-
ger adj. klibbig [jmf. VGötl. Talltig, 
klimpig]. — daltä v. a. & n. 1. älta. 
[Smål. idem.] 

damnär plur. af  Damm, m. fördämning. 
danglä, dingjä v. n. 1. svänga hit och 

dit, sväfva. [Smål. Hels. idem]; (Isl. 
Dångla, Dingla). 

danner adj., neutr. dannt. Brukas i 
stället för superlativer i allmänhet, 
likväl mäst i ledsam eller ond be-
märkelse. Han e för dannerl säger 
man om en person, som är illa sjuk, 
eller lat, eller vårdslös, slösaktig, gi-
rig, vildsinnad, förskräckt, ifrig, o.s.v. 
Ho vart ed danner så. — De räng-
när för dannt 1  (GmlSv. Dann, be-
skaffad). 

daskä v. a. 1. lindrigt slå (Isl. Daska). 
dell m. del. 
dele m. jufver på en sugga (Hall. Dähl, 

n.; Dansk. Dcel); [Irl. Deala f. kv. 
jufver]. 

di — diss conj. ju — desto. (Vester-
botten idem.) 

dimpä v. n. 4. falla ned, omkull. (Gotl. 
& Dal. idem.) 

dinglä se dangla. 
disse m. spene, bröstvårta (Smål. Diss, 

VBott. Hels. Tiss; Norsk. Tisse, m.). 
— dissä v. n. 1. dia, få di. 

don n. redskap, verktyg [Smål. idem]. 
Brukas oftast i figurlig mening. Om 
en god häst säges t.ex. Her e don, 
som duger. Her e anrä don än du 

1  Jmf. Möller, Hallandsmålet: Dan, 
— och L. F. Rääf, Samt, och Anteckn. 
öfver Ydre Härad i Östergötland.  

har! — en don adv. likgiltigt, lika 
godt. De gör en don! 

doter f. dotter; dotrå, dottren. 
dogä, (dägä) v. n. 2. duga. sup. (lagd, 

degä (Gotl. Ddgd). — dogliger adj. 
duglig. 

domderä v. n. 1. skräfla, prata högt, 
gräla (Gotl. Dumderä). 

donä, (dana) v. n. 1. dona, dundra. God 
denär (Is!. Dynia). — don n. dunder. 

dopp, (däpp) n. sås att doppa bröd uti. 
— Deraf dopperedan (dopparedagen) 
julafton, emedan vid dess middag 
alla familjens medlemmar doppa sitt 
bröd i den sjudande köttgrytan. Da-
gen före d. 24e December kallas der-
före af ungdomen: Da'n för deppere-
da'n, dagen näst förut: Da'n för dan 
för deppereda'n, o.s.v. eller flere 
veckor baklänges. 

dormä te, dorvä te v. a. 1. slå till hårdt 
(Smål. Värend Dorfva till). 

dosuger adj. (dåsig) sömnaktig, trög, 
slö, matt (Is!. Dos, n. matthet). 

dra v. a. & n. 4. draga. Likasom i Qvis-
maredalen, enl. Djurklou. 

drag n. strömdrag i en sjö eller annat 
vatten. För öfrigt lika som i Qvis-
maredalen. 

draget n. Så kallas en samling af små 
glasfärgade maskar (larver), som 
stundom under sommaren ses kräla 
på marken i en tät sluten kolonn 
(VGötl. Bodrag; Ydre: Härsmask; 
VBott. SkM; Selv-ska). Larven af 
Sciara Thomae? 

drasut m. lång karl [Smål. idem]. 
drekkä f. — och v. a. 4. dricka (Is!. 

Drekka, v.) 
drev n. dref, dragares gående i skridt, 

fot för fot. Gå i drev. Körd i drev 
[Smål. idem.] 
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drevjä, drivjä f. snödrifva (VestG 
Drövja). 

drope, (dräpe) m. droppe (Eng. Drop). 
— drop n. coli. dropp. — dropil 
v. n. 1. droppa. 

drosä, (dräsä) v. n. 1. falla i massa, 
rusa, störta (jmf. Schweitz Droseln, 
falla). 

drul, druler m. en man, som är sluten 
och tvär, eller ovig och långsam. 
(Jmf. Isl. Dri6li, m. stor, stark träl.) 

drumlä v. n. 1. falla tungt. Drumlä 
ikull. 

drumm m. fastsittande rundad låda i 
ryggstödet på ett åkdon. (Jmf. Eng. 
Dram, trumma, Isl. Trumba, f. idem.) 

drummä te, drämmä te v. a. 1. slå 
till hårdt. 

druntä v. n. 1. lAdere. — drunt m. 
peditum [Smål. Ydre idem]. 

drykä te v. n. 4. slå till hk-dt. Han 
drök te'n. [Smål. idem.] 

drållä f. lat och långsam qvinna. (Jmf. 
drul.) 

drägt f. draginrättning för vagnar och 
annan körredskap. [Smål. idem.] 

drällä v. a. 2. spilla, tappa. [Hels. & 
Smål. idem.] 

dröftä v. a. 1. spilla något torrt. 
drönä v. n. 1. & 2. böla, råma; om 

hornboskap (Isl. Drynia). 
dröppje ni. — lo) förmågan att idisla. 

Koa ha mist dröppjen. — 20) det 
som idislas. [Smål. Värend Dröppja.] 

dröppjä v. a. & n. 1. idisla (GmlSv. 
Drypja). 

duggä v. imp. 1. småregna (jmf. Isl. 
Döggva, befukta). 

dumpä v. n. 1. dansa, hoppa tungt. 
[Smål. idem.] 

dunge, skogsdunge m. ung, tät skog. 
[Smål. idem.] 

dunkä v. a. & n. 1. bulta, slå, så att ett 
doft ljud förnimmes. Hjärtät dunkär  

i mäj. (Isl. Dänka, gifva doft gen-
ljud.) 

dunn-bjällä f. (»dunderbjällra») kul-
formig klocka på seldon under släd-
före (Isl. Dunbialla; Skåne Dom-
bjälla). 

dunner-kuttä f. stor qvinna (Smål. 
Ydre, idem). 

dunsä v. n. 1. dimpa, falla tungt. Han 
dunsä i gelve. (Hels. Dunsa, stöta 
ner, få en stöt.) — duns m. ljudet af 
ett slag, en stöt (VBott. Duns m. 
slag, stöt). 

duskä v. imp. 1. småregna. (Smål. Vä-
rend idem.) 

duven adj. (dufven) matt, kraftlös, 
t.ex. om nattståndet öl. (Isl. Do finn, 
adj. matt.) 

dy blöter adj. genomvåt [Dansk. Dyng-
vaad, Norsk. Dyvåt]. 

dyjd f. dygd, egenskapen att duga, 
äfven hos liflösa ting. De e dyjda 
hos lien att han biter. (Norsk. Dygd, 
idem.) 

dymmel-onsdä. 
dysvart n. svart färg, som till färg-

ning af ullgarn beredes af jern-
ockreblandad gyttja. 

dyvlä v. n. 1. träta, gräla. Han dyvlä 
å svor. (Hels. idem; Isl. Difla, för-
häxa!). 

dåkkä f. docka. 
dåmm n. damm, stoft. — dåmmä v. a. 

& n. 1. damma. 
dåner adj. dunkel, utan glans, skum. 

[Smål. Värend Dån.] 
dämeså conj. derföre. — Dermeså? 

(sammandrag af Dermed så? Jmf. 
Rietz.) 

däng n. fyrsprång, galopp. Fullt dång. 
(VGötl. Tång, fullt täng, tångande, 
idem.) 

dängä v. 2. — lo) a. kasta, svänga, slå. 
Um du inte håller dåj, så dänger ja 
däj på döra. (Isl. Dengia.) — 20) n. 
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svinga, springa. Dängä i väg. (Hels. 
idem; VGötl. Tänga, springa starkt). 

dännä, dännär adv. derborta, derstä-
des. (Isl. Darna.) — Dännäåt, ~nä-
if rå. (Isl. lia0 an, derifrån). 

där å hvar adv. här och der. 
därbak, (derbak) adv. bakpå, baktill. 

— därframme adv. framtill. Når vi 
la åv, så satt han derframme, d ja 
ok derbak. 

däven adj. (däfven) fuktig (GmlSv. De-
fin). 

döjjä v. a. 4. dölja (Isl. Dylia). 

döpä säj v. refl. 2. dyka under badning. 
Ett djur, t.ex. en and, dyker, men en 
menniska döper säj (Dal. Döpa, vän-
da upp och ned; Smål. Värend, Dylpa 
sig, doppa sig). 

dör f. dörr (Norsk. & Dansk. idem; Isl. 
Dur). — dörne n. dörrpost [Smål. 
idem]; (GmlSv. Dyrni n.). 

dör, döer adj. död. — dö v. n. 4. dö; 
sup. dogä. Han ha dogä i natt sem 
va (Isl. Dega, dö). 

dös, Mind& f. stor hög af hoplagd 
halm (jmf. Isl. Dys f. hög, hop). 

E. 
ebängder adj. obändig, motsträf vig, 

istadig (om kreatur). (GmlSv. En-
bcendher, adj. envis, tredsk). 

egen-nyttiger adj. lat, trög; mest om 
dragare. 

eke n. ekvirke (Isl. Eyki, n.). 
ellfängder adj. som lätt fattar eld. 
ellä v. 1. — lo) a. & n. antända eld, 

bränna (Isl. Elda, idem). — 20) n. 
gnistra. Han köle i kraken, så de ellä 
um hjula. 

ell röer, elläne röer adj. af  mycket röd 
färg. 

emme, imme m. imma, ånga (Isl. Eymr, 
m.). 

en adj. frän, äcklig (Gotl. & Skåne, 
idem; jmf. Norsk. Evjen, idem). 

en. — lo) artikel och räkneord med 
fem. e, neutr. ett, eller framför kon-
sonanter oftast e, t.ex. e kriter (Dels-
bo i Hels. fem. i, neutr. i). — 2o) 
pron. indef. a) en viss, någon, med 
plur. end, eningär. Hua e de för 
enin går? (GmlTysk. Eining, Ening, 
någon viss) — b) man (hvilket sist-
nämnda ord aldrig brukas). Um en 
vare riker ändå/ 

enbettäre m. enspännare (Isl. beita v. a. 
sela på, oka på). — ebett adj. och adv. 

enerisä-grått n. grå färg, som till färg-
ning af ull- och linnegarn beredes af 
enris. — enerisä-gråer adj. 

enknm adv. enkom, endast, uteslutan-
de, ärendes, serskildt (Isl. Einkum). 

enkä, inkä adj. inflex. ende (Hels. 
Inka, GmlSv. Enka; Isl. Einka). — 
superl. Enkäste, En enkäste gång. 

enletter adj. enfärgad (GmlSv. Enliter, 
idem; Isl. Litr, m. färg, och Lita, v. 
färga). 

ensamter, ensamten adj. ensam. 
en-uk se nk. 
enveten adj. envis, enträgen (Söd.Sv. 

idem). 
enä säj på v. refl. 1 & 2. beflita, bemö- 

da sig om (Verml. & Smål. idem). 
erbarmlit adv. förskräckligt. Ho ga säj 

så erbarmlit så. 
erän, er pron. poss. eder (Se Ordböj-

ningar!). 
estuger adj. (estig) stursk, motvillig, 

istadig. — estä säj v. refl. 1. vara 
stursk, o.s.v. (jmf. Hels. 'Ysta, v. reta; 
Isl. Aesa eller Etia, v.). 
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ett som annii ett och annat. 
ettruger adj. (ettrig) lättretlig, ond-

sinnt, ilsken [Smål. VBott. &tri]; 
(af Sv. Etter, n.). — etträ säj v. refl. 
1. vara arg, ilsken (jmf. GmlSv. Etra, 
v. a. förgifta). 

eveliger, eviger adj. hvarje utan un-
dantag; super!. eveligäste, evigste, 
idem. livar eveligå en (Plattysk. leve-
lich, idem [Gott. & Små!. Värend 
idem]. — På evigå minuten; På evi-
gä fläcken, genast (Got!. idem). 

F. 
fabbel n. prat, löst rykte, osanning 

(GmlSv. Fabel). 
faggera pl. faggorna. Ha någe i faggera, 

känna förebud till sjukdom (jmf. 
Möller, Hallandsm. Faggerna). 

fakklä v. n. 1. snöga sakta i lugnt vä-
der. De fakklär å snögär. 

fakt f. kraft, doft i öl, dricka, brännvin, 
o.s.v. Lägg på kannel ske, så inte 
fakta går å drekkät. 

fall adv. (farligt) ganska (Verml. idem). 
falkil v. n. 1. fika, vilja köpa (Is!. Fala). 
fall n. afhuggen skogsmark. Sve fall, 

(svedja) afbränna ris och skräp på 
en sådan (Ångml. & Små!. Fålla). 

fallesebukil f. fallandesot. 
farnä ut v. n. 1. (falna) slockna. Nu ha 

de farnä ut i spisel (Ist. Falna, Fölna, 
vissna) . 

farstä f. förstuga. 
faränes (part. praes. af  Fara) farande. 

Kdmmä farånes säges om häftig sjuk-
dom, som anses vara förorsakad ge-
nom trolleri. Om den ej häfves med 
att släppa ett eldglöd och en nyckel 
tre gånger emellan kroppen och lin-
tyget på den sjuke, så har det onda 
ej kommit farånes, utan är verklig 
sjukdom (jmf. Is!. Far, n. fara, olycka 
— och Far, n. fart). 

fasat conj. fastän, ehuru, men. 
fatter adj. beskaffad; neutr. fatt. 

fatä v. a. 1. ösa torra varor (med tråg 
eller såll). Fatä kei i keläryssen. 

fel adj. (ur stånd, underlägsen). Vårå 
fel, Vårå fel för, ej kunna. Nu vart 
du fel. De ska du bli fel för, det 
skall ej lyckas dig. — Sle fel, fett, 
filt, slå fel, misslyckas. De star inte 
filt. 

felä v. n. 1. & 2. — lo) felas, fattas, 
tryta. — 2°) misslyckas, ej träffa, 
skjuta bom. — fellerä, !Merit v. n. 1. 
har samma betydelse (Hels. & Söd.Sv. 
Fallera). 

ferrii v. n. 1. vara snarstucken. — fer-
ruger adj. — ferre m., ferrä f. snar-
sticken person. 

fillebunke m. filbunke. 
finger m. (icke n., som stundom i 

skriftspråket). 
fisk-juse m. Detta namn, som annor-

städes tillhörer roffogeln Pandion 
haliaUos, tilldelas här Fiskmåsen 
(Larus canus). Begge arterna äro 
temligen sällsynta. 

fjålluger adj. (fjällig), fånig, fjoskig, 
(jmf. Isl. F61i, m. dåraktig menniska) . 

fjiille m. fjäril; plur. fjällär (Asker-
sundstrakten, Fjättil; Ist. Fiärildi,n.). 

fjälster n. korfskinn (Söd.Sv. & Gml 
Dansk. idem; af Isl. Fela bevara, 
gömma). 

fjär, (fjer) f. fjäder. — fjärpiinne m. 
penna. 
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fjärhane, (fjerhane) m. tjäder (Tetrao 
urogallus. GmlSv. Fjäderhane). —fjär-
hönä tjäderhöna; coli. tjärhöns (Dal. 
Rä tjäderhöna; Jemtl. & VBott. Röj 
f.; Verml. Ry; Ångml. Röja; Isl. När 
eller Iaurr, m. tjäder). 

fjärje m. den bredd af åkern, som så-
ningsmannen i två kast besår, i det 
han framgår midtemellan tvänne i 
mullen dragna ränder. — fjärjä v. 
a. 1. med en trä-krok uppdraga dessa 
ränder (Hall. Fjerje, åkerteg; Isl. 
F jcera, f. den del af hafsstranden, 
som under flodtiden öfversvämmas). 

fjöl f. brädlapp, löst hängande framför 
ögonen på kreatur, som flöja eller 
äro ilskna (Isl. Flöt, f. bräde). 

flakkä v. n. 1. ofta åka eller rida hit 
och dit. 

flakä v. n. 1. vara böjd utåt, utsperrad. 
Flakä user, (isär). — flakvagn vagn 
med utåt riktade sidostycken. — flak-
hornäter adj. (flakhornad), om ett 
kreatur, som har hornen böjda mera 
utåt än uppåt (Isl. Flak, Flaki, något 
bredt). 

flekkä f. flicka. 
fleper m. en som skrattar mycket och 

opassande (jmf. VGötl. Flepa, gråta; 
Gotl. Fleipä, lipa; VBott. Flabb m. 
läpp, mun. — Jmf. äfven Grinä och 
Gränga, som betyda både gråta och 
skratta). 

flin-skalluger adj. flintskallig [Hels. 
Flenskallig]; (Gotl. Flainskallugur, 
Dansk. Fleenskaldet). 

flint m. panna Han drog maj i flinten, 
så de ellä för ögera 

flinä v. n. 1. skratta i mjugg, eller på 
opassande sätt (Norsk. Fline). 

go f. flöde (Isl. FI60). Vårfloa (vår- 
floden) vårflödet. 

flo f. lager, hvarf (Isl. F16). Ve-flo. 
flodiger adj. frodig. 
flor m. gång i fähus (Isl. Flor). 

floä v. n. 1. flöda, öfversvämma, 
strömma häftigt (Isl. Flöa, idem). 

flogbrånn m. kådigt träd (Jemtl. Flåg- 
brand). 

flogvärk m. torrvärk, »rhymatism» 
(Isl. Flog, häftig värk). 

flote, (fläte) m. — lo) flotta, flotte 
(Isl. Floti m.). — 20) flöte på en 
metref (Eng. Float). 

flykt f. en utanför höskullen fästad, 
af några bräder hopfogad bordskifva, 
på hvilken man står för att mottaga 
och inkasta höet (Eng. Flight). 

flåsmätter adj. andtruten, andfådd. 
fläkkä v. a. 2. klyfva, splittra. Um du 

shekär så der me bena, päjke, så kan 
du bus fläkkä däj. E fläkkter sill. 
Fläkkä itu (jmf. Isl. Flaska). 

flängä v. 2. — lo) a. flå, afslita 
(GmlSv. Flcengia). — 20) n. hejdlöst 
springa, dansa, åka, rida. — fläng, 
fullt fläng n. galopp, fyrsprång. 

flätä te v. a. 1. slå till (VGötl. Flätta, 
slå sakta). 

flöttä v. 1 & 2. — lo) flytta. — 20) n. 
afflytta, vexla bostad. — flöttegröt 
m. en vanlig afskedsrätt åt den af-
flyttande. 

fnallä v. 1. — lo) skala, rensa. Ikkor-
na ha fnalla u granekettd (jmf. VGötl. 
Knalla, gnaga). — 20) n. göra något 
i sakta mak. Han går å hallar. Ho 
fnallär me't (jmf. Hels. Fnalla, små-
lunka). 

folsträ opp v. a. 1. uppfostra. 
folä åv v. a. 1. affärda med våld eller 

hårda ord (Jemtl. & Hels. idem). 
for n. foder. — forgift f. den plats ini 

fähuset, der man från skullen ned-
kastar fodret, och sveper gifvorna 
tillsammans, innan de läggas i häc-
ken för kreaturen. Därest för sam-
ma ändamål finnes en serskild till-
byggd lada, kallas denna gävelae, 
geve-lae n. (gifve-lada). — (Jmf. 
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givä, och Got!. »Gift, Lambgift, hus 
på fältet, der fåren om vintren fritt 
ingå, för att få skydd och foder», 
enl. C. Säve). 

fortfeliger adj. (fortfärdig) som hinner 
mycket på kort tid. 

fortä säj v. refl. 1. draga sig före, om 
ur (Got!. Fordrä si). 

fotäknujil f. fotknöl (jmf. Smål. Ydre 
Knyla, knöl). 

fot-tie, fyrfotä f. ödla (Lacerta vivipara. 
VGötl. Örla; Dal. Ärr-öl ja) 

fege!, (lägel) m. fogel, fågel (Isl. Fuga 
fole, m. fåle (Dal. FolcI). —fel- 

unge ni. fölunge föl. — flop v. a. 1. 
föla. 

folk-ilsken, folkonner adj. vild, ond, 
emot menniskor. — folkä-kär adj. 
spak, tam. Begge orden brukas om 
kreatur. 

fojkii-liker adj., som har felkäfoler, 
plur.; ärligt och anständigt folks 
maner (Hels. Karl-fola; af Isl. Far, 
Got!. Färder, seder, later). 

for, (lär) f. plogfåra (Isl. For, f.). 
forr, (färr) adv. förr. — forste, (färste) 

adj. förste. — forst adv. 
forviten, färveten nyfiken, vettgirig. 

Patron e så ferveten så (GmlSv. & 
Ist. Forratin).— forviten m. nyfiken-
het, lystnad, åtrå, begär. Ha du nu 
släkkt ferviten? 

foråt, färut adv. förut. 
fraktil v. a. 1. »transportera» så vål 

till lands som vatten. Fraktä hem, 
bort (Ordet är i allmännt bruk). 

hamn% (framfeD f. framfärd, fram-
gång, drift och ihärdighet. 

frat n. — lo) ohyra, löss. — 20) rått-
eller mask-frat. 

fre f. — lo) fred. — 20) hägnad, 
stängsel. — freä v. a. 1. (freda) 
hägna, uppsätta gärdsgård för eller 
omkring. Nu ha ja fred för mett 
regäfall. 

3 

frestä v. n. 1. försöka, pröfva, bjuda 
till. 

fri v. a. 3. befria, beskydda, försvara. 
Du ha fridd mäj; gakk nu å fri di 
nare me! (Isl. Fria). 

fri adj. — lo) fri. — 20) oskyldig. Bru-
kas ofta i samma mening som 
Beblånnä säj. Ja e fri för'a, henne. 

fri, fritt adv. — De e inte fri; 
De e'nte fritt, det är ej utan. 

friggeråkken m. stjernbilden Jakobs 
staf, Orions bälte (VGötl. & Små!. 
Ydre, idem; Vestbo Tröggerocken). 

fro, f. froe m. fradga (Isl. Frdöa, f.). 
froä v. n. 1. fradga sig (Isl. 

Freyöa skumma). 
frukkest m. frukost. 
frå-siä f. frånsida. Så kallas högra 

sidan om tistelstången, då den 
venstra benämnes Te-sid. Han går 
på fråsid, på tesid; eller, Han går på 
frd, på te. Deraf frå-oxe, te-oxe. 

frägä, fregä v. a. 1. & 2. fråga (Isl. 
Fregna). — frägen, fregen m. fråga. 
De e ingen fregen um de inte. 

främmät n. främmande (GmlSv. Frce-
mad). Om en gift man berättar att 
han ha fddd trämmät, så betyder det 
ofta att hans hustru skänkt honom 
en arfvinge. — friimmäter adj. 

fröså f. frossan (Dal. Frusd idem; 
Gotl. Frausä, v. frysa). 

fubbjä v. n. 1. famla. 
full-suven adj. fullsöfd. 
ful adj. — lo) ful. — 20) stygg, elak, 

om barn. Nu e du full  — ful i 
munn som talar oanständigt. — 
fuling m. ful, obehaglig menniska 
(Små!. idem). 

fulfäja, (lupe>) f. fulslag, fingerböld. 
funnä, funderä v. n. 1. besinna, be-

tänka (Jemtl. Fundera). 
funtä säj v. refl. 1. passa, vara lägligt. 

Tänk, de her funtär säj inte rasänel 
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fyll n., fyllä f. fylleri (VGötl. Föll) I 
fylld å vild, »i fyllan och villan». 

fyrfotä se fotölä. 
få v. a. 4. — lo) få (Isl. Få). — 20) 

bringa, lemna; brukligt endast i im-
perativus. Få mäj hit yxa! 

fålle, mjopilifålle m. en på betesmark 
afhägnad plats för mjölkning (jmf. 
Isl. Folld, gräsmark, jord). 

får-pile f. fårträck. 
fårä f. får, n. 
fåräpalle m. hoptrampad gödsel i ett 

fårhus (Norsk. Talle). Jmf. palle och 
dalle. 

fäflugä, (feflugä) f. hästfluga (Hippo-
bosca eqvina). 

fägräre, (fegräre) adj. comp. vackrare; 
fägerst, superi. af  Fager, hvilket 
sidstnämnda ord knappt mera före-
kommer. Ho e allä fegerst (Hels. 
»Fager saknas i posit., fäger, fägst». 
enl. Unström. Isl. Fagr, fegri, fegrstr). 

fäjs n. fähus (Isl. Fiös, n.). 
fäktä v. n. 1. — lo) ifrigt arbeta. — 

20) sträfva, med svårighet att lyckas. 
De fäktar me't. 

fälle adv. väl, förmodligen (VGötl. 
idem). Se le adv. 

fäj, (fel) f. färd, resa (Isl. Ferd, f.). — 
Ta i fä,: nie, börja. — fellenubb m. 
liten respipa (Jemtl. (dem). — faje-
ryss m. enbetsläde för körning af 
malm, m.m. — figesup m. sup före 
eller efter en resa. — fäjväg m. 
Vari på fälvägär, resa. 

(feter) plur. spår af fötter och 
åkdon. Her ha'an gått fram, för ja sir 
fälera ätter'n (Dal. Färdär; VBott. 
Fal, sing.; Hels. Fal, plur. faler; 
Isl. Far). 

Bies, (fees) v. dep. neutr. 1. — lo) 
färdas, resa. — 20) rasa, bullra, 
vara ostyrig (Hels. (dem; Isl. Fceraz). 
Fälös rasäne, föra mycket oljud. 

fängnä v. a. 1. — lo) undfägna, trak- 

tera. — 20) vara vänlig, inställsam, 
(om hundar). — fängning f. välfäg-
nad, traktering. 

följe n. sällskap, företrädesvis af säm-
re art. 

föjkre n. förkläde. 
fönsterbly se bly. 
för. — lo) praep. för. — 2o) adv. allt- 

för. — 30) conj. förthy, ty, emedan. 
för allmänheta adv. (i allmänhet), all- 

tid. 
för jämnii, vanligtvis. 
för lite senä för en stund sedan. 
för-när, (för-ner) n. skada, ondt. Ja 

gör ingen någe för ner, berä ja får 
vari me ra. 

förargelse m., förtret f. förebråelse, 
bannor. Ja fekk så mykke förargelse 
å'n, så de va ogrundädt rent. 

förbaskä v. a. 1. förbanna (lindrig 
form). Förbaskä mäj, däj, honum, 
o.s.v. Förbaskäde skrde. Förbas-
kingen Goe (allt vanliga svordomar. 
Jmf. Isl. Goa, n. gud, afgud). 

förfotä strumper sticka nya fötter på 
gamla strumpor (Hels. Författa). 

förgjorder adj. förtrollad, förhexad 
(Hasslidalen i Schweitz, Vergjurt, 
enl. A. E. Holmberg). 

förgät mi ej Linnea borealis. »På den 
ten når blomstera kunne taki, öa 
ho: 'Förgät mäl inte fast ja e lite.» 
(På Myosotis känner jag ej något 
namn ur folkspråket.) 

förgävest, (förgevest) adv. förgäfves. 
förhörä me v. n. 2. förfråga sig hos. 
förlumpä säj v. refl. 1. förgå sig, bära 

sig dumt åt (VGötl. (dem). 
förlåt m sparrlakan. 
förmår adj. comp. bättre; utan posit. 

& superl. (VBott. Förmer, comp.; 
Förmest superi.). 

förning f. matvaror, som de qvinliga 
gästerna medföra dit de äro bjudna 
(GmlSv. (dem; Isl. Forn, gåfva, offer). 
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förnä f. det täcke af vissnade blad, som 
under snön bildar sig öfver höstsäden 
(jmf. Isl. Falna, v. vissna; Forn, adj. 
vissnad; Fött, adj. blek; Fyrmingr, 
m. gramen exsuccum). 

förste n. (försäte). Så kallas den bänk, 
som fordom stod framför bordet i  

stugan. Derinne får han icke vara 
längre, men namnet har han qvar 
(Isl. Seta f. säte, bänk). 

förtret se förargelse. 
förvanskä v. a. 1. förstöra, förspilla, 

förskingra (GmlSv. idem). 

G (hårdt). 

gallskrikä v. n. 4. skrika hårdt och 
häftigt (GmlSv. Gall n. starkt skrik). 

galen adj. — lo) vansinnig. — 20) lys-
ten, åtrående. Han e galen ätter 
brännvin. — 30) brunstig. Hästägalen. 
T jurägaten. Rentägalen. — gali adv. 
galet. 

gan f. (icke m. som i Hall. enl. Möller) 
gom. (Söd.Sv. Norsk. idem; Hels. 
Gan, ansigte; Isl. Gin, m. gom). 

ganä v. n. 1. upplyfta hakan. Ganä opp 
nu, me ja knyter hattäbdnnel (VGötl. 
& Smål. Värend idem; jmf. Isl. Gina, 
gapa). 

gapä v. n. 1. — lo) gapa. — 20) skrika. 
Hva gap& du ätter, för? —30) stirra, 
betrakta. Hua gapar du på? (Engl. 
Gab; Isl. 

gast, myling m. Så kallas vålnaden af 
ett spädt barn, som blifvit mördadt 
utan att få dop, och begrafvet i ovigd 
jord (jmf. Mylä ner). När man natte-
tid från skogen hör ett visst jem-
rande läte, så är det Gasten eller 
Mylingen, som skriker. Höres det 
upprepade gånger från samma plats, 
t.ex. en stor sten eller gammalt träd, 
så bor han der, d.v.s. ett mördadt 
barn måste der en gång hafva blifvit 
begrafvet. De mest vidskeplige ana 
icke, att lätet kommer från den här 
temligen sällsynta Kärrugglan (Strix 
brachyotus), som skjuten eller upp- 

stoppad, helt enkelt benämnes »e 
uggla». — Häraf orden: 

gasta v. n. 1. skrika högt, — och 
gastäkrammäter adj. (gast-kramad), 

som »fides af maran», eller får an-
nan häftig sjukdom (jmf. Verml. 
Krammad, häftigt sjuk — genom 
trolldom, enl. folktron). 

gatä f. (gata) väg, på båda sidor om-
gifven af gärdesgårdar (Gotl. Gatä, 
väg). 

gavel m. gafvel. — På vi gavel, all- 
deles öppen. Ställ döra på vi gavel! 

glae m. (icke f.) glada (Milvus regalis). 
En glae. 

glaniger adj. kallas mjölken, då hon är 
nära att surna (Verml. Glan-mjölk, 
blåsur mjölk. 

glanä opp v. n. 1. klarna. De g[anär 
opp i vähre (Isl. Glana, v. n.). 

da-vatten n. grundt vatten på en van-
ligen torr mark (jmf. Gotl. Flavatten, 
grundt vatten). 

gli, gly n. fisk-yngel (Hels. Gli). 
glins se sie. 
glinä v. n. 1., lika med flinö. 
glispä f. rispa, sprund, på tyger (Verml. 

Glispa, v. gapa upp, om dörrar, som 
ej sluta tätt). 

glo v. n. 3. stirra, betrakta; sup. g[odd. 
(Engl. Gloar, v.). 

glop-oj n. skällsord. Se gläppä. 
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glunkä v. n. 1. tala i mjugg (jmf. Got!. 
Grunkä, idem; Isl. Gruna, misstänka). 

&pen adj. glupsk. 
glupä i säj v. n. 1. sluka, äta med 

glupskhet (Isl. Gleipa). 
gluttä, glyttä v. n. 1. se förstulet, t.ex. 

genom ett häl (Hels. & Verml. idem). 
OHM v. n. 1. & 2. — lo) skälla, om 

hundar (VGötl. (dem). — 20) uttala 
skällsord. Se glopoj. 

gitintä på v. a. 1. något litet öppna. 
Gläntä på döra! — På glänt, något 
litet öppen. Döra stog på glänt. 

gläppä, gjåpä n säj v. n. 1. & 2. uttala 
skällsord. Se glopol. 

gjäppä i döra springa ut och in i dör-
ren. Du gläppär i döra, så ingen 
värme får bli inne (jmf. Hels. Glipa, 
gapa, vara öppen). 

f. redskap för att utraka glö-
den ur ugnen (Got!. Glorakä, idem; 
GmlSv. Glöd-raka, eldgaffel). 

glötä v. n. 1. plaska, slaska med vatten. 
gnatä v. n. 1. kälta, sagga, ofta på- 

minna (jmf. Isl. Narta, gnaga). 
gnavä v. 2. — lo) a. gnaga (Hels. 

(dem). — 20) n. vara snål. — 30) n. 
kälta. — sup. gnavd. 

gni, gniä v. — lo) a. 3. gnida; impf. 
gnidde, sup. gnidd. — 20) n. 3. vara 
snål. — 30) n. 4. springa fort; impf. 
gne, sup. gnii (Hels. Gnia, springa). 
Begreppet springa uttryckes här med 
många ord, af hvilka dock Gniä är 
det vanligaste (Anglosax. Gnida). 

gnistä f. gnista. — E gnist, E gnistä, 
litet, obetydligt. 

gno v. 3. — lo) a. gnida, gnugga. — 
20) n. springa fort (Hels. (dem). 

gnojä v. n. 1. sjunga halfhögt (Angerml. 
Gnola, sjunga). 

gnöste n. mindre lada, tillbyggd vid 
en större. 

goa f. åska, thordön. Ha du hörd Goa? 
Ja, ja höfe ho ok. (VGötl. (dem;  

Verml., Skåne & Blek. Go-mor, Go-
mora; Isl. G6a af G6a, n. gud, af-
gud?). 

go-liker adj. duglig (Hels. Golik, idem; 
jmf. Isl. Gölegr, präktig). 

gol impf. af  Gala, sup. gald, gali. 
goss n. gods (Söd.Sv. (dem; Isl. Götz). 
go-vejen, go-vejiger adj. godvillig, väl-

villig (Söd.Sv. idem). 
go-vigge, åskevigge m. Så kallas, med 

gemensamt namn, alla olika stenred-
skaper från ur-invånarnes tid.1  
(Got!. Thors-käil, Skåne, Dönnesten). 

gol, (gäl) adj. gul; neutr. gärt (Upp!. 
Gol, Hels Gål). 

golv, (gäv) n. — lo) golf. — 20) af-
delning i en loge eller lada (Isl. 
Gölf n.). 

gor, (gär) n. — lo) fuktig smuts, oren-
lighet (Isl. Gor, n. smuts i slagtade 
kreaturs inelfvor). — 20) vahr, blod• 
vahr (Got. Gor). 

gormä, (gärmä) v. n. 1. prata högljudt, 
gräla (jmf. VGötl. Gorma gråta 
häftigt). 

1  När åskan slår ned, är det en Go-
vigge, som slungas för att döda en 
trollpacka. Han sjunker 9 alnar ned 
i jorden, och kryper sedan upp en aln 
hvarje år, så att man efter 9 är kan 
finna honom på samma ställe. Han 
begagnas till vidskepelse af mångfaldig 
art, (likasom i Södra Sverige Belemni-
ten, kallad Vätteljus). Så botar han 
sjukdomar hos menniskor och djur, 
med att föras vissa gånger änsyls om-
kring den sjuka lemmen. Han lägges 
i fähuset, för att skaffa kreaturen hill, 
eller kastas han i mäsk-karet, för att 
åstadkomma mycket brännvin. Är han 
af flinta, så är det med hans eld man 
tänder i Masugnen, för att få mycket 
tackjern. — eller slås han sönder till 
bössflintor, på det att man må kunna 
träffa skott nä djur. Den, som har en 
åskevigge, han kann mera än andra; 
han kan t.ex. upplysa en flicka, om 
hennes kärlek är besvarad, — han kan 
återställa stulet gods, o.s.v. 
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gortall f. <I marginalen har Grill med 
blyerts tillfogat: m.?> gammal gre-
nig och kådig tall (Hels. Gdrtall). 

gottä säj v. refl. 1. njuta lekamligen 
(Gotl. Godä sig; Isl. Gceda). 

gran, f. böjes efter 3e decl. således plur. 
granen 

granner adj. — lo) grann, lysande, 
prydlig. — 20 fin, smal, spenslig. 
Bd ncila å trd'n e för grannä (Isl. 
Grannr). — Grannt brö finsiktadt 
bröd (GmlSv. Granth, adj. fin, fin-
stött). — grannt adv. tydligt, noga, 
väl. De sir ja grannt. De hök ja 
grannt (Norsk. Grandt idem; Isl. 
Grannr adj. tydlig). 

grann-foräter adj. (grannfodrad), mat-
grann, säges om boskap, som ratar 
foder. 

granntykkter adj. snarsticken, lättretlig. 
grav f. graf, m. grop (VBott. idem). 
gremmä f. grimma (Isl. Grima f., öfre 

delen af en hjelm, visir). 
gren. — lo) m. gren. — 20) f. skref. 

Böxera ha gått sönner i grena (Gotl. 
Grajn). — Deraf Grensle adv. Riä 
grensle. 

grepe m. handtag (VBott. Grepa). 
gressel f. ugnspade (Dansk. Gredsel; 

jmf. Sv. Grädda v. baka). 
grilluger adj. spräcklig i pannan, om 

boskap (Smål. Värend Grimlig; jmf. 
Isl. Grima f. hjelm-visir). 

grimsä v. n. 1. plira med ögonen. 
grinli v. n. 1. förvrida ansigtet. Grinä 

dt, skratta; Grinä för gråta (Gotl. 
Gräjna grina, skratta, gråta; Isl. 
Grina). Jmf. griingä. 

groe m. grodd, brodd (Isl. Gr6a v. 
gro, grönska). 

groä, tåssä, hoppetåssä f. padda (Bufo 
vulgaris; VGötl. Tåssa; Dansk. dial. 
Taase). Jmf. kossa. 

grumsä v. a. 1. grumla. — grums n.  

orenlighet i flytande ämne (VGötl. 
idem) grumsiger adj. grumlig. 

grunnä v. n. 1. (grunda) tänka. — 
grunnä på betänka (VGötl. Gränna). 

gruva säj v. refl. 1. hysa fruktan, be-
tänklighet. Ja gruvär mäj för'et 
(Söd.Sv. Grua sej; lsl. Gråfa böja sig 
djupt). 

gryt n. — lo) bergart. Hdrdt, löst gryt 
(Gotl. Grut, ämne). — 2o) naturlig 
samling af klippblock eller stora ste-
nar (Isl. Griot n. sing. coli. stenar). 
— 3o) rofdjursbo bland sådana. 
Varjägryt. Rävägryt. Grävlingägryt. 

gråben, gråbuse, gullfot m. äro namn 
på Vargen. Se noten under bakkål. 
(Hels. Grdben, Gråbuse; Isl. Gyldir 
den gyllne, den gule, en benämning 
på vargen). 

grå-hyshuger se hyshuger. 
gråkallt, grått i vähre mulet och kyligt 

(Hels. idem). 
grånn n. — lo) grand, smula. — 20) 

kort stund. Väntö ett grånn, ett lite 
grdnnl 

gråsprängder se sprängä. 
griijuger adj. kinkig. — grlijer rn. — 

gräjä v. n. 1. — gräj n. 
gräl, (grej) n. — lo) gräl. — 2o) krä-

lande smådjur. Smågräl, Smått gräl 
småfisk (Verml. Smdgrol). Jmf. 
krällä. 

grängä v. n. 2. gråta, storgråta (Isl. 
Grenja gråta, tjuta; jmf. Hall. Gränna 
skratta). 

grömmer adj. (grym) ful, bister. Gröm-
mer i syna som har grymt utseende. 
Ordet Grymhet finnes lika litet som 
dess vanliga betydelse finnes i adj. 
Grömmer 

grämt adv. ganska, mycket. Grämt 
goer (god), riket o.s.v. 

grönjilling m. gröning (Emberiza citri-
nella). <Grill avser här gulsparven, 
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som i vissa dialekter heter grön-
göling och gröning.) 

grönskållä f. grönspett (Picus viridis. 
östgötl. Grönjöling). 

gröpä v. a. 1. grofmala (Ångml. idem). 
gröpä ur v. a. 1. & 2. urhålka (Gotl. 

Grypä). 
gröt ni. — lo) gröt. 2o) oredig 

massa. 
gu-för, gu-te (god för, till) i stånd till. 

E du 'nte gu te lättö mäj yard me ro? 
(Hels. Go för; Dal. Godtill). 

m., Börd på gullstol kallas då 
två personer på sina sammanhållna 
händer bära en tredje (Gotl. idem). 

gungfjy, n., gung-vall m. på vatten hvi-
lande gräs- eller mossvall (GmlSv. 
Fly, kärr). 

gungsä s. f. — och v. a. & n. 1. gunga 
(VGötl. Gongsa). 

guss-fre hälsningsord, som besvaras 
med gusinne (gud signe?). Vidare 
guss-mora, guss-middär, guss-af ten. 

guss-lån n. (Gudslån) kläder och föda. 
gå tå v. n. 4 (gå till) leka, om fisk. 

Fisken, Mörta går te (Hels. Fisken 
går idem). 

gå åt v. n. 4. förgås. la  menar ja bus 
går dt! 

gått adj. gall, ofruktsam (Dansk. Gold; 
GmlSv. Galder; Isl. Geldr). 

gåjvar m. gårdshund (Gotl. Garsvar). 
gånger m. sing. & plur. gång. I sing. 

lägges tonvigten på å, i plur. på e. 
En gånger, Två gånger. 

gårä f. rand, ådra, strimma i trä (Söd. 
Sv. idem; Isl. Gåri, m. spricka). 

G (lent = j). 
ge säj v. refl. 3 & 4 (gifva sig). — lo) 

gifva vika. — 20) klaga, jämra sig. 
Hva ger du cleij för, över? Ge däj inte 
så illä, tannävärken ger säj nokkl 
(GmlSv. Gifua sik; Isl. Gefa gifva). 

ge säj te vunnl se vunnen. 
gemener adj. nedlåtande, sällskaplig 

(Dansk. Gemen). 
gensträviger, genstöriger adj. motsträf- 

vig, egensinnig; mest om kreatur. 
getinge-billä f. getingbo (jmf. Isl. Bceli 

n. vilddjursbo). 
geve-lae se forgift. 
gint adv. giltigt (Gotl. Gildt bra, skick-

ligt; Isl. Gildr adj. giltig). 
gllträ, gllträ opp v. a. 1. gillra. Ha du 

gilträ snar& 
gimrä f. ung tacka, som ännu ej lam-

mat (Isl. Gimbur f.). — gimmerlåmm 
n. tacklamm (Skåne idem). 

gimsä, gippä se jimsä, jippä. 

giruger, giriger adj. sträfsam, arbetsam 
(GmlSv. idem; Isl. Girugr girig). 

gisnä, gistnä v. n. 1. spricka, blifva otät 
genom hoptorkning; om träkärl (Isl. 
gisna, gistna). 

gispä v. n. 1. gäspa (Isl. Geispa). 
gissuger adj. påhittig. 
givä f. så mycket foder, som på en 

gång gifves kreaturet (Smål. Värend 
Ge!; VBott. Gäv; jmf. Isl. Gjöt f. 
gåfva). 

gyltä v. n. 1. gå vaggande som en 
sugga. Ho går å gyltär (jmf. Isl. Gilta, 
f. ung sugga). 

gäddesnipä f. liten gädda. 
gäll, gäll-ljudd adj. klart ljudande (jmf. 

Isl. Gella skalla, ropa). 
gängliger adj. glappig, vinglig (Hall. 

idem). 
gängsen, gängse adj. gångbar, allmännt 
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spridd; om t.ex. en myntsort, en 
sjukdom. 

gö v. a. 3. göda (GmlSv. Gödha). 
göker m. bedräglig, opålitlig person 

(Is!. Gaukr gök; jmf. Rom. Cuculus 
ingratus). 

gökäblog m., gökäspyä f. den på trä-
dens löf ofta förekommande svam-
pen Erineum betulinum. Mången af 
allmogen tror än i dag att Göken ha 
spydd dän blogen. 

göl f. liten sjö (Allmännt ord. Jmf. Isl. 
Hylr m.). 

gölpä f. grop på en väg (Verml. Dälpa 
idem; Medelhögtysk. Delpen v. 
gräfva; jmf. Isl. Dcilpa). 

göppen f. en full hand (Isl. Gaupn). 
görä n. göromål, arbete. Hoar å en har 

sett görä. 
görli säj v. refl. 4. jäsa, om dricka 

(Verml. idem). 
görä åt v. n. 4. bidraga. De görle dt 

hua de kann. 

H. 
hajer adj. häpen, rädd, förskräckt. Ja 

vart just hajer ve't. 
hak n. vinkel, hörn, krök (Södr.Sv. 

idem). 
hakkä v. 1. — lo) a. hacka. — 20) n. 

kälta, käxa. Han hakkär 'Ana i ett 
i ett. 

hall f. häll. Bärgähall. Mdlerehall. 
Spislähall, vare sig af gjutjern eller 
sten (Isl. Hallr, m. sten, klippa). 

halla n. sing. & plur. hallon. 
hala plur. skuldrorna. Ja ha fått så 

ondt imillä hala (Verml. Haler skuld-
ror; GmlSv. Hcerdar idem; Is!. Herär 
f. skuldra, plur. herOar). — haill-
breer adj. axelbred (GmlSv. Härda-
breder). — härsillö, härsyllä f. 
skuldra; plur. härsiller (Smål. Ydre: 
Här-skillra f. skulderblad; öGötl. 
Hä'skilja rummet mellan skulder-
bladen. KaMn; jmf. Isl. Berör och 
Sillur f. plur. bjelkar, som ligga 
längs ofvanpå väggarne. GmlSv. Syna, 
Syll, Sill n.). — härsillerbia n. skul-
derblad; plur. härsillerblara skulder-
bladen. 

halver adj. half (GmlSv. Halver; 181. 
Hålfr). 

halv-vrensker se vrensker. 
hata v. n. 1 halka (Gotl. idem). 
hamnä v. a. & n. 1. under rodd föra 

ekstockens eller båtens bakstam 
vänd framåt. 

hampä säj v. refl. 1. — lo) hända. — 
20) passa bra, lyckas. — 30) förvrida 
ansigtet eller kroppen. Så du hampär 
däjI (jmf. Engl. Happen v. hända; 
Isl. Hampa v. handtera). 

hampäspink m. bofink, Fringilla coe-
lebs (Den här sällsynte Hämplingen, 
Fring. cannabina, har jag ej hört be-
nämnas). 

hams n. slarf, oordentlighet (Söd.Sv. 
idem). — hamsuger adj. slarfaktig. 
— hamsä v. n. 1. slarfva i göromål. 

hamsä f. slarfaktig qvinna. 
hank m. — lo) gärdsgårdshank. 2o) 

den ring på ett ox-ok, i hvilken tistel-
stången instickas. 

hank n. svårighet, fattigdom, sjuklig-
het, slarf. Satsen: De e barå hanket 
me'n brukas i alla dessa bemärkelser 
(Smål. Värend, Hank svårighet). — 
Deraf hanker m. och hankuger adj. 
sjuklig, oordentlig. 

hankä v. n. 1. — Gå å hankä dragas 
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med sjuklighet. Hankå säj fram dra-
gas med fattigdom. 

hankä v. a. 1. draga något medelst hän-
dernas ideliga flyttande, t.ex. ett rep, 
en tråd. Hankä te säj. 

hankä-rykkä f. grop på vinterväg i 
djup snö (Namnet har uppkommit af 
den ryckning på hanken i ox-oket, 
som gropen åstadkommer). 

harjä v. n. 1. ropa högt. — harjäne n. 
(harjande). Ja ga te ett harjäne, så 
de denå i 'Ärja. 

hark n. — och harkil säj fram lika 
med hank och hankä säj fram. 

harkä f. räfsa med långa jernpinnar, 
längre än på en krattä (Gotl. Harklä). 
harkål v. a. 1. 

harskä säj v. refl. 1. medelst ett 
hostande rensa luftstrupen, harkla, 
rackla (Hels. Harskla idem; jmf. 
Gotl. Hätskä flåsa tungt, draga an-
dan). 

harsyrä f. Oxalis acetosella. 
har-uggiä, likuggiä f. kattuggla Strix 

aluco. När lätet af hannen till denna 
art höres, säger man att Harugglå 
skriker. Hör man deremot lätet klä-
vitt (kläd hvittl), som förebådar lik i 
närmast belägna hus, säges det vara 
Likuggfii, utan att man känner att 
den sednare är honan till den förra 
(jmf. Tysk. Dial. Leichenvogel, Tod-
tenvogel Strix noctua). 

has n. membrum muliebre. 
haspe m. hake, märla (Uppl. Aspa; Isl. 

Hespa f.). 
hasä säj v. refl. 1. släpa sig. Haså säj 

fram (jmf. Isl. Asnast v. slita, släpa). 
hele dan hela dagen. Detta uttryck har 

ofta en superlativ betydelse. Riket 
hele dan ganska rik. En khär hele 
dan en ganska bra karl. 

heise-knopp m. liten böld, spikböld 
(Sådana i ungdomen anses förebuda 
helsa i mannaåldern). 

hen f. brynsten (Jemtl. hena; Gotl. 
Hajnbröjnå). 

hening m. (hedning), en person som, 
ehuru öfver ynglingaåren icke läst 
fram säj och gått till skrift (Hall. 
Heing odöpt barn; Isl. Heidinn adj. 
hednisk). 

herra, hirrä v. n. 1. stappla, vackla. 
Herrä dy, te, i väg. (VGötl. & Värend 
Hera; Verml. Hira). 

heseh-mål n. (?) helgsmål, slut på ar-
betet för dagen. Få hesch-mdf. Ta 
hesch-må!. 

hette m. hetta. 
Me n. ide, gömställe för rofdjur (Gml 

Sv. Hide n. idem; Isl. löi n. bo, hem-
vist). 

hill f. trefnad, lycka, tur (Isl. Heill n. 
lycka). — hilisammer adj. lycklig 
(Bägge orden brukas mest i fråga 
om kreatur). 

himsker adj. matt, färdig att svindla 
(Gotl. Himä v. svindla; VBott. 
Hvimsk adj. yr i hufvudet; jmf. Isl. 
Hima vara oviss, dåsig, Hvim n. 
sanslöshet). 

hinkä v. a. & n. 1. hindra, uppehålla, 
fördröja. De e inget säm hinkär 
(Söd.Sv. idem; jmf. Isl. Hia dröja). 

hit adv. böjes på samma sätt som Bade, 
borta. Således: superlat. hiterst, adv. 
närmast hit. Han ligger hiterst (Gotl. 
Mitterst). — hitre adj. närmare (jmf. 
Isl. Möra närmare hit); super!. 
hiterste. 

hittä v. a. & n. 1. & 2. hitta, finna; 
impf. hitte, hittä; sup. hitt, hittå 
(GmlSv. Hitta, impf. hitte, sup. hitt). 

hjortral n. sing. & plur. omoget hjort-
ron. Se soppli. 

hjulbenter adj. (hjulbent) krokbent, 
med knäna utåt böjda (Hels. idem). 

1  Hj uttalas som j. 
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Motsatsen är båkkbenter inknäad, 
med knäna inåt böjda. 

hjulnåla, åkertupp, åkerhöna äro namn 
på brockfogeln (Charadrius aprica-
rius), då han om våren anländer. 
Hjutndja är föranledt af hans läte, 
som erinrar om ett osmordt hjul. — 
I höstdrägten deremot kallas fogeln 
lerbenä. 

hjulvål f. <i marginalen har Grill med 
blyerts antecknat: m?), (hjulvård), 
den sprint, som hindrar vagnshjulet 
att falla af. 

hjälle, löv-hjälle m. ställning att torka 
löf uppå (Isl. Hjallr m. upphöjning, 
ställning). 

hjälmuger adj. hjelmig. Så kallas horn-
boskap, som har hvitt hufvud, då krop-
pen är af annan färg (Isl. Hjålmöttr 
idem; af Hjålmr m. hjelm). Deraf ko-
namnen Hjälmä, Selverhjälmä (I). 

hjälpe-präst m. pastors-adjunkt (Isl. 
Hjälp f. hjelp). 

hojä, hajtä v. n. 1. ropa högt, i afsigt 
att bli hörd på långt håll (<Hels. & 
Jemtl. idem;) Isl. Hoa, Hotta). — 
hojäne, hojtäne n. Han ga te ett 
hojäne. 

hotä v. a. 1. (hota) bryta, borra med 
spett i brustet berg, sten eller jord. 

Deraf hotespett n. — Hotä gärsgål 
uppsätta gärdesgård. — hot n. ett 
par störar i gärdesgård. 

hoverä säj v. refl. 1. hafva skrytsamt 
tal och åtbörder (Gotl. Hofverä 
skryta). 

hog, (hög) m. håg (Isl. Hugr m.). — 
hogäter adj. hågad. 

hal, (häl) n. hål. — holuger adj. hå-
lig. — iholen adj. ihålig (Isl. Holr 
adj. (dem). 

holk, (hälk) m. (hålk) kort rör; tunna 
utan bottnar, nedsatt i en källåder 
(Isl. Holkr m. rör). — strumpeholk 
m. skaft på en strumpa.  

helkö, holkä ur v. a. 1. urhålka. 
hoppetåssä, se groä. 
horsägök m. horsgök, enkel beccasin, 

Scolopax gallinago (Isl. Hrossagaukr; 
Dal. Bräkebokken idem; Jemtl. Horsa 
v. gnägga, af GmlSv. Hors n., Isl. 
Hors, Hross häst). Anledningen till 
namnet är det gnäggande eller brä-
kande ljud, som fogeln under flygten 
åstadkommer med stjertpennorna. 

havd m. (huf?) betäckning längs en 
takås (Smål. Ydre Huf, Huld idem; 
Gotl. Häu; jmf. GmlSv. Howodh n. 
hufvud). 

havde adv. hufvudstupa. Han bu/fä 
te'n, så han stog hovde i vägen. 

hukä säj, hykä säj v. refl. 1. luta, böja 
sig ned (Tysk. Hocken v. idem; 
Värend, Hyka draga sig undan af 
skrämsel, rädas; Ångerml. Huka sitta 
på fötterna; jmf. Hels. Hycklar plur. 
hälar). 

hult n. skogsbacke, lund (Isl. Holt n.). 
humm m. spaning, ungefärlig men 

osäker kunskap (GmlSv. Humi m.; 
jmf. Isl. Hum n. skymning, och Omr 
aflägset ljud). 

hummä v. a. & n. flytta åt sidan, om 
hästar. Hummä på hästen. Humma 
däjl (Gotl. Värend (dem; Norsk. 
Homa; jmf. Isl. Hörn f. hästens länd). 

hump, ängähump m. ett stycke ängs-
mark. 

hungruger adj. hungrig. 
hunnä m. plur. hundarne. De va hunnå 

är en vanlig lindrig svordom (Söd.Sv. 
De va hundan; jmf. Rom. Hunni m. 
plur. Hunner, och Isl. Hunn m. björn-
unge). 

hunnspott m. hundsvott, säte bakpå en 
släde. 

hunnlibur m. hundkoja (Hels. Bur hus, 
koja; Isl. Bär n. förvaringsrum för 
mat). 

hunnäkaxe m hundloka (Chaerophyl- 
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lum sylvestre). — hunnäkaxägrönt 
n. grön färg, som till färgning af 
linnegarn beredes af denna växt. — 
hunnäkaxägröner adj. 

hunsä opp, åt v. a. 1. förebrå, banna. 
hurril m. örfil. 
hur-tess se tess 
husträ f. hustru. Böjes efter la dec!., 

sål. plur. hustrer. Med slutartikel: 
hustrå hustrun; plur. hustrera. 

hutt n. hastig rörelse på kort tid. Ja 
ska gniä in på ett hutt. 

huttel n. svekfullt förfarande, krångel. 
— huttlä v. 1. — lo) a. söka narra, 
bedraga. — 20) n. vara tvehogsen. 
Statt inte å huttlä me't. 

hutträ v. n. 1. darra af köld. Barn-
ungen huttrår d fryser (Små!. Blek. 
Huttra). 

hutä v. 1. — lo) a. huta åt, snäsa. — 
20) hafva hut; veta hut. Huter du 
hunnärakkäl 

huve n. hufvud; huH hufvudet (Got!. 
Häue). — huve-la n. (hufvudlag) den 
betselrem, som lägges öfver hästens 
hufvud (Hels. idem). 

huvesvager adj. förvirrad, enfaldig, 
fånig. 

hva för en hvilken. 
hva ätter adv. (hvad efter) lika med 

hva för hvarföre. lya står ni her 
ätter? hvarföre står ni här? 

hvann pron. hvar och en, hvarje, hvar-
dera, hvar. Hvann sin hvar och en 
sin. Hälta hvann hälften hvar. 

hvanndå f. hvardag, söckendag (Dal. 
Vånndag). — hvann-däss adv. hvar-
dags. Hvanndässlag hvardagslag. 
Hvanndäss-tröjä. 

hvar arä pron. recipr. hvarandra. 
hvarstanns se stanna. 
hvart. — lo) s. m. väg. Förekommer 

endast i uttrycket Ingen hvart (Gml 
Sv. Vart). — 20) neutr. af  pron. 
hvarje. Hvart dr.-30) adv. hvarthän. 

hvasken conj. hvarken (Got!. idem; 
GmlSv. Hvaske). 

hvater adj. duktig, stark, bra; neutr. 
hvatt (Isl. Hvatr modig, rask, snabb, 
skarp). — bolhvater, mol-hvater, 
över-hvater förträfflig, ypperlig. 

hvirder (part. praeter. af  Huilä hylla) 
hvilad, uthvilad (Hels. & GmlSv. 
Hwil adj. idem). 

hvitsibbä f. hvitsippa (Anemone nemo-
rosa). 

hybble n. dåligt hus eller koja (Isl. 
Hicibgli n. koja, hydda). 

hyddä, hyddä ugn v. a. 1. skydda, sköta, 
vårda. De e ingen säm hyddär am 
ungestakkärn (Isl. Hirda v. idem). 

hye n. (hyde) löst folk af sämre art 
(GmlSv. Ilhyde idem; jmf. Isl. Hiön 
n. plur. tjenstfolk; Sv. Hjon). 

hyllä säj te v. ref!. 1. söka skydd, säll-
skap, vänskap. Hunnävalpen hyllär 
säj te pojken (jmf. Got!. Hyllest 
ynnest & Isl. Hylli f. huldhet, gunst). 

bymlä v. n. 1. handla hemligt. Han 
hymlär me't (Värend Hymma). 
Hymla unnä v. a. undangömma. 

hyshuger, gråhyshuger adj. smutsgrå 
(Got!. Y sug; Smål. Ydre Yshi; VGötl. 
Oshet idem; Hels. Grågssjug ej fullt 
grå, och Issje kulet, gråkallt). 

hyskä f. häkta, märla till kläder (Hels. 
Hyskia). Hysker d hakär. 

hyss n. spratt, skälmstycke (Söd.Sv. 
idem). 

hytä, hyttä v. n. 2 & 4. hota med åt-
börder. Hytä inte, för då slor ja te. 
Han häfte (hytte) åt mäj (Isl. Hata). 

håkken, åkken pron. relat. hvilken, 
hvem (VBott. leken, Cken; GmlSv. 
Holken, Hulkin; Isl. Hvilikr).— håk-
kendere hvilkendere. — Se Ordböj-
ningar i Förordet! 

håll n. återhåll, hejd. Ja fekk inte håll 
på felen (Söd.Sv. idem; Dansk. Hold). 
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hållä säj, hållit säj i shinnet afhålla sig, 
beherrska sig. 

hållä åv v. a. 4. coire. 
hånn f. hand. — Vakkrä hånna f. högra 

handen, mest till barn (Gotl. Vackra 
handi; Tysk. das schöne Händchen). 

hånnuger, hänniger adj. händig, kun-
nig i handslöjd (Hels. & Jemtl. Hän-
nug, idem; Isl. Hentugr beqväm). 

hånnä-vänning f. (handvändning) 
ögonblick, kort stund. Väntä e hån-
nävänning! 

hår-shel se she) <under sheljä>. 
häftä v. n. 1. stamma. Han häftär på 

inåk. 
häftä, häktä v. a. 1. hindra, förorsaka 

uppehåll. De e någe som häktär i 
kffikkä (VGötl. Häkta dröja; GmlSv. 
Häkta hindra). 

häken adj. häpen (jmf. Roslag. Hikinn 
förskräckt). 

häller. — lo) adv. heldre. 2o) conj. 
eller. 

hällest, ällest adv. eljest. (Dal. Allest; 
GmlSv. Ellest). 

hällä f. (hälla) band mellan fötterna 
på får och getter, för att hindra dem 
att flöja (Isl. Helda). — hällä v. a. 1. 
anbringa en sådan (GmlSv. Hcelda v.). 

hällä v. — lo) a. 2 hälla. — 20) n. 1. 
luta, slutta (Gotl. idem; Isl. Halla). 
— hällning f. förestående slut. Nu e 
de på hällninga (Gotl. På hälling 
idem). 

hält f. hälft. 

hältä f. (hälta), haltning, halthet (Isl. 
Helti f.). 

hälli på, (he)ä på) v. imp. 1. (härda 
på) kosta på, vara besvärligt, an-
strängande (Isl. Herda sik anstränga 
krafterna). 

hämte n. boss och agnar (Dansk. Em- 
ter). — hämtekorg m. bosskorg). 

hämtä v. a. 1. hämta (GmlSv. Hcempta, 
Hänta). 

hämtä säj v. ren. 1. draga sig före; om 
ur. 

hängeshal m. en köpt, — slängeshal en 
hemmaväfd »shawl». 

hännä, hännär adv. här (VBott. Hena; 
Isl. 1Hrna). Hännäifrå. Hännäåt. 

härmedån här om dagen, för någon tid 
sedan. 

här-näst adv. nästa gång. 
härsillä, härsillerbla se hala. 
här-um-sisterse adv. för en tid sedan. 
häsehä (hässja). — 1o) s. f. ställning att 

torka sädeskärfvar på (GmlSv. Hces). 
2o) v. a. 1. upplägga dem på en 

sådan; stacka (Värend Hässja). 
höfsä v. a. 1. hyfsa. — höffsliger adj. 

hyfsad, snygg. 
hög-mälter adj. högröstad (Gotl. Hang-

mält stortalig, skrytaktig; Isl. Mcela 
tala, förmäla; Mceli n. målföre, röst). 

hörker adj. rask, liflig, glad, stolt 
(VGötl. idem). 

hörne n. hörn (Isl. hyrna f.). 
hört åt me v. n. 2. förfråga sig hos. — 

hört ätter v. a. efterfråga. 
höst v. a. 2. ösa. 

1. 
i afterse, i apterse i går afton (GmlSv. 

1 afters). Tmf. aftavaj. 
i entomme i enrum, enskildt, »emellan 

fyra ögon». 

i ett i ett flere gånger efter hvarandra 
utan afbrott. 

i ett bas, basäne, rakäne o.s.v. på en 
gång, utan afbrott. 
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i forndan, i forndaga (V. Ny!), (förr 
någondera dagen?) häromdagen, för 
någon tid sedan. Han va her i forn-
dan (Verml. Forn idem). 

i forstninge, i forstä fig, i forstä kast 
i början. 

i görninga på väg att ske. 
i hvararum stundom. 
i illhärninga i det afgörande ögon-

blicket (Hall. I härningen). Jmf. 
Häjä på. 

i jåns, i jånse, i jånsnä för en stund 
sedan (Hasslidalen I gänds; GmlSv. 
I adhons idem; jmf. Isl. Adan förr, 
förut). 

i lag i ordning, till pass. — i olag i 
oordning. 

i mora i morgon. — i morse i morgse. 
i ogjordt vär (väder), i otid (Hels. 

idem). 
[I qvällse i går qväll.] 
[1 sisterse för ej länge sedan.] 
[i stöten, i en stöt på en gång. Brukas 

mest om ett visst antal.] 
ibjann adv. stundom (Söd.Sv. idem). 
igliikette m., igläkottä-so f. igelkott 

(Erinaceus europfeus). 
Igynum, igymen prwp. & adv. igenom, 

genom. 
igänn adv. — lo) äter, tillbaka. — 2o) 

qvar (GmlSv. Igen qvar). 
'hojen se hal. 
ihålluger, ihängsen adj. ihärdig, trägen. 

Den her torkå e ihängsi (Värend 
Ihållen ihärdig; Ihängsen envis). 

ijä interj. vel Aj ijä mäjI Uj ijä mäl för 
däjI (Isl. "Ea v. jemra sig). 

Ijämter przep. & adv. bredvid, hos. 
ikke contr. ke  adv. icke (GmlSv. Igh). 

Brukas aldrig i nekande mening, utan 
blott jakande, såsom en bekräftelse, 
oftast i förening med ordet Tromme 
tro mig. Du mdtele inte gå i de her 
urväre? lo tromme gör ja 'ke de. 

Tromme ska han ikke de. Jmf. 
tromme. 

ikkorne m. ekorre (Isl. ikorni). — ik-
kornä-lyä se lyä. 

ikring priep. & adv. omkring. — 
ikringkring adv. flere hvarf om-
kring. — runterikring adv. rundtom-
kring. 

ikull praep. & adv. omkull. 
illaker adj. elak, svår, besvärlig. »Dån 

Make» ovanlig benämning på det 
onda väsendet, Djefvulen. Illakt vägä-
lag (Gotl. Illak; jmf. Isl. lur adj. elak, 
ond, och Sv. Illa).— Illaking m. elak 
menniska. 

ill-harmjit adv. häftigt. 
III-höra, (illhera) f. skorf, ond-skorf. 
illmaruger adj. illistig, svekfull, bak- 

slug (Hels. Illmarug). — illmarihet 
f. list, svek (Söd.Sv. idem). 

11111 ve (vid), rädd. (Hels. idem). Ja vart 
så illä ve så. 

illävujen se vulen. 
ilskeberre m. ilskeberrä f. ondsinnt 

gosse, -flicka (jmf. Uppl. Birrug adj. 
argsinnt, lättretlig). 

imillä przep. & adv. emellan, mellan 
(Gotl. Mi//um). — imillä-åt adv. 
emellanåt. 

imme se emme. 
imot pr[ep. & adv. emot. 
imängder se mängder. 
inbönter adj. invand, inbiten; både om 

menniskor och kärl. 
ingenstanns se stanna. 
Ink m. köttsvulst på hästar (VGötl. 

idem). 
innä adv. innan. 
inte över säj knappt tillräckligt, jämnt 

och rätt. 
irning f. (ilning) väder-il, vindstöt, 

stormby (Isl. El n.). 
irväxter adj. snabbvuxen, fortvuxen, 

om säd (Hels. Girväxt. Jmf. Möller, 
Hallandsmålet; Ger, Geriger). 
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is-lägg m.; plur. isläggär. Dessa ur-
gamla, af flatslipade benläggar gjorda 
skridskor, som ännu på Gotland och 
i Värend äro brukliga, hafva äfven  

på Tylö-skogen varit i mannaminne 
begagnade (Isl. Isleggir). 

iss v. dep. n. 3. idas, hafva hog, orka; 
prms., inf. och sup. iss; impf. iddes 
(Isl. Mia arbeta). 

J. 
jamsä, jimsä v. n. 1. tugga långsamt 

(Hels. Jemtl. jamsa; Angml. jämtä). 
jippä v. n. 1. vippa. Jippä ikull (Hall. 

Kippa). 
jo) f. jord. — joluger adj. jordig. 

jojä v. a. 1. begrafva. Han joläs i 
Söndäse. — joining f. begrafning, 
likbegängelse. 

joipera n. sing. & plur. potates. — jol-
perastamp n. potatesmos. 

jul-anm, julapten m. julafton. Jmf. 
aftävaj. 

juilikost m. en pyramid af på hvar-
andra lagda brödkakor af olika sor-
ter deg. Hvar och en af familjen får 
på julafton sin juläkest. 

jumsker adj. (ljumsk?) trög, liknöjd, 
sömnaktig. 

jungfru Marie å skams hånn f. Orchis 
maculata. 

juske m. ljumske; juskå ljumskarne 
(Isl. Liöski m.). 

jägä, (jegä) v. a. 1. jaga, jägta (GmlSv. 
jcega; Isl. jaga). 

jäkel, (jekel) m. dimin. af  jävel djefvul 
(VBott. Djäkel). 

jämdeliger adj. jämngod, likartad. 
Pmiloss (flods) adv. jämnhögt. Vattne 

står järnfloss i dikä dikena. 
jämt — adj. neutr. jämnt. — 2o) 

adv. ständigt, alltid. 
jänkä v. a. & n. 1. jämnka, skrufva, 

vrida (Hels. janka). Gå å jänkä; 1o) 
gå illa. — 2o) arbeta långsamt. 

K (hårdt). 

kake-sta'n m. magen. Kliär de i kake-
stan på däj? är du hungrig? (Hels. & 
Smål. idem). 

kaluv m. — lo) hufvud. På nykter ka-
luv, fastande, fullt redig (Södr.Sv. 
idem). — 20) hårlugg, hår. Ta i kalu-
ven (Hels. idem). 

kamp m. — lo) kapp, täflan. Gniä 
kamp. Riä kamp. — 20) häst En duk-
tiger kamp. Schene-kamp. Utslags-
kamp som är dömd att slos ut 
(dödas). 

kampä, kampäs v. recipr. 1. kappas,  

täfla. Vill du kam på me mäj? (Smål. 
(dem). 

kankä, kånkä v. 1. — lo) a. bära eller 
släpa något tungt. Han kånkär å bär 
(Gotl. & Hels. Kånka; GmlSv. Kanka; 
jmf. Isl. Kjagga idem). — 20) n. rida 
med dålig utrustning. 

kanoffel m. elak karl. 
kappe m. liten bägare. 
kapp-raker adj. alldeles rak. 
karpä v. n. 1. — lo) sträfva. — 2o) 

springa. — 30) brottas (jmf. Isl. 
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Karpa träta, kifva). — karpline n. 
sträfvan, språng, sammandrabbning. 

karä v. a. 1. raka, skrapa. Karä fram 
gröra i spisel! (Gotl. idem; Hels. 
Kara sopa). 

kast, veäkast m. upplagd vedhög, inne-
hållande en famn (GmlSv. Kast hög; 
Isl. Köstr m. hopkastad hög). 

kasä v. 1. — lo) n. glida, slinta. Kasä 
åv, i väg (Södr.Sv. idem). — 20) a. 
fösa, skrämma bort; lika med shasä 
(Små!. Kassa; Hels. Köra kas idem). 

katiger adj. (karlaktig) stark, modig, 
stolt, fräck (Isl. Kåtr; Små!. Karlig 
idem; Hels. Kartig stridig). 

katit adv. mycket, ofantligt. 
katsä f. en i fiskvatten inhägnad 

labyrinthisk gång, i hvilken fisk in-
går, och upptages med håf (Hall. 
Kasse m. stor låda till laxfiske; jmf. 
Isl. Kassi m.). 

katteflintä f. hvit flinta (Hels. & Götl. 
Kattsten). 

kavater adj. stolt, skrytsam (jmf. Karl 
och Hvater?). 

kavä v. 1. — 10) a. kafla. Kavä opp 
ärmera! — 20) n. famla, sträfva. 

kaxe m. öfversittare, öfvermodig per- 
son (Små!. idem). 

ke se ikke. 
khisse m., khissä f. smeknamn till katt 

och katta (Isl. Kisa katt). 
khär m. — lo) karl, äldre man i all-

mänhet (VGötl. idem; Isl. Karl m.). 
2o) gift man. Grannhustreis khär e 

den likkste her e. — på khärävis 
på förmöget eller rikt folks sätt, 
maner. -- khäräkhär hedersman, en 
ärans man (Då Khäräkhär är det 
bästa vitsord, som kan gifvas en 
man, förtjenar anmärkas, att för 
qvinnan inget motsvarande substan-
tiv finnes). 

klar adj. — 10) klar, ren. — 20) oskyl-
dig. De e ja klar för. Jmf. oklar. 

klamp m. sko med träbotten, utan 
bakstycke. 

klampä, klimpä ve, i sko säger man 
om snö, som klumpvis fastnar under 
fötterna. De kfampär i sko (Isl. 
Klembra idem; jmf. Hels. Klam adj. 
kram, om snö). 

kfankä v. n. 1. klaga öfver småsaker, 
eller utan orsak (Gotl. idem; jmf. 
Isl. Klökva v.). 

klaver de i kors liggande pilarne på 
gamla kopparmynt (GmlSv. Klave). 
Se singlä. 

klebbä v. n. 1. klibba, fastna, vidhänga. 
— klebhuger adj. klibbig. 

klekk m. fläck, dåligt rykte, öknamn 
(VGötl. idem; Isl. Klceki lyte, fel). 

klev n. väg uppför ett bärg (Gotl. Klif). 
klippä te v. a. 4. slå till. 
klungä f. — lo) klase. — 20) tät hop, 

flock (Södr.Sv. idem). 
klunkmask m. grodlarv (jmf. Isl. 

Klumbr klump). 
kluns m. klump, klimp (Södr.Sv. idem). 

— klunsiger adj. klumpig. 
kåe m. klåda. — kliniger adj. (klådig), 

lekfull, ostyrig; om barn och unga 
djur. 

klåkkä f. klocka, ur. — kläkkäre m. 
klockare. 

klåss m. — lo) kort och tjockt stycke 
trä (Dansk. Kloss). — 20) något stort, 
tjockt, tungt i allmänhet, t.ex. karl, 
häst, o.s.v. 

kille n. hufvudkläde, »schalett». 
kllikkä te v. imp. 4. De klakk te i mäl 

ve ja höfet jag erfor en hastig rörelse 
af ängslan, när jag hörde det (Norsk. 
Klekke v. n. idem; Isl. Klökkva). 

klär pl. kläder; klära kläderna. 
klödrä f., börketräst m. sångtrast (Tur-

dus musicus. Isl. Pröstr m. trast). 
klöker adj. — 10) storväxt och frodig, 

men böjlig och vek; om växter 
»mål. & VGötl. Klök; Södr.Sv. & 
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GmlSv. Klak> Isl. Klökkr). — 2o) 
som tror sig vara klokare än han är, 
»snusförnuftig». 

klökäs v. dep. neutr. 2. kräkas, kasta upp 
(Södr.Sv. idem; jmf. Isl. Klökna v.). 

knakke m. eldbrand, kolbrand. 
knalle m. kulle, höjd (Anglosax. Knal 

idem). Bakkö-knalle. Bär jäknalle. 
knallä v. n. 1. — lo) braka. — 20) göra 

något i sakta mak. Han går å knallar. 
knapper adj.; neutr. knafft. — lo) 

trång, liten. — 20) sparsam, snål. — 
knafft adv. knappt (Isl. Kneft). 

knappä v. a. 1. knacka, bulta, slå. De 
knappär på döra (Gael. Cnap v. 
idem). 

knogä v. n. 1. spara, vara snål. Han 
knogär å spar. 

knase m. trä-klabb. 
knopä v. n. 1. »knåpa», sysselsätta sig 

med småsaker, arbeta utan besked. 
knyfflä på v. a. 1. slå, basa (VGötl. 

Knitfla idem; Gotl. Knyppel knölpåk; 
GmlSv. Knöppel). 

knysträ v. n. 1. hota med åtbörder 
(Smål. Ydre idem). 

knä, (kne) ri. — lo) knä. — 2o) led på 
ett grässtrå. — 30) vinkel, krök på 
gärdsgård, o.s.v. — knä!!, (kneä) v. 
n. 1. hastigt böja knäet. — knekä v. 
n. 1. gå illa och ostadigt med böjda 
knän (Isl. Knegia, kröka). 

knäkken m. best. art., undergång till 
lit eller ställning. Han ha fått 
knäkken. 

knästä, knöstä v. n. 1. knota, mumla, 
mucka, öppna munnen för att tala. 
Knäst inte/ de rår ja däj te (GmlSv. 
Kny; jmf. Hels. Knekta, Knegsta vara 
ödmjuk mot sin vilja, af Tysk. 
Knecht. Jmf. äfven Isl. Gnesta v.). 

knättä v. n. 2. knäppa, prassla, gifva 
ljud ifrån sig (Verml. & Medelp. 
idem). 

knökk m. hastig böjning eller ryckning  

(Värend Knyck). — knökkä te v. a 1. 
Södr.Sv. Knycka). 

knökkjii, v. a. I. skrynkla (VBott. 
Knövla idem). 

knöster n. stor slägga (GmlSv. Knyster 
klubba; Isl. Knosa, Knusa krossa). 

koklä ihop v. a. 1. i samråd hopsmida 
en osanning eller ond afsigt (VGötl. 
Kockla ihop vrida ihop; Hels. Kuckla 
qvacksalva, trolla; Isl. Kukla idem). 

koksä v. n. 1. se sig omkring, skåda 
(Hels. idem). 

kokä f. hård jordklump (Isl. Käckt m.). 
kolä åv v. n. 1 dö (Hels. & Södr.Sv. 

Kola af). 
kos subst. f. kosa. Ja går mi kos. Han 

la du si kos. — te kos adv. (till kos) 
borta. Panga e te kos (Norsk. Kos). 

kosse m., kossil f. smeknamn till kalf 
och ko (Isl. Kussi m. tjurkalf; Kussa 
f. qviga, qvigkalf). 

kossä f., källefrö n. groda (Rana tem-
p oraria). 

kosä f. liten skål med handtag (Gotl. 
Kauså idem; GmlSv. Kosa bägare). 

kodd m. testiculum. 
kojtä v. n. 1. resa fram och åter (Smål. 

idem; Hels. Kåjta springa; Dal. Kdita 
idem; Kaut m. språng; Gotl. Kaut 
fotled). 

kolv m. stickord, pik (Hels. & Verml. 
Kolf). Shikkä kolvär säga stickord. 

kofäryss m. kolskrinda (Gotl. Käul- 
röjs). 

kompås, (kämpås) m. kompass (VBott. 
Kömpås; Isl. Kompis). 

konträ, konsträ v. n. 1. krångla med 
en häst. Ri inte å kontra tänger! 
(jmf. VBott. Kontär, v. n. gräla, 
träta). 

kopp m. kärl i allmänhet, så väl af trä 
som metall, o.s.v. (Isl. Koppr m. kok-
kärl af metall). 

koppärorm m. Så kallas företrädesvis 
Släta Snoken (Coluber hevis); men 
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namnet tillägges äfven Ormslån 
(Angvis fragilis) och honan af Hugg-
ormen (Vipera berus), som derjemte 
kallas Äsping (V. chersea, L.). Se 
vidare bakkål och ten-orm. 

korrä säj v. refl. 1. vrida sig om en 
tråd, som för starkt snos. — korrä f. 
en halfögla, vridning, som deraf upp-
står (Isl. Cor v. vrida, sno. Jmf. Hels. 
Kdra hyfvelspån). 

korsten m. skorsten (Hels. Kårsten). 
kostä säj v. refl. 1. krysta, tränga. Han 

kostö säj så dannt så (jmf. VGötl. 
Kjåsta pusta, flämta, flåsa; Bohusl. 
T losta idem; och Möller, Hall. Tdsta). 

kove m. liten koja, innehållande blott 
ett rum (<Hels. & Jemtl. idem); 
GmlSv. Kovi m. kammare, hydda). 

krabblä v. n. 1. kämpa med fattigdom 
och elände. Krabblä säj fram (Smål. 
Värend Krabba). — krabbei n. Jmf. 

krabbä f. kräfta (Astacus fluviatilis); 
plur. krabber. 

krake m. — lo) grenig, torr trädstock 
(Gotl. Krakä). — 20) dålig häst eller 
karl. Hästäkrake. (Jmf. Isl. Kraki m. 
gosse, småvuxen karl). 

krake m. hårdfrusen och knagglig väg 
(Smål. idem. Hels. Klake). — kra-
kuger adj. knagglig, ojämn. Krakut 
vägälag (Hels. Klakug; Isl. Klaki). 

krall n., kraller m., kralluger adj., 
krallä v. n. 1. lika med hank R., 

banker, hankuger, hankä. Se dessa 
ordl 

krattä f. — lo) räfsa med korta jern-
pinnar (Hall. Kratta). Jmf. harkli. — 
20) liten häst. — krattä v. a. 1. räfsa. 
Krattä fall (Dansk. Kratte v.). 

krave m. krage (Dansk. idem). — kra-
vätag 

kravlä v. n. 1. med svårighet krypa 
(Norsk. Kravle krypa).  

kresk adj. sötsur, syrlig; blott om 
frukt. Kreskä äpple (Södr.Sv. Krisk). 

krettel m. körtel (Smål. idem). 
krettlä v. a. & n. 1. (kriticera) klandra, 

tadla (GmlTysk. Kreeteln; jmf. Isl. 
Kritr m. tvist). 

kretä v. a. & n. 1. tälja i trä, utan 
skicklighet eller nytta (Isl. Krota v. 
utskära, Krätan n. utskuret arbete). 

kri-håler adj. stridig, trätgirig (Smål. 
Värend Krihårig motsträfvig, hård-
nackad, af Krig strid och Hård adj.?). 

kristnä v. a. 1. döpa. — kristning f. 
döpelseakt. 

kriter, kritter n. sing. & plur. kreatur; 
kritera kreaturen (Dal. Krytyr). 

kro f. krog (Dansk. Kru n.). 
kroge m. kräfva (VGötl. idem). 
krokuger, krokkuger adj. krokig. — 

krokknä v. inchoat. 1. blifva krokig, 
kröka sig (Isl. Krokna). 

krummä v. a. 1. kröka, böja. — krum-
mä säj v. refl. kråma, brösta sig, 
kröka halsen; om hästar. Merå krum-
mär säj. 

krumsen adj. (krumpsen) krumpen, 
stel af köld, valhändt. Fin grå bli 
krurnsnä i kyld (Smål. & VGötl. 
idem; jmf. Unander, Allmogemålet i 
VBott. Klomsen af verb, krympa, 
kramp, krumpi?). 

krunä f. krona (VGötl. idem; jmf. Isl. 
Krgna, v. kröna). 

kruttiä v. n. 1. vara tvehogsen. De e'nte 
värt te kruttlä länger. 

kryer adj. liflig, rask, frisk (Södr.Sv. 
Kry).— kryä te, kryä opp säj v. n. 1. 
tillfriskna (Smål. Krgna). 

krypäre m., kryp n. skalbagge. 
kråsä v. imp. 1. rossla. De krdsär i 

bröstet, halsen (jmf. Gotl. Krasä si, 
Krasä upp hosta upp; Hels. Krdsa 
hosta upp slem och Krås slem, spott). 

kräjä v. a. 1. coire. 
kränk' v. n. 1. & 2. kräla, hvimla; om 
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en mängd smådjur (Dal. Kralla; Isl. 
Kriala, Krcela). Jmf. 

krämmäre, hästäkrämmäre, tatäre m. 
kallas de ziguenare, som ej sällan i 
stora familjer färdas genom trakten. 

krängä v. a. 2. vända klädesplagg afvigt 
(VGötl. & Smål. idem). 

kräppling m. krympling (Dansk. Kröb-
ling; Isl. Krgpplingr). 

kräsa m. sing. & plur. lingon. 
kulter m. upphöjning, knöl (Hels. 

idem). — kullruger adj. afrundad. 
kulluger adj. kullig, hornlös (Isl. Kol- 

löttr). 
kullträ, kullträ ikring v. n. 1. slå kuller-

bytta (Gotl. idem). 
kulting m. örfil. 
kurrä v. n. 1. smått bullra, rossla. De 

kurrär i magen (Hels. idem; Isl. 
Korta v. ljuda). 

kurä v. n. 1. sitta nedlutad och hop-
dragen (jmf. Isl. Kåra vara sysslo-
lös). 

kuse m. öfverman, förstyre. Han e 
kusen för dom (GmlSv. idem). — 
jubikuse m. stor julkaka, julbulle. 

kushä v. 1. — lo) a. tvinga till 
ödmjukhet. Ja ska kushä däj, ja, ska 
du si (GmlSv. Kuska nödga). — 2o) 
n. vara ödmjuk. Ja kushär inte för 
däj (Norsk. Kuse sig kröka ryggen, 
böja sig). 

kutrygguger adj. krokryggig, puckel-
ryggig (jmf VBott. Kut m. puckel, 
knöl på ryggen; Norsk. Kus m. 
idem). 

kv se q. 
kålle m. köld. — kåller, kåll adj. kall 

(Dal. & Södr.Sv. Kåll; Dansk. Kold; 
Isl. Kaldr). 

kåmm m. kam (Isl. Kambr). — kåmmä 
v. a. 1. kamma (Isl. Kcemba). 

kåmmä v. n. 4. komma (Isl. Korna). 
— Kåmmä te, ihop me gifta sig med 
(Hall. Komma ihop idem). — Illä 
kummen i svår belägenhet. 

kåter adj. — lo) liflig, yster, ifrig (Isl. 
Kcitr). Denna ordets vanliga be-
tydelse brukas företrädesvis OM 
hästar. — 20) lascivus, endast om 
menniskor. 

K (lent, liknande Tj). 

kerkä, ketä se tjerkä, tjetä. 
kesheber n. körsbär, företrädesvis 

fogelbär (Prunus avium). 
kesslä v. a. & n. 1. yngla, om kattor 

(Smål. Kättla idem; Gotl. Kisselfull 
drägtig, om kattor; Isl. Kisa katt; 
jmf. äfven Hall. »Kissla, v. fetum 
edere», enl. Möller). 

kidde m. killing (Smål. idem; Isl. 
Kiblingr m.). 

killä v. a. 1. yngla, om getter (Gotl. 
idem; GmlSv. Kidla). 

kinkebblsä f. kinkig, olags= person. 
4 

kippä v. a. 1. hastigt draga, rycka 
(Isl. Kippa). Brukas endast i följande 
uttryck. — lo) Kippä, Kipä, Kiftä 
ätter ånnen hastigt eller med möda 
draga andedrägten. — 2o) Kippä på 
säj påtaga skodon utan strumpor. 
Kippa ner skora trampa ned bak-
kapporna. Gå å kippä gå med glap-
piga skodon. — kippskodder adj. 
klädd i skodon utan strumpor 
(Södr.Sv. Kippskodd). 

kittel adj. kittlig (VBott. Ketal.: 
Verml. Kitall). 
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kjaggjä v. n. 1. — lo) tugga långsamt 
och med möda (Smål. Ydre, idem; 
Angml. Kjekä). — 20) kälta, käxa, 
sagga (VGötl. Kjäggla; Södr.Sv. 
T jagga; Isl. Jagast.). — kjaggej, 
kält, käx n. upprepande af samma 
förebråelser (Södr.Sv. T jagg n. gräl, 
gnat; Isl. Jagg si. idem). 

kjåk f. käke, kindben (Smål. & VGötl. 
idem; [Verml. Kjåk, haka]; Jemtl. 
Kindtjdlke; GmlSv. Kjålki). 

kyffe n. litet dåligt rum eller koja 
(Södr.Sv. idem). 

kylse n. sammanhängande oredig knip-
pa, t.ex. af tarmar (VGötl. Kjölsa; 
Gotl. Kylls n.). 

kyrd, körd f. köld (Gotl. & GmlSv. 
Kyld). 

käbblä v. n. 1. smågräla, gnabbas, 
munhuggas (Södr.Sv. idem). — käb-
bel n. gnabb, träta. 

käft m. — lo) käke, kindben (GmlSv. 
Kiaftr). — 20) person. Hvar eveligä 
käft hvar och en. — käfta mot v. a. 1. 
motsäga (Isl. Kjafta). — oppkäftiger 
adj. gensvarig, näsvis. 

käl, kel n. käril (Isl. lar). Jmf. kättel. 
käliger, keliger adj. smeksam, kärleks-

full, lascivus; om qvinnor (jmf. Sv. 
Kär, Kärlek och Jemtl. Angml., VBott. 
Gäl, Gel glad, munter, liflig, lascivus; 
Tysk. Gell). Att ingen skarp gräns 
finnes mellan de så olika betydel-
serna, är förklarligt redan deraf, att 
ä--ljudet äfven uti Kär, Kärlek står 
midtemellan ä och e, eller uttalas 
alldeles såsom e: Ker, Ke-lek. 

kallen),  n. källåder, som saknar aflopp, 
sumpigt ställe, (Hall. Venni. Fly 
kärr; GmlSv. idem). 

källiger adj. lika med glaniger, om 
mjölk. 

källär-sval m. förstuga i en källare 
(Isl. Svalir m. plur. förstuga).  

kält, käx se kjaggjä. 
käla, kela me v. a. 1. klemma med. — 

kälgris, kelgris m. »morsgris», det 
barn, som föräldrarna mäst klemma 
med (vanligen det yngsta). 

kälke m. kälke (Isl. Kjålki; Dal. 
Kjåkji).1  

kamma f. n så stor höbörda, som man 
med stöd af räfsan kan bära till 
hösåtan. — kamma v. a. 1. räfsa ihop 
en sådan kämmä (Af Sv. kamma, 
v.?). 

känning m. närmare bekant person. 
Si der går en d minä känningär 
Norsk. Kjenning; Isl. Kynning). 

känsel f. — lo) känsel. — 20) minne 
af och märke på något. Ja drog 
känsel på dän främmäte khärn. 

kärng f. käring, gumma (Isl. Kerling). 
kärver adj. (kärf) sträf, butter, tvär. 
kärä far. Så kallas stundom Hin Onde, 

förmodligen för att ej benämnas 
med sitt rätta namn. Se slängderl 

kätte, käfte m. afstängdt rum för små-
kreatur (Isl. K&a f. vrå, litet rum). 

Fdräkätte. Kalväkäfte. 
kättel m. kittel (Dansk. Kedel; Södr.Sv. 

Kel). 
käxlä f. ett skedformigt eggjern, hvar-

med man gör urholkningar (Smål. 
Kåxla; Hels. & VGötl. Täxla.2  

körkä f. kyrka. — körksammer adj. 
som ofta går i kyrkan. — körkhäre 
m. kyrkoherde. 

1  Likheten i benämningarne för Kä-
ken (Kjdk, GmlSv. Kjålki) och Kälken 
(Dal Kjdkji; Isl. Kjålki) kunde lätt 
föranleda gissningen att den sednare 
fått sitt namn af likheten i skapnad 
med den förra. Jmf. dock Möller, 
Hallandsmålet, Slajda, der ordet Kälke 
jämföres med GmITysk. Kelgen v. 
nachschleppen. 

2  Att ordet Käxla har sin rot i Käke 
torde man kunna sluta af den käklika 
formen på detta redskap, äfvensom 
likheten i benämningarne för Käken. 
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kött-tavjä f. bräde att hacka kött uppå 
(jmf. GmlSv. & Isl. Tavil spelbräde, 
spelbord). 

kävä v. a. 2. qväfva, förtaga andedräg-
ten (Isl. Km/a, Kcefa, Kefia). — 
käväs v. dep. n. qväfvas, storkna. 

labb m. stor hand (Södr.Sv. idem). 
labbetaskä f. sqvalleraktig qvinna 

(Jemtl. Hels. Slapertaska sladdrare). 
ladde-ten se ten. 
lae n. lada; laet ladan (Isl. Hlaba f. 

idem; jmf. Isl. Hlaö n.). 
lafsä v. n. 1. under gåendet släpa föt-

terna (Smål. idem). 
lag. — I lag, Te lags till pass. Inte ndge 

e i lag dt däj. — Ve lag vid pass, 
ungefär. Hoar ve lag? (GmlSv. Lag 
ordning). 

lage m. — lo) lafve, stor hylla eller 
ställning, hvarpå något upplägges 
(Isl. Lafvi). — 20) ho, låda. Ler-lage 
lerho, hvari murbruk beredes. 

lagg m. brädd, strand på ett kärr eller 
mosse (VGötl. Smål idem). 

lag-nät n. (VBott. Lagn f. nät, fisknät). 
lagum adv. lagom. 
lagä um v. a. 1. tukta, slå (Hels. Laga 

om). 
lakkä v. n. 1. utsippra, drypa. Svetten 

lakkär å maj (jmf. Isl. Lakra rinna 
sakta). 

Ian f. (Ålryssja?) jmf. lagnät? 
lankä v. n. 1. gå vaggande som en anka 

(VGötl. idem). 
lannäläser adj. tandlös. Så kallas ett is-

belagdt vatten, vid byars stränder 
isen smält bort. Schöga e lannälösä. 

lanträ me v. a. 1. genom list och lock 
söka förmå. Han lanträ me'n, te han 
ga me säj (Hall. Spela lanter med 
bedraga). 

lappä v. a. 1. — lo) lappa, laga. — 2o) 
läppja, äta som hundar och kattor 
(VGötl. & Små!. Lapa). 

larpä ihop v. a. 1. laga mat illa och 
osnyggt. — larp ii. — lortlarpä, lort-
låpä f. osnygg qvinna. 

larvä v. n. 1. gå sakta och vacklande; 
mäst om barn. 

latäs v. dep. n., latä säj v. refl. 1. lättjas 
(Gotl. Letes). 

le m. led. — lo) led, t.ex. fingerled. — 
20) f. riktning, håll. Du e på rasäne 
le, mån ja e på rätta lea (Skåne 
idem). — 3o) en på en gärdesgård 
lemnad öppning, som tillslutes af 
vågrätt lagda stänger (GmlSv. Lid n. 
idem; Södr.Sv. Led grind; Isl. Li5). 

le v. a. 3. leda (Skåne idem); sup. 
ledd. 

le adv. contr. af  Fälle, väl, förmodligen. 
Far din mår'le bra? Ja de gdele an. 
Han kåmme'le snart hem? Ja de gör 
han'le. Ja skale vänta liti då. Ja 
de ska du 'le — (Södr.Sv. La). 

leer, le adj. (led.). — lo) stygg, elak; 
mäst om barn. — 20) ledsam, obe-
haglig. De her e ett lett gara (Isl. 
Leiör adj.). — letter åt, ve adj. som 
har leda för, utledsen (Små!. idem). 

legä f. lägerställe för djur. 
lekestuvä f. dansnöje (GmlSv. Leker m. 

dans; Isl. Leikr m. idem). 
lekä v. n. 2. — 10) leka. — 2o) bubbla 

under kokning (Små!. VGötl. idem; 
jmf. Is!. Leka rinna, droppa). Ordet 
syftar på bubblornas rörelse, då der-
emot Puttra afser deras ljud. — På 
lekäne brädd färdigt att rinna öfver. 

lenä v. 1. — lo) a. lindra, minska. 
Smörjd lem! värken (Isl. Lina). — 
20) impers. töa. Nu lenär de på (jmf. 
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Isl. Hlyna blifva varm). — len-vär n. 
töväder (VGötl. idem). 

lepe m. läpp; plur. lepär; lepet, läp-
parne (Hels. Lip underläpp). 

ler n. murbrukslera. 'Må ler (Isl. Leir 
n.). — lerä f. lerjord (Södr.Sv. 
Ler ja). 

lerbenä se hjujnåla. 
lerk m. dyrk (VGötl. idem). — lerkä 

v. a. 1. — lo) dyrka upp en lås 
(Verml. Lerka). — 20) genom om-
vägar söka förmå (Norsk. Lerke v.). 

le-samhet f. förebråelse, bannor; lika 
med förargelse, förtret. 

less v. dep. neutr. 3. ledas, längta; sup. 
less. Ja leddes ätter'a henne. 

lessen f. lekatt, vessla, hermelin (Mus-
tela minor och erminea; Isl. Hreysi-
köttr). 

letä v. n. 1. & 2. söka; impf. letä, lette; 
sup. letä, lett (GmlSv. Leta, impf. 
lette). 

leverne n. oväsen, stoj. På kroa va ett 
sånt leverne så. 

levänes adj. lefvande. 
leälöser adj. kraftlös i lederna (Hels. 

idem; Isl. Lidlaus). 
liff-stykke n. väst (Hels. Lifstycke 

idem). 
liker adj. — lo) lik, med comp. likäre 

och superlat. likäst. Pojken e likäre 
flekkä ån mäl, män allä likäst far sin. 

2o) i stånd till (utan comp. & 
superl.). De e han inte liker te. Jo du 
e så liket du det kan du icke. 

likkre, likkst adj. comp. & superl. bätt-
re, bäst (hvilka bägge sistnämnda 
ord sällan begagnas). Positivus sak-
nas i denna betydelse, och ersättes af 
Bra, Goer, Hvater o.s.v. 

likkt adv. rätt, billigt, klokt. E de likkt 
te görä så? — Uttrycket Va de likkt 
del utelemnas sällan efter Ja och 
Nål, men får ofta ensamt göra tjenst 
i stället för bägge dessa ord, då  

åhöraren måste sluta sig till hvilket-
dera som menas. Han e'le riker? Va 
de likkt del — Han ele inte riker? 
Va de likkt del 

lik-ugglli se har-ugai. 
likäfullt adv. likväl. 
lille munn m. kyss (Hels. idem). Få, 

Ge, Ta lille munn. 
limm, limmsten m. obränd kalksten 

af urformationen (Isl. Lim n. kalk). 
— hvitlimmä v. a. 1. hvitmena, kalk-
stryka (Södr.Sv. Limma). 

linufrö n. linfrö. 
finn-vall m. gräsvall. 
lipä v. n. 1. gråta (Hels. idem). — llpe-

sill f. en som gråter ofta. 
lite hvitt n. arsenik. 
lok f? blomhänge på aspträdet. — 

lokbärk f. hängbjörk (Isl. L6ka, v. 
hänga). 

lort m. — lo) smuts, orenlighet. — 2o) 
ogräs. — lortuger adj. smutsig. 

lortskrikä f. nötskrika (Garrulus glan- 
darius). 

lo n. ludd, fint och mjukt hår på eller 
af djur (Isl. L6). — ben adj. luden 
([Ångml. Loen; Dal. Lodun, Lådin]; 
Isl. Loainn). 

lo ve, le fast v. n. 3. vidlåda, fastna 
(Isl. lo3a). De ler ve hånnera pd'n 
säges ironice om en som snattar. 

loft, (läft) n. utspringande tak, under-
stödt af stolpar (Isl. Loft m. vind, 
tak). 

leftä, (läftä) v. n. 1. — lo) lukta. — 20) 
sprida lukt, företrädesvis god (Uppl. 
Ldkta). 

loge m. eldslåge (Isl. Logi). — logä 
v. n. 1. låga. 

lek, (läk) n. lock, lucka (Isl. Lok). 
lena, (länn) f. lönn, lönnträd (VGötl. 

Lunn). 
lot, (lät) m. lott, del (Dal. Lot; Gotl. 

Lut; Isl. Hlutur). — lotä v. n. 1. lotta. 
levä, (lävä) v.. a. 1. låfva, tillåta, impf. 
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/ovä och lefte (VGötl. Lova). — lov, 
f. lof, löfte, tillåtelse (VGötl. Lov). 
— Få lov. — lo) få tillåtelse. — 20) 
vara nödgad. Ja får bus lov å ställä 
maj 'läge te föa. 

intill v. n. 1. springa tungt och ovigt 
(Hels., Södr.Sv. Lufsa). 

luft, -a f. luft (icke m.). 
lull. — Stå lull. Se Rietz. — Lull-lull. 
lummä v. n. 1. susa, låta. De e så värmt, 

så de lummär um örå (Hall, Lomma; 
Hels. Ljumma; Isl. H1j6ma, gen-
ljuda). 

lummä v. n. 1. gå långsamt (Hels. Loma 
idem; jmf. Norsk. Lom & Isl. Lumma 
s. tass). 

lumrä v.n. 1. susa, låta. Detta ord bru-
kas endast om den som har svag 
hörsel. De lumrär i huvO. — lamm-
hörder adj. lomhörd (jmf. Isl. Hlöm 
ton, genljud). 

tung blöter, lung våter adj. genomvåt 
(Södr.Sv. Lungvåt). 

lunge, lungI adv. redan. E de lunge 
slut? är det redan slut. Nu e han 
lungi her nu är han redan här. — 
lungesen adv. längesedan. 

lunnä f. häfstång (Hels. Lunna; jmf. 
Isl. Hlunnr rundt trä, hvarpå båtar 
uppdragas på land). 

luns m. klimp, klump. — lunsuger adj. 
klumpig. — lunser m., lunsa f. 
otymplig person. 

lusä-knekter m. en, som är full af 
ohyra. 

luten adj. benägen, hågad (Gotl. VBott. 
idem; jmf. Isl. Låtr lutande). 

luver m. bof, skälm (jmf. Skott. Lowrie 
öknamn på räfven; Hall. Ha en lur 
bak öronen Sv. ha en räf bakom 
öronen. — Deraf Sv. Lura bedraga, 
narra?). 

luvä v. a. 1. lugga. 
luxä v. a. 1. narra, bedraga. Han ha 

luxä opp mäj bra. (Gotl. idem).  

lödit adv. löjligt. 
lykkä f. liten inhägnad åker eller äng 

(GmlSv. Lykka). Äkerlykkä. Angs-
lykkä. 

lyktä v. a. 1. sluta, afsluta, fullända. 
lyse n. hvad som lyser med låga, så-

ledes ett brinnande ljus, sticka, o.s.v. 
Ta lyse me däjl (Dansk. Lys, GmlSv. 
Lyws, n. ljus). 

lyss v. dep. n. 3, lo) lyssna. Ho 
lyddes ätter hva ja sa (Isl. Hlyda, 
åhöra). — 20) besöka i förbigående. 
Lyss hit når de bär åt! (Norsk. 
Lyast). 

lyil, Iöjä f. bo, tillhörigt små däggdjur, 
såsom Ekorrar, Råttor, m.m. (Gotl. 
idem; Hels. Löja näste äfven för 
stora däggdjur, Lo; jmf. Isl. Hlie 
kryphål, skydd). 

lågmälter adj. lågröstad. Jmf. hög-
mälter. 

lågä f. träd eller trädgren, som länge 
legat i vattnet (VBott. Låg f. ett i 
skogen liggande träd; Dal. Låga; Gotl. 
Laga; jmf. Id. låg f.). 

låkkä v. a. 1. locka (Hels. Läka). 
låmm n. lamm. — låmm-unge m. 

lammunge. — låmmä v. a. 1. lamma. 
lång-lajder adj. långlagd, som har 

långt, aflångt ansigte. 
långs adv. längs. Se ännälångs. 
lång-ve m. ugns-ved (Isl. Langr adj. 

lång). 
låsker adj. sömnaktig, trög, olustig 

(jmf. Jemtl. Ldsk skamflat; Hels. 
Dållåsk något dålig). 

läggä åv, 1 väg v. n. 4. begifva sig bort. 
Han la cl (Hels. Lägga dt). 

läjä, lejä v. a. 2. lega, förhyra, anskaffa 
någon emot betalning (GmlSv. La). 
Lejä för säj förhyra man i sitt ställe. 
Ta lejä låta sig förhyras. 

läll adv. contr. af  Likäväl likväl (Jemtl. 
Lähl; Hels. Lell). 

lämna m. lucka med vågrätt axel, fall- 
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lucka. (GmlSv. Lcem n. idem; Isl. 
Hlemmr lock.). — Etyxe-lämm. 

länä, (lenä) v. a. 1. låna (till och af). 
lärit, (lerit) n. lärft (Gotl. Lerät; Hels. 

Laret; Isl. Ureft). 
lär-lapp, (le-lapp) m. läderlapp, fläder-

mus (Vespertilio; Hels. Lära, Lädre). 
läse, (lese) n. lås. Har du läse för döra? 

läsä, (lesä) v. a. 2. — lo) låsa, 
stänga. — 20) läsa. — Läsä fram säj 
gå första gången till Nattvarden. 

lässä v. a. 1. & 2. lassa, lasta, lägga lass 
på åkdon (Gotl. idem; Isl. Hlessa). 

lättsövder adj. lös-söfd. 
lättä, låttä v. a. 4. — lo) låta, tillåta 

(Got!. Latä; Isl. Låta). — 20) läsa, 
stänga. Hvaför lätte du ijän döra? 
Lätt opp'a ijän? 

lättä på v. 1. — lo) lyfta, upphöja 
(Dansk. Lette). — 20) n. minskas, 
aftaga, upphöra; om regn. Nu lättär 
de på (Isl. Letta).  

Mia opp v. a. 1. banna (Hels. idem). 
lä v. a. 3. löda (Verml. Ld). 
lögä v. a. 1. bada, hvilket sistnämnda 

ord aldrig brukas af allmogen. Bon-
den lögär både sig sjelf och hästen 
(Isl. Lauga). 

löjdä, löjdär lördag. Um löjdär om 
lördag. I Löjdäse i lördags. 

löjä f. lödja, vårull; ull som klippes 
vårtiden (God. Lycljä; GmlSv. Löd ja) 

löpä v. n. 2. lätt släppa barken; om 
träd under safningen. (Hels. idem; 
jmf. Hels. Lopa afflå bark af grenar; 
Isl. Hleypa klyfva). 

lösing m. hög af mindre sädes-strån, 
som ej bindas i kärfvar, utan blott 
hopräfsas. 

löske adv. lös. Brukas endast om 
hästar. Gå, Springä löske (GmlSv. 
idem). 

löv-golt n. gul färg, som till färgning 
af linnegarn beredes af björklöf. 

M. 
makkä, makkä ut v. a. 1. matta, trötta, 

uttrötta. De her vägälage makkär bus 
ut kritera. 

makt f. — lo) mag. — 20) blod af 
lefvande menniska eller kreatur. All 
makta går dv'a. Jmf. svett. 

makä v. a. 1. jämnka, flytta, utan att 
höja eller lyfta. Makä er hitt (Hels. 
idem). 

malle m. kärna, kraft i sädeskorn 
(VGötl. idem; Norrl. Mall frö; Fransk. 
Moelle kärna, märg). 

map v. a. 2. & 4. mala, söndermala; 
impf. mof , malde; sup. mald, mah. 
(Isl. Mala, impf. mol). 

malla v. n. 2. morra, om hundar och 
kattor; knorra, om menniskor; impf.  

malde; sup. mald (Isl. Malda, små-
gräla). 

marken m. marknad (Isl. Markadr, rn.). 
markuljä f. (mercurium) arsenik. 
mar-sudd m., mar-tovä f. marqvast, 

knippa af trassligt hopväxta qvistar 
på ett träd.1  (Gotl. Mar-knäut; jmf. 
Tylö: Tosä, Tova). — mar-tall f. tall 
med åt sidorna utbredd krona. 

mas adj. inflex. svag, liten, lätt, rädd, 
fattig. Ordet brukas endast negativt. 
Han e inte mas han är stark, eller 
modig, eller rik, o.s.v. De e inte mas 
det är svårt (jmf. Hels. Icke bas icke 
rädd, icke blyg). 

maser n. mazur (Hels. Mossar-ved). 
Maserebörk mazurbjörk. 

1  Se Dybeck, Runa 1847, sid. 28. 
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mask-ros f. Taraxacum officinale. 
masä v. 1. värma. — lo) Sola masär 

värmt i da. — 20) Maså säj v. refl. 
värma sig. Ni sitter d masär er för 
värmen (elden). 

maxyss. — En katt gör maxgss, när 
han hoppar öfver barnets händer, 
som detta håller tillsammans framför 
honom (Got!. »Mdxisä, göra konster, 
om en katt», enl. C. Säve). — länä 
maxyss tvinga till ödmjukhet. 

maxä v. n. 1. kosta, vara dyrt (jmf. 
VGötl. Maxa ut betala). 

me — lo) przep. & adv. med (Got!. 
Mä). — 20) conj. medan, under det 
att. 

meg, mege m. penis tauri (Norsk. Migje 
m.). — migä v. n. 4. mingere (Isl. 
Miga). Säges här endast om brunstiga 
ston. 

mejä f. midja, veklif (Hels. Mila). 
metä v. 1. & 2. — lo) a. meta fisk. — 

20) n. sigta, syfta, eftersträfva (Isl. 
Mida). Metö dt, ätter (efter). 

middär m. middag. 
mIllä på v. impers. 1. & 2. (mil-

da), töa; impf. millä, minde; sup. 
millä, milld. — millvär n. töväder. 

mjelk, (mjtijk) f. mjölk (Norra Hall. 
Mjölk; Isl. Mjölk, f.). — mjialkä v. 
a. 1. mjölka (Isl. Miölka). — mjojk-
massel messling hos späda barn 
(jmf. VGötl. Massel sår, utslag.). — 
mjalkäfålle se fålle. 

mjäller adj. (mjäll), mjuk, mör, fin, 
späd; om födoämnen ur växtriket. 

mjäk, (mjeje) m. mjärde. 
mo m. skog af gamla, höga träd, vare 

sig på bergig eller jemn (sandig) 
mark; plur. mogär, mogå moarne. 

modder adj. hågad, benägen (GmlSv. 
Modher idem; Isl. M6r m. sinne, af-
sigt). Ordet modlger adj. modig, före-
kommer äfven. 

modra f. kolik, väderspänning. 

moj adv. alldeles. Mol ensammten all-
deles ensam. Han mol teg sade icke 
ett ord (Verml. VBott. & Hels. (dem). 

mojhvater adj. mycket präktig, ypper-
lig. (Se Huater, och jmf. Gael. Mor 
stor, väldig). — moj-vräkäre m. en 
mycket stark arbetare. 

mojä v. n. 1. — lo) värka. De molär d 
värker. — 20) träget arbeta. Han 
mokir d ärbetär (jmf. Isl. Molla v.). 

morotä-tall f. tall som är rotä-tfficker d 
toppäsmaler uppåt afsmalnande 
mera än vanligt. 

mot n. form, i hvilken det smälta jernet 
i en masugn utgjutes (Isl. Möt n. 
form). 

motä v. a. 1. & 2. — lo) mota. — 20) 
drifva, fösa. Ja motte hem kritera 
ensammter (jmf. Isl. Möt n. möte). 

~Ml v. n. 1. kräla ljudligt (som kräf-
torna i en korg t.ex.). 

~kli, (mäkä) v. a. 1. måka, skotta 
bort gödsel (Got!. Mdkä; Isl. Moka, 
sammanskofla). — måkkä f. liten 
hög af orenlighet. 

mon, (män) m. mån, grad, mått 
(GmlSv. Mon). 

maner, (mäner) adj. mån, nitisk. 
mer, (mär) n. lika med sing smolk, 

smulor, isynnerhet af hö och halm 
(jmf. Gotl. Hdjmulä höfrö, som qvar-
ligger sedan höet är borttaget; Isl. 
Mor groft grus, och Mo/i m. smula). 

more, (märe) m. morgon. — [i mora 
i morgon. — i morse i morgse]. På 
~enl på morgonen. 

morlä v. n. 1. — lo) kräla, krypa, i 
ymnighet; om små insekter. 20) kitt-
la, krypa, t.ex. i foten, när han 
sofver (Södml. Hall. Märla). 

mani v. n. 1. brinna sakta och för-
doldt (VGötl. idem; VBott. Mörj, v., 
idem; jmf. mörjä). 

~nä säj v. refl. 1. falla sönder i smu- 
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lor (jmf. Isl. Mola söndersmula, 
krossa). 

mos, (mäs) m. -et n. mossa (Isl. Mosi 
m.). Namnet inbegriper både lafvar 
och mossa. (Isl. Mosi m.; [Gotl. 
Musä]). — mosä säj v. refl. 1. blifva 
mosslupen. Ånga ha moså säj. 

moss, (mäss) m. barnrock, kolt (jmf. 
Dal. Mun l muff; VBott. Modd m. 
Lapparnes päls eller rock). 

motä arbeta utan att medhinna mycket. 
Han går d motcir. 

muggä f. mygga; collect. mugg (Dal. 
idem; Isl. Mij n.). 

mullsork se sork. 
mumsä v. n. 1. tugga långsamt med 

full mun (Gotl. Hels. idem). 
murrä v. n. 1. morra. — murrhår n. 

morrhår. 
musken, mushken adj. murken, torr-

rutten; om träd och frukt (Söd.Sv. 
idem). 

muttlä. mutträ v. n. 1. mumla, tala 
half högt för sig sjelf (jmf. Isl. 
Mula, vältra omkring i munnen; af 
Muår m. mun; enl. Möller Hall.). 

myl n. träns, munstycke på ett betsel 
(GmlSv. Mijla f.; Isl. Miel n. plur.). 

mylii ner v. a. 2. dölja i jorden, ned-
gräf va (Isl. Myrda fördölja, mörda). 
— Deraf myling (VGötl. Mölunge) 
se gast. 

mysträ v. n. 1. suga ljudligt med hårdt 
sammanpressade läppar, till ett tec-
ken åt hästen att gå eller påskynda 
sina steg; åt oxen att stanna, hvartill 
alldeles samma ljud begagnas (jmf. 
Gotl. Mussla hvissla). 

måkkä se mokii. 
målföre n. uttal, stämma, röst. Dån 

nye hjälpe prästen har ett rart mål-
före (Isl. Mceli n.). 

måjä v. a. — lo) 1. måla med färg. —  

20) 1 & 2. mäta både längd- och 
rymdmått, så torra som våta varor. 
Mia* me arna (alnen). Ja mdrde 
(malde) såa. Ho ha mdrd mjolka 
(jmf. Gotl. Mal mått så väl för längd 
som rymd; Meta mäta; Isl. Mcela 
idem). 

måne m. — lo) måne (Gotl. Mana' f.). 
— 20) månad. 

mäktä, mäktä me v. n. 1. (mägta) orka, 
förmå. De mäktår ja inte. De mäktä 
han me (Hels. idem; GmlSv. Magha). 

mängder, imängder part. prat. af  det 
obrukliga Mänga (v. a. 2.) hopblanda, 
och Många i inblanda. livithavern e 
imängder me svarthavre. 

människä, mänskä (k uttalas hårdt) f. 
menniska (Gotl. Menniskä, Menskå; 
k hårdt). — qvinnfolkä-människä 
qvinna (Gotl. Qvinnfolksmenskä). 

märr f. sto; mårra eller mera stoet 
(Isl. Men f. sto; Marr m. häst). 

mäster. Så tituleras vanligen handt-
verkare, såsom skräddare, skoma-
kare, m.fl. 

mö-dryger adj. maklig, beqväm, lat. 
möjjä v. a. — lo) a. blanda, förorena 

ett flytande ämne. Mölja ihop sam-
manblanda. — 20) n. pedere (Hall. 
idem). — möjjä f. hopblandade sa-
ker (Södr.Sv. idem).— möljuger adj. 
af  hopblandad, oren färg. Vattnet e 
möljut icke klart. 

mörjä f. oren blandning (Isl. Myria f. 
smuts). — Askmörja oren aska. Eli-
mörja aska, hvari eldgnistor finnas 
(Isl. Eg-myria idem). Jmf. morä. 

möä v. 1. a. möda, röra, »motionera». 
Ja får lov d möä mi onnä skånk. 
Möä ut trötta, uttrötta. Du möär ut 
bd dåj d hästäkritre. — möä säj be-
möda sig. De e bus tvungi att du 
mejar dö! um'et. 
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N. 
nabb m. kort spets, gadd, tagg (Isl. 

Nabbi). 
nafsä v. a. 1. bita lindrigt. — nafsäne 

n. (nafsande) lindrigt bett. Hunna-
skrden ga mäj ett nafsäne. 

nage! i NO. Ha en nagel i ögå te nåen 
hafva ondt i sinnet till någon (Tysk. 
»Einen Nagel (spik) im Kopfe zu 
jemand haben»). 

naggäne goer (naggande) ganska ut-
märkt god. 

nakuger adj. naken. Bus nakuger. 
nanre, nare se ann, samt i Förordet: 

Ordböjningar under Adjectiver. 
nappä, nappä tag i v. a. 1. gripa, fatta. 

— nappätag n. tvekamp. Ska vi ta 
ett nappätag? 

narä ihop v. a. 1. genom snålhet samla 
förmögenhet (jmf. Hels, Narta vara 
njugg, nisk; Isl. Narta gnaga). 

nattglappli, nattskorrä, f., nattfjop m. 
nattblacka (Caprimulgus europaeus). 

nattstuvä f. rummet öfver stugan. 
navär, naväre m. nafver. — lo) stort 

borr. — 2.0) borr till bergsprängning. 
nek f. siideskärfve; plur. nekker (GmlSv. 

Neek; plur. neker). 
nene, contr. af  Dän ene; fem. nenä. 

jmf. ann. 
ni pron. pers. sing. & plur. Hör Ni Far! 

Gakk Ni Pojkår! Alla äldre personer 
tilltalas af de unga, tjenare och 
obekanta med Ni; men att ordet ej 
alltid varit så brukligt bevisar versen: 
Ni, kallä bonnen märra si, Når han 
inte visste hua ho hette (jmf. Hels. 
»Ni sitt i helvete och smid spik»). 
Tilltalsordet 1 höres här aldrig, hvar-
ken i sing. eller plur. 

nisker adj. nidsk, snål, girig (Isl. 
Nidskr). 

nogä adj. inflex. sparsam, snål (Gotl. 
naugar). 

nokk adv. nog. — lo) väl, förmodligen. 
Han kåmmer nokk. —2°) tillräckligt. 
Nu e de nokk, nokk d nog af (Gotl. 
Nuck). för nokk för mycket. Nu e 
de för nokk, ja mykke för nokk. 

noja f., nojävär n. nordanväder. Nol& 
väre e kdllt, hvarifrå de kåmmer 
(ett ordspråk). 

nos f. — lo) nos. — 20) spets på en 
släd- eller kälk-mede. 

nosä v. n. 1. — lo) nosa. — 20) vara 
närgången. Noså inte hit! (Hels. 
idem). 

not f. nöt, flux; plur. nötter. 
notgubbe m., notskrikä f. nötkråka 

(Nucifraga caryocatactes; VGötl. 
Nötorre). 

no, (nä) v. a. 3. nåda, nita, omböja 
och inhamra spetsen af en genom-
slagen spik eller nubb (Verml. No). 
—No fast fastspika (jmf. Isl. Hnio5a). 

mulen, milsten, nossen, (nässen) 
adv. någonsin (Dal. Nåssn). 

nop se nypä. 
noppruger, (näppruger) adj. prickig. — 

smånoppruger småprickig. 
nuddä v. a. 1. snudda, lindrigt vidröra 

(Hall. Nudda). 
nummen adj. domnad, känslolös, lam 

(jmf. GmlSv. Nima taga; impf. nam; 
sup. nummit; — hvartill nummen 
torde vara part. prteter.; således: 
tagen, borttagen; Isl. Nema borttaga, 
impf. nam). 

nunnäs, nunnäse adv. nyss, nyligen. — 
rätt nunnäse för en kort stund 
sedan. 

nure m. njure. 
nutä v. a. 4. njuta; impf. nöt (GmlSv. 

Nyta, impf. nöt; Isl. Ndta). — nut-
Bing f. njutning. 

nymäliger adj. ny och värd att om-
talas (Isl. Mala tala, förmäla). 
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nyps, nypps v. dep. act. 3. nypa. Aktä 
däj för krabbel, ho nypps. 

nypä te v. a. 4. gifva ett slag. — Deraf 
»p, (nöp) n. — 10) slag, hugg. Ja 
fekk ett nöp, män ga'n två igän. — 
20) något, smula. Ja fekk inte mer än 
en tolvskilling; män de va ändå ett 
nop (öst.Götl. Nop något, enl. KaMn; 
jmf. Sv. Nypa f.). 

nys m. spaning, misstanka; lika med 
humm. Få nys um (Isl. Ni6sn f.). 

nyter adj. fryntlig, glad (Verml. idem). 
nyttä v. n. 1. gagna. De nyttär inte te 

någe (Isl. Nyta). 
nå v. 3. — lo) a. räcka. — 2o) n. hafva 

tid, hinna. Ja når inte. — 30) n. må, 
stå fritt. De når du gernä görä når 
(när) du vill. 

någe så när någorlunda, ungefär 
(Ångra'. & Hels. idem). 

flake m. spindel. — nåkkänät n., 
nåkkäväv m. spindelväf. — vatten-
nåkke m. vattenspindel, vatten-
mätare (Hydrometra lacustris). 

nålhus n. nåldosa (Hels. idem). 
når adv. när (Dal. & Dansk. idem). 
näbbrettä, (näbbrättä) f. näbbmus 

(Lorex vulgaris och fodiens). Jmf. 
rettä. 

nämmä. — lo) adj. inflex. närbelägen. 
Nu ha du fått däj en nämmä granne. 
— comp. nämmäre, nämre; superi. 
nämmäste, nämste (GmlSv. Ncemer, 
nemste). — 20) prEep. & adv. nära; 
nämre; nämst. Ni bor nämmä körkå, 
män ja allä nämst, läll (VBott. comp. 
Nemmene; superi. nemmäst). 

näns, nännäs v. dep. neutr. 2. hafva 
hjerta eller samvete till; impf. nän-
des; sup. nåns (Isl. Nenna gitta). 

näpen, (nepen) adj. näsvis. — näpi 
adv. lägligt, passande. »Tänk att nu 
kåmm Körkärn bra näpil» »Ja! män 
du e också bra näpen!» (Historiskt). 

närhännes, (nerhännes) adv. nära till 
hands. 

näriger, (neriger) adj. småsnål (Schwab. 
Närig). 

närsöktine adj. (närsökande) närgången, 
djerf i tiggeri och fordringar (VGötl. 
Närsöken dristig). 

nässlä, nästlä säj in v. refl. 1. — lo) 
genom inställsamhet vinna någons 
bevågenhet. — 20) med samma me-
del förskaffa sig husrum på längre 
tid (jmf. Hall. Nästa snärja ihop, och 
Isl. Nartsla, Nasla gnaga). 

nästne adv. nästan. 
nästä, när Fimp. bredvid, hos. Liggä 

nästa (jmf. Isl. Ncest adv. nära). 
näsvisen adj. näsvis; fem. näsvist. , 
näsä snus »pris snus». — näsduk, (nes-

duk) m. halsduk. — snytenäsduk 
näsduk. Männernas kallas äfven 
fikkenäsduk; Qvinnornas: hånn-
näsduk, emedan den bäres i handen, 
och ogerna begagnas till näsans 
tjenst. — näsliburä f. näsborr (Gml 
Sv. Bura f. smalt hål; Isl. Bora idem). 

nätter adj. sparsam, hushållsaktig, 
knapp. 

nättjä v. n. 1. fiska med nät (Hels. 
idem). — skettnättjä. 

nättlä f. nässla (Urtica urens och dioi-
ca; Got!. Nättlä; Isl. Netla). 

näve m. hand. 
näver f. näfver m.; nävra näfren (Isl. 

Ncefr n.; Norrl. Ncevr f.). 
nä f. nöd. — me nä knappt. — nödder 

adj. tvingad, tvungen (Gotl. Nådd). 
— nödiger, nödiger um adj. behöf-
vande. nödit adv. ogerna (Isl. Nau-
dugt). — nöbedder, nöbuen adj. svår 
att öfvertala. — nöminter adj. (nöd-
minnad), som har svagt minne. 

nörfil, nörfill m. örfil. E par nörfilär. 
Nårä nörfillär. 
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o. 
odöd adv. omöjligt, ogörligt. 
ofanteliger adj. ofantlig. 
ofre f. — lo) krig (GmlSv. Ofred). ____ 

20) ohägn, skada gjord af kreatur 
(Dansk. 11/red). 

ofäliger adj. (ofärdig), lytt, halt (Gotl. 
Ofålugr olycklig, osäker, fridlös). 

oförhappiines adv. oväntadt, oförmo-
dadt (Tysk. Unverhofft adj.; Hels. 
Södr.Sv. Uhappandes adv.; Isl. Ohap-
panes idem. Happ lycka). 

oförloräter adj. gjord för tillfället. 
Man gör något arbete oförloråt, när 
det afsigtligt göres på slarf, för att 
vid annat tillfälle ske med omsorg. 

oförsel f. kroppslyte. 
oförskräkklit adv. alltför förskräckligt 

(Isl. prwfix. Of alltför, för mycket, 
ganska). 

oförsumliger adj. ganska försumlig. 
oförvaränes adv. oförberedt. 
ogener adj. ogin, ohjelpsam. 
ogrundät adv. ofantligt. Ogrundåt stor. 

De e ogrundåt, hua du e oliker (elak). 
ogärsliger adj. elak, ohjelpsam (jmf. 

Verml. Agäslig adj. som mycket jäm-
rar sig öfver småsaker; Hels. Illgjol-
sam adj. som gerna gör skada; af 
Göra v. som i Hels. uttalas Göra; Isl. 
Ill-gördasamr). 

ohill f. otur, olycka med kreatur (Isl. 
(»tein n. olycka). — ohillsammer 
adj. 

ohimmelst adv. slumpvis, händelsevis. 
oklar adj. — lo) skyldig till något 

brott. — 20) som har något att be-
fara (Hels. Oklar olycklig, som råkat 
illa ut). Jmf. klar. 

olagsammer adj. svår att göra i lag. 
oliker adj. ful, obeskedlig, elak, opas- 

sande (Hels. Oliker oduglig). I stället 
för olik i ordets vanliga betydelse  

säger man här: Inte liker. — oliking 
m. ful eller elak menniska. 

olikä v. a. 1. hålla olikt, betvifla. Ordet 
brukas endast negativt. De olikår ja 
inte (Hall. Ulika idem; VBott. Olikli 
adj. osannolik, orimlig). 

olännuger adj. oländig. Olånnuger 
mark; sådan som är uppfylld af »im-
pedimenta», såsom berg, stenar, 
måssar och kärr. 

onaliger adj. (onardig) vanartig, ovil-
lig, kinkig, elak (Gotl. Onårdig van-
artig, om barn; jmf. Isl. Of och 
Gaöl. Nar adj. elak, ond, stygg; CoGötl. 
Vanali vanartig, envis, istadig; Skåne: 
Enardi vresig, ond kinkig). 

onnt krut förgåss inte lätt; ordspråk 
(Hels. idem; Tysk. Unkraut (ogräs) 
vergeht nicht leicht). 

opartisker s. m. främling. En opartis-
ker. 

oregerliger adj. ostyrig, bullersam, 
vildsinnad. 

ormäbilikk n. ormbunke. 
ormilbråk se bråk. 
ornä v. n. 1. blifva unken, unkna; om 

mjöl och säd (jmf. Isl. Orna v. upp-
värma). 

ornä ve (vid), v. n. 1. uppvakna ur 
dvala eller svimning (Ydre, Orna vid; 

Värend, Arna vid). 
oruggä v. a. 1. mycket rubba, oroa. 

Jmf. ruggä. 
osams adv. oense (Isl. Osamr adj. 

oenig). 
oshyllder adj. (Oskylld) icke beslägtad 

(Isl. öskyldr). 
osä v. n. 1. — lo) lukta. — 2o) sprida 

lukt, både god och ond, ehuru före-
trädesvis det sednare. Jmf. loftä. 

otarribelt adv. (terribelt), förskräck-
ligt (God. Oterråjbelt). 
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oterä v. a. 1. mycket orena, besmutsa. 
Oterä säj (sig). — (Jmf. Hasslidalen 
i Schweiz, Auteren bespotta; VGötl. 
Oterig adj. orenlig; Tera v. orena; 
Isl. Tcer adj. fin, putsad, ren). 

otyg n. — lo) spöke, trolleri. Han mötte 
otyg; rdkä ut för otyg (Hall. Utöj). — 
20) något ondt och svårt i allmänhet. 

ovet n. ovett, grof förebråelse. — Adj. 
ovettiger förstärkes ofta med Ger, 
Storm ouettiger. 

ovidiger adj. ovig, tjock, tungt påklädd. 

ovuliger, ovoliger adj. ovårdsam, 
vårdslös (Isl. Våröa vårda). 

ovär, (over) n. oväder, fult väder. Or-
det brukas således för snöyra, eller 
åska, eller storm, hagel, mycket 
rägn, o.s.v. 

oxhyvel m. stor släthyfvel, med hvil- 
ken två man hyfla. (Gotl. Uxhöfvel). 

oxlätann f. oxeltand (Isl. jaxl m.). 
oäven adj. otjenlig. Brukas endast ne- 

gativt. Inte oäven =tjenlig (VGötl. 
Ohäven). 

og, (lig) conj. ock, också, äfven, tillika. 
opp, (äpp) adv. upp (Hels. Opp). — 

oppå, oppepå prEep. & adv. ofvanpå. 
opperste adj. superl. öfverste (VGötl. 

Upperste). — opperst adv.  

oppkäftiger se käft. 
opprinnä, (iipprinnä) f. källåder, källa. 
oppsyn f. — lo) uppsyn. — 20) upp-

sigt, tillsyn. 

P. 

palle m. pall. — fåräpalle se detta ord. 
pallrä v. n. 1. — lo) prata värdelöst, 

eller fort och oredigt (Södr.Sv. 
Dallra). — 20) sqvallra. — paller n. 
värdelöst prat, sqvaller (Södr.Sv. Dal-
ler; jmf. Isl. Baldr n. buller). 

paltä f. dåligt klädesplagg (VGötl. 
Palt). — paltuger adj. iklädd, och 
paltä på v. a. 1. ikläda ett sådant 
(VGötl. Pajta). 

palm m. blomhänge på sälgpil (Salix 
caprea; Hall. Värend. Palmer plur.; 
Tysk. Dial. Palmen pl.). 

panfi m. vågrätt tak i ett rum. 
pappe m. spene, bröstvårta. — pappä 

v. a. 1. — lo) gifva di. Pappä barn-
ungen. — 20) dia. Han pappär si  

mammä (Verml. VGötl. Poppe m., 
Poppa v.). 

parvel m. liten gosse (Hels. Pyrfvel). 
peniger adj. smal och späd; mäst om 

plantor (jmf. VGötl. Penslig idem; 
Pena smalt ljus). 

pese, tjuräpese m. penis tauri. — tjur-
pesäpisk f. piska, hvars skaft består 
af tvänne sammanvridna, i ändarne 
hopbundna pesär (bruklig i Hälle-
stads Socken, östergötl.). 

petä v. n. 1. & 2. — lo) vidröra. 
20) arbeta med något smått. 

Deraf pet n. 
pigger adj. liflig, rask (jmf. Sanskr. 

Pi§§a kraft, styrka). 
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pikkä v. n. 1. knäppa; om ur (Gotl. 
Pikkå hacka; VGötl. Pikka idem). 

pillä v. 1. — lo) a. plocka, t.ex. om 
foglar, som plocka frön och insekter 
(jmf. Södr.Sy. Pela peta, påta; Is!. 
Pcela upphacka, rödja). — 20) n. 
syssla med småsaker. — pill s. n. 

pinglä f. liten klocka (Hels. Pingla). 
pingjä v. n. 1. (Blek. Bingla). 

pingstäkörkii. — Pingstdagen brukar 
ungdomen besöka någon af grann-
socknarnes kyrkor. Detta kallas att 
gå te Pingstäkörkä. 

pipenubb m. en ganska liten tobaks-
pipa af smidt jern, med ett 4-5 tum 
långt, skinnbeklädt skaft. 

pisk f. piska (Norsk. idem). 
pjållrä v. n. 1. tala enfaldigt (Hels. 

Pjålla). — pjåller n. enfaldigt tal. — 
pjållruger adj. barnslig, enfaldig. 

plånterä, plantera opp v. a. 1. afhugga 
nedre qvistarne på träd. Jmf. sättä. 

plaserä v. a. 1. såra (Gotl. Plaserad 
sårad; Fransk. Blesser v.). 

plass m. plats. 
plirä v. n. 1. se med hopdragna ögon-

lock; lika med grimsä. 
plomma n. sing. & plur. plommon 

(Gotl. Plomä, plur. plomar). 
plumsä v. n. 1. falla, stampa i vatten 

(Gotl. Plunsä). 
plussuger adj. (plussig), uppsvälld af 

osund fetma. 
plåkkä v. a. 1. plocka. 
plä, plär prws. ind. sing. & plur. Detta 

är den enda form som finnes af verb. 
Pläga. Ja Ad, går. Vi prd, gör. I 
öfriga tempora begagnas ordet Brukå. 

påmp m. pump. 
pojke, (päjke) m. pojke (Gotl. Påjkä 

flicka; Päjgä piga). 
pose, (päse) m. påse. 
pottä, (plittä) f. skål af koppar eller 

bleck, utan handtag. 
potä, (pätä) v. n. 1. påta, gräfva ytligt. 

primä v. n. 1. antaga ett tillgjort ut-
seende, om qvinnor. Sittä å primä. 
Primä me mann (Gotl. idem; GmlSv. 
Prima). 

prosterä v. n. 1. (protestera?) pocka, 
påstå. (Venni. VGötl. idem). 

promt, (prämt) adv. (prompt). — lo) 
ovillkorligen. — 20) genast (jmf. 
Gotl. Prdmtä v. pocka). 

prustä v. n. 1. nysa; så väl om men-
niskor, som hästar. 

prästänakke m. prestkrage (Chrysan-
themum leucanthemum). 

pulsä v. n. 1. — lo) slå, stöta i vatten 
(Dansk. Pulse). — 20) gå i vatten 
eller snö. 

pungsugen adj. som har tom penning-
pung eller selbok. 

punnä, punnä ut v. a. 1. (punda) ut-
väga pundtals. 

putträ v. n. 1. bubbla under kokning 
(Gotl. Pdttlä). Jmf. lekä. 

putä f. dyna, kudde (GmlSv. Puda). — 
seleputä dyna under seldeckeln. — 
putä ut v. n. 1. pösa fram. 

pyre m. smeknamn på små barn. Ett 
lite pyre (Södr.Sy. idem). 

pyrä v. n. 2. brinna sakta och fördoldt; 
lika med moril (Gotl. idem; [Hels. 
Pyra]). 

pysslä v. n. 1. flitigt utföra små bestyr 
Gotl. Bysslä; Verml.Pössla).—pysslä 
um v. a. omhulda. 

på häll lutande. 
på linkähåll på afstånd obemärkt. Ja 

sdg'et på linkähdll. 
påbråss se brås. 
pådyvlä v. a. 1. beskylla. 
påhittuger adj. fintlig, rådig, uppfin-

ningsrik. 
påhänge n. besvärligt besök (Hels. 

idem). 
påhölje n. täcke. 
påkkä v. n. 1. pocka. — påkk n. pock. 
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v. n. 1. tungt och träget arbeta. 
— på) n. 

påskäkors n. Så kallas det kors, som 
på dymmelonsdagen af en och annan 
målas med tjära på fähusdörren, för 
att ej Påskkäringarne skola komma 
in och skada kreaturen. 

pänne m. penna; päen pennan. 
pänningäkatt m. sämskadt skinn af 'en 

hel katt, hvari koppar- och silfver-
mynt fordom förvarades (VBott. 
idem). 

plira, (pera) n. sing. & plur. päron  

(Södr.Sv. Pära, plur. pärer; Gott. 
Pärä). 

pärkel, päskel m. Hin Onde (Salzburg 
i Österrike Perchtl f., idem). 

pärs m. press, betryck, svår belägenhet 
(Södr.Sv. idem). — pärsli v. a. 1. 
pressa, trycka, plåga (Gotl. idem; 
Norsk. Perse). — pärsejern n. präss-
jern, som skräddare bruka (Got!. 
Pärss-jan). 

ptisä v. n. 2. gäsa, om deg. Öl och 
dricka gör säj, men degen pöser 
(Hall. idem). 

Q. 
qvadder, pojkäqvadder m. liten pojke 

(Verml. Qvadd; VBott. Qvadd). 
qvall; om träd. (Uppgiften »om träd» 

har Grill antecknat med blyerts. Tro-
ligen avses ett kvall m. med betydel-
sen 'omogen fur eller gran' eller 
'omogen ved'. Jmf. Rietz, Sv. dial.-
lex., 372 b.) 

qvarsammer adj. (qvalsam), ombytlig, 
obeständig; om väderlek. Qvarsamt 
vär (Jemtl. Hels. Qvalsam qvalmig). 

qvekke m. — lo) hornqvecke. — 20) 
qvickrot (Triticum repens). 

qvekker adj. qvick. — qvekktänkter 
adj. fintlig, som har lätt att fatta. 

(Fedi, qveslä f. qvissla, blemma (Hels.,  

Södr.Sv. (Pesci, Questa; jmf. Isl. 
Queisa feber). 

qviddä f. elritza (Levciscus phoxinus); 
plur. qvidder; coli. Qvidd. 

qviuä v. n. 1. qvida, klaga, jemra sig 
(VGötl. idem). 

qvist, farstuqvist m. tak öfver förstug-
trappan (Hels. idem). 

qvistä v. n. 1. skynda, hastigt begifva 
sig (Södr.Sv., Hels. idem). 

qväller m. qväll. — på qvällsiä (qväll-
sidan), närmare aftonen (Norsk. 
Kveldsida). — qvällning f. skymning 
(Dansk. Dial. idem). — 1 qvällse i 
går qväll. 

R. 

rabbjä v. n. 1. läsa eller tala fort. 
Rabbin' opp. — rabbel n. 

raddä f. rad af personer eller sinsemel-
lan skiljda saker, namn, ord, o.s.v. 
(VGötl. idem). — raä v. a. 1. (rada) 
ställa eller lägga i rad. 

rafsä v. 1. — lo) a. fort och illa skrapa, 
räfsa. Rafsä te säj. — 20) göra något 
oordentligt. Rafsä ifrct säj (Verml. 
idem). — rafs n. slarf. 

ragatä f. elak vinna (jmf. VGötl. Ra-
gata v. bullra, storma). 
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rak-långer adj. utsträckt till hela sin 
längd. Han låg rak-långer på golve 
(Hels. Rakel-lång, enl. Unström). 

rakt adv. alldeles, helt och hållet. De 
her de dager rakt inte. 

rakä v. 1. — lo) a. skrapa (GmlSv. Isl. 
Raka sammanföra). — 20) skynda; 
t.ex.Rakä i väg, Rakä civ skynda bort. 
Rakå opp hastigt uppväxa, Rakö ner, 
ikull rasa, falla omkull. Rakå ihop 
rusa emot hvarandra, för att brottas 
eller sloss. — rakäne n. (rakande). 
_ lo sammandrabbning. — 20) en 
viss tidrymd. 

rallä v. n. 1. rulla, trilla (jmf. VGötl. 
Ralla falla nedåt; Södr.Sv. Ralla un-
dan v. n. 1. köra fort). 

rallt n. sqvaller (VGötl. Rall). — raltä 
v. n. 1. sqvallra (Verml. Hels. idem; 
Ångml. Ralla). — raltä f. sqvaller• 
käring. 

ramjä v. 1. — lo) n. falla med brak. _ 
2o) n. bullra, braka. Hva e de som 
ramlär? De e God, vette! — 30) a. slå. 
Ramla' på. — rammej n. — lo) buller 
(Isl. Braml idem). — 2o) stryk (Gotl. 
idem). 

ram-svarter adj. korpsvart (GmlSv. 
Ram korp; Isl. Hrafn). 

ramsä f. svårfattlig skrift eller tal, på 
vers eller prosa (jmf. Hels. Ramsa v. 
tala). 

rankä v. n. 1. svigta. — rankuger adj. 
(rankig) svigtande, ostadig, lös i fo-
garne (Hels. Rankug; jmf. Isl. Rcingr 
krokig, böjd). 

rapp, rappäne n. en viss tidpunkt, till-
fälle. Ett rappäne. — I rappe, På 
rappe straxt, snart (jmf. GmlSv. 
Repp viss tid; Isl. Hrippa v. göra 
något skyndsamt). 

rappelhane m. rackelhane (Tetrao 
hybr. urogallides). — rappjä v. n. 1. 
hafva det läte som en tjäder, då 
denne är ond. 

rask n. affall, smulor af säd, halm, hö. 
löf, o.s.v. (jmf. Dal. Rask skräp; 
Gotl. Raskä af v. rensa från orenlig-
het; Isl. Rceskia v. rengöra). 

raskä v. n. 1. — lo) skynda. Raskä på 
(Ängml. idem). — 20) befinna sig 
temligen väl. Hur e de me helsd? Åh! 
Gu have lov, de raskär d, de raskär 
'le te (Verml. idem). 

ras-viller adj. arg, ursinnig. — rasäne. 
— lo) adj. ond, förargad. _ 2o) adv. 
oriktigt, »på tok». 

rebbä f. ribba. 
ree ii. rede. — lo) i följande samman-

sättningar: över-ree, Unner-ree öfre 
och undre delen af en vagn (Isl. Reid 
f. åkdon). — 20) redskap i allmänhet. 

re.ggerä v. n. 1. (regera), föra oväsen 
(Skåne, Reglera). — Reggerä me för-
störa, illa handtera. — refint m. (re-
gent), husbonde på en större egen-
dom. 

rekumderä v. a. 1. fortskaffa, fram-
föra. Ordet brukas ej blott om bref, 
utan äfven andra saker. 

remm f. — lo) rem, (lorum). — 20) rim 
(rhytmus). — 30) rimfrost. — remmä 
v. n. 1. öfverdragas med rimfrost. 

remm f. rimlighet. Remm d resön. — 
remliger adj. rimlig. — remmä säj 
v. refl. 1. vara rimligt. 

rent adv. alldeles. Nu e de ännä rent 
rasäne! (Södr.Sv. idem). 

renä tag. lo) kraftigt. Vi tog i rend 
tag. — 20) fort. De gekk rend tag. 

repä säj v. refl. 1. hämta krafter; — 
figurl. om  ekonomisk ställning. 

resen adj. utmagrad, kraftlös; om krea-
tur (Jemtl. VGötl. idem). 

ressel n. groft såll till rengöring af säd 
(Verml. Rensel). — resslä, v. a. 1. 

ressel f. ordning, reda (jmf. Isl. Ris( n. 
bestyr, iordningställande). 

rev, f. — lo) ref (sarmentum). 
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rev. — 20) met-ref. — revä säj v. 
refl. 1. klänga, om växter. 

rev, magä-rev n. kolik. 
rev, riväne n. (rifvande) stark efter-

frågan och sökande (Södr.Sv. idem). 
revejern n. rifjern. 
ritä v. a. 1. rita, repa. — ritestikkä, 

repestikkä f. tändsticka (nytt ord). 
rivä f. räfsa med träpinnar (GmlSv. 

Riva; Isl. Hrila f.). 
nä v. n. 4. rida (Isl. Riäa). 
rö f. lugn. — Var me rol var stilla, 

tyst! — Lätt mäj varå' me rot stör 
mig icke. 

rögesak f. leksak. — rögestugil f. liten 
plats der sådana uppställas. Jmf. 
lekestuvä. 

röjihet f. (rolighet) nöje. — På rolihet, 
för röskull, på narri. 

rösuger adj. rosig. — lo) färgad med 
blommor. — 2o) fläckig, spräcklig, 
brokig. En rosuger hunn. E rosuger 
ko (VBott. Rösen idem). 

rösä v. a. 1. berömma (Allmännt bruk-
ligt ord. Jmf. Isl. Hr6Ör m. lof, 
beröm). 

rötbjötä f. regn, som nedtränger till 
växtrötterna; — för tillfället till-
räckligt. 

rötä v. n. 1. böka; om svin. 
rötähvillvä f. (rothvalf), det rum, som 

uppkommer der en större rot blifvit 
upptagen, eller ett träd blåst omkull. 

rog, (räg) m. råg (Isl. Rug, m.). 
rogskärä, (rägskerä), åkerskerä f. 

kornknarr (Gallinula crex). 
rake, (räke) m. råge (jmf. Isl. Hrziga 

f. liten hög). — rokä, (räkä) v. a. 1. 
fylla med rågadt mått. 

rompä, (rämpä) f. rumpa. — lo) svans 
på däggdjur, t.ex. häst, oxe, hund, 
råtta. — 20) smalt stycke jord, såsom 
åker, äng (jmf. Skån. Rempa f. 
remsa; Isl. Rimi långsträckt jordhöjd, 
backe). 

rann, (ränn) f. rönn (Sorbus aucuparia; 
Gotl. Rdin; Isl. Reynir m.). 

route, (ränte) m. fargalt (VGötl. Rune). 
ronsker, (ränsker) adj. brunstig; 

om suggor (GmlSv. Rönsk adj. idem; 
om hingstar; Ron lascivia). 

rot, (rät) n. röta, blodvahr (Dal. Rät 
as). — rotägg n. rötägg, skämdt ägg. 

rotä säj v. refl. 1.; rotäs v. dep. 
neutr. vahra sig. — rottnä, (rättnä) 
v. inch. 1. ruttna. 

rottä, (rättä) f. råtta. Ordet omfattar 
både de små och stora arterna af 
råttslägtet (Mus). — Möss plur. hör 
man någon gång, men Mus sing. 
aldrig i denna betydelse. 

rubb å stubb alltsammans, stort och 
smått (Schweitz, Räbis und Stilbis. 
Jmf. Isl. Rubb n. hög stapel, och 
Stubbr m. liten bit, stycke. — Se vi-
dare Möller, Hall. Rubb d stubb). 

rugguger adj. ruggig, lurfvig (VGötl. 
Rugget ojemn). 

ruggä v. a. 1. rubba, oroa (Hels. Rugga 
rucka). 

rukkel n. gammalt, dåligt hus (jmf. 
VGötl. Rökkle torp, koja). 

rukä f. — lo) sårskorpa, rufva (jmf. 
Hels. Ruka liten hög af orenlighet). 

2o) oordnad tät samling af lefvan-
de väsen eller ting. 

ruitä v. n. 1. gå vaggande; lika med 
gyitli och lankä. — rultil f. kort och 
fet qvinna. 

rundal m. rundel, cirkel. 
rungä (Infört med blyerts och försett 

med frågetecken i marginalen>. 
runner adj. — lo) rund. — 20) frikostig 

(Hall. Runger idem; VBott. Runn-
händt). 

runterikring se ikring. 
ruskä v. a. & n. 1. runka, skaka. — 

ruskä ner v. imp. komma nederbörd. 
rustebuss m. ostyrig pojke (VGötl. 

Rutebuss bullrare). 
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ruten adj. rutten; fem. ruti. 
ruä f. ruda. 
ryggås m. kroppås (VGötl. Röggås). 
ryggkötera f. plur. (ryggkotorna) rygg-

raden, hvilket sistnämnda ord är 
okändt. Ja har så onnt över rygg-
kotera. 

rykk n. en viss tidpunkt, tillfälle 
(Verml. Rökk). 

rykii v. n. 4. — lo) ryka (Isl. 
2o) rusa. Rykä i, på anfalla. 

rysker adj. vild, ursinnig. 
rystä v. a. 1. rista, skaka. Rysta ner 

pera. Merå rystar säj (Gotl. idem; 
Dansk. Ryste; Isl. Hrista). 

rå f. — lo) råd. — 20) utväg. Ja vet 
mäj ingå levänes rå är alldeles råd-
lös. — 30) tjenst, befattning. — 4°) 
hemvist. 

rå v. n. 3. — lo) råda (Isl. RaDa). 
20) förorsaka, vara skuld till. Ja rår 
inte. — 3o) styra, herrska. Rå på 
beherrska. Rå um äga. 

rådder adj. hafvande (Gotl. Rdddar; 
jmf. Tysk Heirathen v.). 

råk f. öppen remna i isen på en sjö 
(Hels. Råk, Rås idem; Isl. Råk f. 
rännil, strimma). 

råkk m. rock. 
råmme m. fuktighet i jorden (Hels. 

Råmad). 
rånn f. rand; plur. ränner. — rånnuger 

adj. randig. 
råpä f. liten hög af orenlighet (VGötl. 

Räpa). 
räkel m. stor, lång karl (Fris. Rekel; 

Isl. Hriki m. idem). 

räkkä f. lika med raddä (Gotl. Räckä 
lång stång). 

rämjä v. n. 1. skrika, gråta; om barn 
(Hels. idem). Af Rdmä? 

rängä f. remsa, smalt stycke, t.ex. tyg, 
jord o.s.v. 

ränne n. skulle eller loggolf af stänger 
(Södr.Sv. idem; jmf. GmlSv. Rang 
stång). 

rännä v. 2. — lo) a. sticka, stöta. 
Rännä i, in (GmlSv. Rinda; Isl. Hrin-
da). — 2°) si. hårdt binda. Rännä åt. 
— 30) n. löpa fort, »springa i allmän-
het, med sqvaller isynnerhet» (Ydre 
idern; [Hels. Gotl. Rännä springa 
fort]; GmlSv. Rinna springa). 

räntä f. innanmäte af slagtadt kreatur 
(Södr.Sv. Ränta). 

när, (rer) n. penis equi et vid, praeser-
tim in erectione (jmf. Isl. Hrcer rör). 

rätä, (retä) f. rätsida. — räter adj. rät, 
rak. — rätä v. 1. — lo) a. göra rak. 
Rätä ut. -- 20) n. fälla mjölk i jufret, 
vara nära att kalfva (Gotl. Rättä, 
idem). 

rätt nu en stund härefter, snart. — 
rätt nunnäse för en stund sedan. 

rättsyrs adv. (rättsyls), medsols (Gotl. 
Rättsöjls). Jmf. ånsyrs. 

röer adj. röd (Isl. Rauör). — röbrustl-
ger adj. rödblommig (Södml. Rö-
brusug röd och uppblåst i ansigtet). 
— römoliger adj af smutsigt röd 
färg (VGötl. Römorig rödfärgad). 

röjä v. a. 2. rödja (Isl. Rydia). 
rösä, stenärösä f. stenröse (n.). 

ss 

safsä v. n. 1. gående släpa fötterna 
(Hels. Sofsa). 

sagg n. kält. — sagguger adj. — saggä 
v. n. 1. kälta. 

0 

sakä v. a. 1. — När den, som ger i kort-
spel, bortlägger ett kort, i utbyte mot 
den erhållna trumpen, så säges han 
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sakä detta kort (Jemtl. Gotl. sakä 
ej bekänna kort i kortspel). 

saliger adj. — lo) salig (Isl. Sålugr). 
20) skenheligt andäktig. 

salt-ser n. sing. & plur. saltkar. 
salä på v. a. 1. sadla, pålägga, tillöka. 

Salä på rota (ett kortspel). — Salä 
unner lägga under. — Salä ihop 
sammanskjuta smärre bidrag (Isl. 
Salla samman). 

sams adv. ense, öfverens. Kdmmä sams. 
Varå* sams. — samsäs v. recipr. 1. 
sämjas, förlikas (Södr.Sy. Samsas). 

samtajen adj. (samtagen), medelmåttig, 
ful; om personers utseende (VGötl. 
Samtagen medelmåttig). 

sankä v. a. 1. samka (GmlSv. Sanka). 
— sanke m. smör och ost. 

sard, serd f. sälgpil (Salix caprea; Isl. 
Se/la, f.). 

sarjä v. 1. — lo) a. sarga, skära fram 
och åter, tillfoga en kropp flere sår. 
— 20) kälta om samma sak (Gotl. 
Sjärglä idem 1 & 2). 

segä, segnä, sengnä v. n. 1. digna, ned-
sjunka, gifva efter, som t.ex. tunn 
men seg is, då man stiger på den-
samma. Isen segär (VGötl. Signa; 
Jemtl. GmlSv. Segna; Gotl. Sigä; Isl. 
Siga). 

sel m. sedel (Dal. Sal!). — seläb6k f. 
sedelbok. 

selko n. silke. 
selver n. silfver. I sammansättningar 

Se!!. Sellkappe m. silfverbägare. Se!!-
ski f. silfversked. 

seljä f. silja, spänne (Gotl. Seilgä). 
seletamp se tamp. 
sennä-mer conj. till och med; (icke: 

sedermera, som uttryckes med senä, 
sen eller ätteråtä. Se dessa ord!). 

senä, sen adv. sedan, sedermera (Gotl. 
sinä). 

ser, user adv. isär, ursär, sönder, åt-
skiljs (Isl. Ser för sig. GmlSv. 1 ser).  

shassä v. n. 1. åka ofta fram och åter. 
shasä v. a. 1. jägta, bortskrämma. 

Shasä dån flugeral (Skåne Shjasa; 
Bayern Schassen). 

shee n. (skede) ett visst stycke väg eller 
tid (Gotl. Skajdä idem; Isl. Skeiä n. 
bana, lopp). 

shekä v. n. 1. skrefva, sträcka ut be-
nen från hvarandra (Gotl. Stjäkä, 
Skajkä). — shek n. skref. 

shefjä v. a. 2. skilja; impf. sherde; sup. 
sherd. — she!, shäl n. — lo) själ. — 
20) skäl. — 3o) gräns, rågång. — 
hårshej n. hårfäste. I stället för hög 
eller låg panna säger man högt eller 
lågt hår-she! (Gotl. Harskerd). — 
vägäshel, vegäshele n. (vägskäl), 
ställe der två eller flere vägar skiljas 
(GmlSv. Skicel, Väghaskäl; Norsk. 
Vegeskiel). 

sherne m. — lo) skillnad, olikhet. Åt-
sherne. — 20) gräns, rågång. — 
shers, shers åt v. recipr. 2. skiljas, 
åtskiljas. — åtshers adv. isär skiljdt. 
Grannen d hans husträ ha bodd åt-
shers, alltsen di vart sherdä. 

shi f. sked, matsked (Hall. Skia idem; 
jmf. Gotl. Skid klufven ved; Isl. 
Skiä n. klufvet trästycke; Verml. 
Skidgdrd gärdesgård). — vevshi f. 
väfsked. 

shinkmärr f. utmagrad häst (Ångml. 
Skink halt häst). 

shinnä f. förskinn. 
shinnli v. a. 1. (skinna) bedraga (Gotl. 

Skinnä). 
shugger adj. skygg. — shuggä v. n. 1. 

skygga, vara rädd. 
sh6k m. stycke, bit; af tyg, jord, m.m. 

(Hall. Skjock m.). 
sholver pron. refl. sjelf. 
shukkä v. n. 4. sjunka; impf. shökk; 

sup. shukki (Isl. Sökkva). 
shukä f. sjukdom (GmlSv. Sjuke; Isl. 

Syki, f.). 
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shung n. stygn. Ja ha fådd e sånt shung 
i sid (håll och stygn). 

shungä v. a. & n. 4. sjunga; impf. ind. 
sang, sång, säng; plur. sönge; sup. 
sungi (Isl. Syngia). 

shuss m. skjuts. — shussä v. a. 1. 
skjutsa (VGötl. Skut häst; Isl. Skjut 
n. idem). 

shuä v. n. 1. — lo) sjuda, koka (GmlSv. 
Siuda; Isl. Si66a). — 20) lida un-
dan, fort. Shuä d, i väg (VGötl. Shua 
gå sakta). 

shyggä v. a. 1. beskugga (Isl. Skyggia). 
— shygge n. något som beskuggar, 
lemnar skydd emot regn, o.s.v. 

shy-hår n. hårstrå, längre än de öfriga 
(Hels. Skyhår). 

shyllä v. a. 2. beskylla (Dal. Skuldå). 
shynke n. — lo) tygstycke, sämre 

handduk (VGötl. Shynke stycke kött). 
_ 2o) sköka. 

shyr-yx f. vanlig ved-yxa (GmlSv. Sk yra 
v. afskära, afhugga). 

shäftä v. a. 1. anspänna den ene dra-
garen framför den andre. 

shäll adj. tunn, svag. 111 jollra e skäll 
(jmf. Isl. Skella v. löpna, om mjölk). 

shäläs v. dep. neutr. 1. (själas) ligga i 
själtåget, dö (Got!. Själes). — shäl-
ning f. själens skiljsmessa från 
kroppen, död (Ångml. Stiel idem). 

shäje, (sheje) n. skjul, vagnslider (Hels. 
Sköte, Skåle; Verml. Skåle idem; Isl. 
Skåli hus). 

shiikäne (part. prms. af  Sheilvii, darra) 
darrhändt. 

shäjä, (shefil) v. a. 4. stjäla; impf. stal 
(Isl. Stela). — shiiiä säj v. refl. 
smyga (Dal. Stjälas). MOM-  säj in, på. 

shämmä v. a. 2. skämma. — lo) skada 
i allmänhet. Kniven e shämder i ägga 
slö i eggen. — 20) förtrolla. I sidst-
nämnda betydelse är ordet ganska 
allmännt, ty knappt finnes någon• 
ting, som ej kan vara shämdt, isyn- 

nerhet som den, hvilken kan konsten, 
icke ens behöfver se det föremål som 
han skämmer. 

shäms, (shems) v. dep. neutr. 2. skäm-
mas, blygas. Du må shems (GmlSv. 
Skamma sik v. r.). 

shärskodä (sherskädä) säj v. refl. lamt 
urskulda, ursäkta sig. De e'nte lönt 
att du !rest& å sherskodä dåj 
(Angml. Hels. Skärskotta sig; GmlSv. 
Skirskuta sik idem — Got!, lagen; Isl. 
Skirskotta, hänskjuta till en annans 
afgörande). — shärskodliger adj. 
ursäktlig. 

shärtä v. n. 1. (stjärta) svansa, fjäska 
Gotl. Stjärtä idem; Isl. Stiertr stjert, 
svans). 

shävuger, (sheviger) adj. stickelhårig, 
som har inblandade hvita hår; om 
djur. 

shö m. sjö; plur. shögär; shögå sjöarne. 
shöre n. (sköre?) koladt linne, hvilket 

begagnas såsom fnöske till antänd_ 
ning med stål och flinta (jmf. Isl. 
Skar n. ljusbrand). — shördosä f. 
dosa hvari shöre förvaras (Got!. 
Skyrdosä). 

shör-stake m. stake, med hvilken glö-
den i ugnen sönderslås. Jmf. giti-
rakä. 

shiitt m. skytt. 
shöttän räkneordet sjutton. — shöttne 

sjuttonde. 
shöve n. lika med shäje. Se detta ord! 
si v. a. 4. se (Isl. Sjå). 
sidd f. sluttning, däld, sankt ställe 

(Hall. idem). — siländter adj. sank. 
E si-länter äng (jmf. Isl. Sidr adj. 
långt nedhängande). 

sigs du! sist du! (ser du!) Siste vit Siste 
ni! Sågs du (såg du); allt utrop, som 
tillkännagifva egen öfverraskning 
eller åsyfta sådan hos den tilltalade. 

siker m. bakslug och listig person. 
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sikken, sikkä, sikket förkortning af Se 
hvilken, o.s.v. 

sijesup m. dryck af spenvarm mjölk 
(Isl. Sia v. sila). 

simm m. sätt att simma, såsom Grod-
simm (VBott. Tåsk-sem idem) och 
Hunn-simm. 

singjä v. 1. — lo) n. glida i luften, som 
t.ex. en glada på spända vingar. — 
20) a. kasta krunä och klaver med 
kopparslantar (Gotl. idem). 

singnä v. n. 1. göra kors (korstecken). 
En och annan qvinna iakttager att, 
när hon lindar sitt barn, göra med 
tvärhanden ett kors på barnets bröst, 
sägande: »Cru välsigne däj lille»; när 
hon bakar, gör hon på lika sätt ett 
kors i degen; när hon mäskar, strör 
hon mjöl i form af ett kors; vid slag-
ten ristar hon ett sådant i djurets 
lefver, o.s.v. Jmf. påskä-kors. 

singnä f. skenhelig qvinna. Agustä e e 
singnä. 

sinkä f. merla (Gotl. Sinkä klackjern). 
sinkii f. dröjsmål (GmlSv. Senkan f.). 

sinksammer adj. tidödande. Ett 
sinksaMt göra. 

sinkä v. 1. — lo) a. uppehålla, för-
dröja. Sinkä mäj inte (Isl. Seinka 
idem). — 20) n. dröja. De sinkär inte 
(GmlSv. Senka). 

sinnter adj. — lo) sinnad, hågad, villig 
(Gotl. idem; Dal. VBott. Jemtl. Sint 
ond, förtretad). — 20) något druc-
ken, pirum. 

sisterse. — i sisterse för ej längesedan. 
sittä åt v. imp. 4., vara med svårighet 

förenadt. De satt dt för mäj d kdmmä 
fram. 

six, sixä f. liten sax (VGötl. Sissar; 
Södr.Sv. Sissare). 

ska v. aux. skola; prws. ind. ska, plur. 
sku; impf. skulle; sup. skullä. De sku 
ni görä det skolen J göra. De ha vi  

skullä gjord (VGötl. Sko, inf. enl. 
Hoof; Gotl. Skula inf.). 

ska-Mtii adv. liggande med fötterna 
vända emot en annans fötter (Isl. 
Skeifr adj. skef, sned, och Isl. Fetis). 

skak n. vagnskackel (Norsk. Skaak; 
jmf. Isl. Skaga v. sträcka sig fram). 

skaje, snöskale m. skare, frusen skorpa 
på snön (jmf. Isl. Skån f. skorpa, 
bark, — och Sk0 f. skal). 

skalä v. 1. — lo) a. skala. — 20) n. 
springa fort (Hels. idem; jmf. Isl. 
Skalma taga stora steg). 

skamm m. Hin Onde (Södr.Sv. idem). 
(Härefter tillfogat med blyerts, tyd-
ligen i avsikt att införas vid en se-
nare bearbetning; — lo) f. skam. — 
20) m. Hin Onde.). 

skank, skånk f. (icke m.) ben, omfat-
tande både lår och skenben, hos så-
väl menniskan som foglar och dägg-
djur. Tuppäskdnk (Verml. Skank 
lår). 

skankä säj v. refl. 1. stryka sig, stöta 
benet med foten; om hästar (Gotl. 
Skcinkä si af halta, med möda gå). 

skap n. penis eqvi (Hels. Södr.Sv. 
idem). — skappt, skafft n. membrum 
genitale vin (GmlSv. Skap, Skapt 
idem; Holt. Schaft; Isl. Skauf f. 
membrum genitale. Jmf. Möller, Hal-
landsmålet: Skab der det efter Rietz 
uppgifves att ordet numera i skandi-
naviska landskapsmålen blott nyttjas 
om hästen). 

skate m. — lo) trädtopp (Ångml. idem; 
Gotl. Skatä). — 20) en utskjutande 
del af en socken (jmf. VBott. Skata 
m. udde, som skjuter ut i hafvet). 

skavank n. tillfällig skada, sår, fel, 
brist (GmlSv. Skadi m. skada; Isl. 
Vcinki m. stympning). 

sk6. — gå i sk6 blifva slut (jmf. Säve 
Gotl.). Watt net går i sko. 

sk6 säj v. refl. 3. skaffa sig fördelar på 
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mindre ärligt sätt (Hels. Sko sig taga 
för sig). 

skölä v. a. 1. kila med sten, t.ex. vid 
uppsättning af en stenfot, stenmur 
VGötl. sko Ja kila). 

skötli opp v. a. 1. banna, förebrå. 
skönä v. — 10) a. 2. skona; impf. 

skönte. — 20) n. tröttna; brukas mest 
om dragare (jmf. Södr.Sv. Skorna 
magra, hopkrympa; om kreatur; Isl. 
Skorpna idem). 

skorä, skurril, skura f. (skåra) inskär-
ning (Isl. Skora f.). 

skot, (skat) n. — lo) skott. — 20) blod-
eller nerv-slag, hos djur. Ett kreatur, 
som dör hastigt och utan känd orsak 
ha fådd skotet (Gotl. Skått, Rygg-
skått idem). 

skotfrier adj. — Ett villebråd, oftast en 
tjäder eller hare, är skot/ritt, om det 
är förgjordt, så att det ej kan fällas 
utan utomordentliga medel. Ett så-
dant är bössflinta af en Gövigge. Se 
detta ord! 

skota, (skata) f. säng, gjord att, lika-
som en låda, skjutas under en annan 
på fötter stående säng (jmf. Hels. 
Skåta skjul; Isl. Skdti idem). 

skota, (skätä) v. a. 1. skotta, skofla 
(Gotl. Skåta). 

skov-tafs adv. (Skof-tals), med uppe-
håll, ryckvis (Hels. Skol-tals). Se 
skava. 

skrabbuger adj. dålig, svag, sjuklig 
(Gotl. Hels. Skrabbug).— skrabba m., 
skrabba f. klen person eller djur. 
Koskrabbä. 

skraler adj. lika med skrabbuger (Dal. 
Hels. Skral). 

skrankar adj. sned; om liflösa ting. — 
skränka v. a. 2. afsigtligt göra något 
snedt. 

skrefft f. — lo) skrift. — 20) (Betydel-
sen ej utförd). 

skrilla v. n. freqv. 1. (af Skriä skrida),  

glida, halka ryckvis (GmlSv. Skreka; 
Hels. Skrikka; Isl. Skrika idem). — 
skrillsko m. skridsko (Dal. Skrikk-
sko; jmf. C. Säve, De starka verberna 
i Dalskan och Gotländskan, sid. 26). 

skriner adj. mager, fattig; mest bruk-
ligt om jordmån (GmlSv. Skrinn). 

skröt n. pungbrock. 
skröä v. impers. 1. gifva doft ljud i ett 

tomt rum. De skröär i buken, i isen 
(jmf. Isl. Skrafva prassla). 

skrala, (skräfä) v. n. 1. skrika, sjunga 
starkt, böla, råma (jmf. Ångml. 
Skrdlä gråta; Isl. Skvola sladdra, 
prata högt). — skrof, (skräp n. starkt 
skrik. 

skroppstor, (skräppstär) adj. ofantligt 
stor. 

skrov, (skräv) n. — lo) stomme, ben-
rangel, as af en större djurkropp 
(GmlSv. Skrdf n.). Jmf. skråkk. — 
20) vagnkorg. 

skrubb m. afstängd vrå. 
skrapans n. mycket bannor. 
skrutt m. Hin Onde, i mildare mening. 

De va skrutt (en vanlig svordom). 
skrymme n. rymd, mått, mål. — 

skrymma v. 2. — lo) a. inrymma. — 
20) n. tarfva utrymme. Laet skrym-
mer lite, män halmen skrymmer 
mykke (Södr.Sv. Skrylla). 

skrynnä f. (skrinda) släde, lastsläde 
(Verml. Angml. Skrinna). 

skryttä f. kubikformig korg, gjord af 
breda, tunna träskifvor (jmf. VBott. 
Stryt f. kärl liknande en bytta). 

skråe m. — lo) Hin Onde. De va 
skråen (allmän svordom). — 20) elak, 
dålig menniska. Förbaskäde Skrcle! 
(Södr.Sv. Skråe stackare, usling). 

skråkk m. stomme, benrangel af en 
mindre djurkropp. Jmf. skrov. 

skråkkä v. n. 1. — Hönci skrdkkär när 
hon med ett serskildt läte tillkänna- 
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gifver att hon vill ligga (VGötl. 
Skrokka). 

skråmm-is m. tunn is, hvarunder vatt-
net bortrunnit (jmf. Isl. Skrafva 
prassla). 

skråmä f. sår, rispa. 
skrångiuger adj. ranglig, lång och 

mager (VGötl. Skrangketer mager 
och tom). 

skrä v. a. 3. skräda. — afbila, släta, 
rensa. Skrä-gx f., (skrädyxa), bila. 
Skrå* me ok: (orden), välja uttryck. 

2o) grofmala. — 30) rata, för-
kasta, försmå. Skrä maten inte äta 
hvarje sorts mat (Södr.Sv. idem, 
bem. 2 och 3.). 

skräkkä f. storskrake (Mergus mer-
ganser). 

skrälle n. — lo) dåligt kärl. Fatäskrälle 
(VGötl. Shällre idem; Ängml. Skrall 
lerkärl). — 2o) mager, orkeslös 
qvinna. 

skrällä v. n. 2. & 4. braka, dona starkt; 
sup. skrälld. Goa skrall te sd obegripli 
så (Dal. Hels. Södr.Sv. Skrälla). — 
skräll m. knall, brak (Södr.Sv. idem). 

skräp, (skrep) n. — lo) skräp. — 2o) 
lika med skrabbe. — skräpuger adj. 
lo) skräpig. — 20) lika med skrab-
buger och skraler. 

skräppä v. n. 2. skryta (GmlSv. Skräp-
pa; jmf. Isl. Skripa tala oanständigt). 
— skräpp n. skryt, munväder (Isl. 
Skrap n. sladder). 

(skreviii) v. n. 1. prata hög_ 
ljudt och skrytsamt (jmf. Ängml. 
Skra/la tala). — skrävlä f. prat-
makare, storskrytare. 

skubbä säj v. refl. 1. klia, gnida sig 
emot något föremål; mest om kreatur 
(Ängml. Skjöbä). 

skugge m. skugga. 
skullt, huve-sktdlt m. hjessa (Verml. 

VGötl. idem; Norsk. Skolt m.). 

skuler plur., diskvatten. (Isl. Skol pl. 
idem; af Skola v. tvätta, skölja). 

skummä v. impers. 1. skymma. — 
skumning f. skymning. — skumm-
öjder adj. som har svag syn. 

skungä v. imper. 1. ljuda, gifva gen-
ljud, echo (VGötl. idem). 

skunkä v. 1. — lo) a. skaka, ruska. — 
20) n. röra sig; om liflösa ting (VGötl. 
Skungka gå hit och dit, enl. Hoof). 

skuttä v. n. 1. hoppa. — skutt n. hopp. 
skuvä v. a. 1. jemnka, skjuta undan 

(GmlSv. Skufva). — skuvä säj v. 
refl. skrida, glida. Stegen ha skuva 
säj; skuvä pd'n e gnist! — Deraf 
oppskov n. uppskof; milläskov, n. 
mellanskof. Jmf. skovtals. 

skållä f. skolla. 
skållä v. a. 1. skolla. 
slafsä i säj v. a. 1. äta fort och slarfvigt. 
slag n. — lo) slag, stöt, ictus? — 2o) 

spår, spaning (GmlSv. Slag fotspår, 
fjät; Isl. Sl6g f. idem). 

slaghök m. Så kallas ej blott Dufhöken 
(Astur palumbarius) utan äfven Bi-
vråken (Pernis apivorus). 

slampil v. n. 1. slarfva. — slampuger 
adj. slarfaktig, osnyggt klädd. — 
slampä f. slarfaktig, osnygg qvinna 
(Hels. idem). 

slamsä v. n. 1.; slamsuger adj. lika med 
slampä v. och slampuger. — slamsä 
f . lo) slarfaktig qvinna. — 20) 
trasa. 

slang m. sällskap, i sämre mening 
(VGötl. Slanger). 

slank, slanker m. återstod af ett större 
mått flytande eller torra ämnen; 
»slumpen». Ld mäj få slanken! 
(VGötl. Slank sqvätt). 

slankuger adj. böjlig, mjuk, ranglig 
(Hall. Slankig). 

slantuger adj. slipprig, hal. Slant ut 
vägälag (VGötl. Slänta v. slinta). 

slanä f. lång, smal stång. 
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slarvä på inåk (v. n. 1.) uttala orden 
otydligt. 

slekkä v. a. 1. slicka (Isl. — 
slekk m. (slick) litet mått af flytande 
ämne. M jolkäslekk. 

slevä i säj v. a. 1. äta med glupskhet, 
sluka (Af Slev f. slef). 

slinkä v. n. 4. hastigt smyga, krypa, 
glida. Buskåln slank in i rotältvälvå 
(Engl. Slink idem). 

slinne n. klufvet gärdsle. 
slå f. lika med slang (VGötl. idem; jmf. 

Isl. Slodi m. släp, något som släpas). 
slok m. dagdrifvare (Verml. Slok lätt- 

sinnig karl). 
sie, (sill) v. a. 4. slå (Gotl. Isl. Slå). — 

Sie dank gå fåfäng, lättjas. — Sie 
fel, fult, Oms, slint misslyckas (Hels. 
Slå glims idem). — Slok för, dy mins-
kas, aftaga. — Sie in hända. — Slå 
kcin kana på is. — Sie på, Sie på 
stort göra stora omkostnader. — Sie 
te gifva afkastning. — Sie ut v. a. 
döda; om hästar. Se kamp! 

dess, (släss) v. recipr. 4. slåss. 
slet, (slät) n. slott. 
slotä, (slätä) v. imp. 1. aftaga, sakta 

sig, hålla upp; om regn ([VGötl. 
Slotta]; Isl. Slota idem). 

slummerfötäter adj. som lätt snafvar. 
slumpä te v. 1. — lo) a. göra något på 

höft. — 20) impers. händelsevis in- 
träffa. 

slunniger adj. (slundig) påhittig, fyn-
dig. 

sluntä v. n. 1. gå fåfäng (Hall. Slunta). 
— slunter m. dagdrifvare (jmf. Isl. 
Slundi otrogen tjenare). 

slynä, slänga, flekkeslängä f. halfvuxen 
flicka, af mindre god art (VGötl. 
Slynga; Verml. Slänga). 

slyä, sliä f. (slida?) spö (Hels. Slöija 
idem; Dansk. Slyde lång tjock käpp; 
jmf. Isl. Slya smal kant, list). Oxä-
slyä. 

slåkknä v. n. 1. slockna. 
släe, (slee) m. släda (jmf. Isl. Skeda f. 

släp). 
slängder adj. kunnig, skicklig, händig. 

— Varä slångder me Kära* Far kunna 
mera än de fleste andra, kunna trolla, 
skämma. 

slänge-shal se hänge-shal. 
smettä v. a. 1., och smettä f. smitta. 
smitä v. 4. — lo) a. slå, piska. — 2o) 

smyga (VGötl. Smita). — smiter m. 
falsk menniska (VGötl. idem). 

smol, (smä)l n. smolk, smulor, lika 
med mer (Södr.Sv. Smölske; Hels. 
Småsk). — smoiä säj* v. refl. 1. gå 
sönder i smulor. 

smottra, (smättra) n. sing. & plur. 
smultron (jmf. VBott. Snotter f. 
hjortron). 

smottuger, (smättuger) adj. småfläckig, 
prickig (jmf. Gotl. Spättugr; Hall. 
VGötl. Spottig; Engl. Spotted idem; 
Spot s. fläck). 

smugä f. smal gång mellan två hus (Isl. 
Smuga f. idem). 

smusslä v. n. 1. hymla, dölja. Smusslä 
in, unnä. 

smuttä f. lika med smugä. (Norrl. 
Smuta; VGötl. Smutt). 

små-re plur. (rede?) småsaker. 
smörbiömmä f., smörblomster n. Ra-

nunculus acris (Gotl. Smökblomä). 
snagg m. trut, mun. Håll snaggen på 

däjI (Södr.Sv. idem; GmlFris. Snake 
mun). 

snagghåräter adj. korthårig, släthårig; 
om djur (VBott. Snog; jmf. Isl. 
Snöggr glatt, hårlös). 

snarä v. a. 1. snärja, fånga med snara 
(Isl. Snara idem). 

ene n. (sned) spratt, förfång. De va ett 
ledt snel (GmlSv. Sned list). 

sneske adv. på sned. 
snibb, snipp m. trehörnig halsduk (jmf. 

Isl. Sncipr spets). 
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snikkä v. n. 1. snickra, göra snickar-
arbete (Jemtl. idem). 

sno v. 3.— lo) a. sno, vrida (Isl. Snåa). 
— 20) n. skynda, göra något fort. 
Siw på (Södr.Sv. (dem). Sno i våg 
springa (Hels. (dem). 

sno f., snodd m. snöre (Verml. Sno; 
Gotl. Snod; GmlSv. Snor; Isl. Snu-
ra f.). f.). 

snoe m. rad af personer. 
snok m. vattenorm (Coluber natrix; 

Engl. Snake). 
snopen adj. obehagligt öfverraskad, 

modfälld; fem. snopi. 
snorkidde m. barn, som är orent under 

näsan (VGötl. Snorkiedde; Gotl. Snor-
killing). 

snor-luv m. gers (Acerina vulgaris; Dal. 
Snorgers). 

snoppä, (snäppä) v. a. 1. aftaga spet-
sen på något, t.ex. en ljusveke 
(SödrSv. Snoppa; jmf. Möller, Hall. 
Snoppa). 

snubbjä v. n. 1. snafva, stappla (Ydre 
Snubbla; VGötl. Snöppla). 

snuggä v. n. 1. snylta, snålas; mest om 
hundar (Hall. VGötl. Snugga; jmf. 
Isl. Snakia snylta; Sv. Snoka?). 

snusä opp, te, åt v. a. 1. snäsa, banna. 
snygger adj. lo) snygg; neutr. snygd, 

snyjd (Isl. Snöggr glatt, hårlös). — 
20) knapp. Ett snyjd mil en knapp 
mil (VGötl. Snökt). 

snylläne adj. modfälld, misslynt (Hels. 
Snyllande). 

snytä v. a. 4. — lo) snyta. — 20) taga. 
— snytä säj för gå miste om. Du 
snöt mi pisk i sisterse, män her ätter-
dtä ska du snytä däj för d ta'na 
(Hels. idem). — snytenäsduk se 
näsduk. 

snyvä v. n. 2. & 4., i ilska grina och 
lägga öronen bakåt, om hästar; impf. 
snyvde, snäv; sup. snyvd (VGötl. 
Snylva). 

snåljåper m., snåjjåpä f. barn, som 
beständigt snålas efter mat (Gotl. 
Hels. idem). 

snärt!! f. halfvuxen flicka (Hels. idem). 
snörpa v. a. 1. & 2. rynka (Got!. 

Snärpä). 
snövlii v. n. 1. »tala i näsan» (Dansk. 

Snövle idem; jmf. Isl. Snoft orenlig-
het i näsan). 

s6-lunk m. långsamt och vaggande 
språng som en suggas (Got!. So-mak, 
So-traf). Jmf. gyltä. 

söla f. — lo) solen. — 20) solskenet. 
Ja sitter i söla. Släpp in s6la i rum-
mel — sonshin n. solsken. 

söjhästen, söffixen m. Så kallas den 
luftens dallring, som man i stark 
solhetta ser emot gärdesgårdar och 
andra föremål (Hall. Drejla v. Jmf. 
Got!. Hväjtä hdpu (hvita märren) 
hvit, lågt strykande dimma, som om 
sommarqvällarne synes öfver ängar 
och sidländtare ställen). 

söjvarj m. säges åt en, som grinar mot 
solen (jmf. VGötl. Solvarg vädersol; 
Hall. Solulf idem). 

so, (sä) n. (icke m.) det tunna af 
hvilken sort soppa som heldst (VGötl. 
So soppa, spad; Dal. GmlSv. Sod, 
soppa; Isl. Soa n. idem). Jmf spa. 

sug, (säg), ktillesog n. källåder, sankt 
ställe (VGötl. idem; Gotl. Säug; jmf. 
Isl. Sggr m. flöde, uppstigande vat-
ten). 

segel, (sägel) n. sofvel, kött (Got!. 
Säugel; GmlSv. Sughl n.; Norsk Sugl). 

sokä v. n. 1. vara långsam (VGötl. 
Soka; Hels. Såka). — soker m. lång-
sam person. — sokuger, (säkuger) 
adj. långsam, trög (Hels. Sdkug). — 
sok, n. långsamhet, söl. 

soje, (säje) m. stor och klumpig man. 
sol!!, (sälä) f. fotsula. — sep v. a. 1. 

sula. 
sej!!, v. a. 1. kasta; allmännt 
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bruklig betydelse. — Se/å i väg, Käm-
mä solänes springa fort. (Jemtl. Såla 
sta löpa åstad.). 

sommä, (sämmä) pron. & adj. plur. 
somlige, visse. Ett ordspråk lyder: 
Um sommä visste, hva sommä säjer 
um sommä, så sa inte sommä så 
mycke um simma, som sommä säjer 
um sommä (GmlSv. Somma; Isl. 
Sumr). — somt adj. neutr. sing 
somligt, något (GmlSv. Somt). 

sommästanns se stanna. 
somnuger, (sämnuger) adj. sömnig. 
son, (sän) m. son; plur. sönjer (Uppl. 

Syn ler). I sammansättning med dop-
namn uttalas ordet Sen eller Sa: 
Erssen, Ersa. Om tonvigten i Ersa 
lägges på namnet (Ers) så menas den 
man, som bär hela namnet; men om 
den lägges på så, menar man hans 
hustru. Således: Erssa mannen; 

Erssci hans hustru. 
soppä, (säppä) f. moget hjortron; plur. 

Sopper (jmf. Dal. VBott. Hall. VGötl. 
Sopp rund svamp; Isl. Soppr m. boll, 
klot; [Jemtl. Verml. Malta moget 
hjortron]). Jmf. hjortra. 

sorjehank m. binamn på vigselringen. 
Ho e angelegi um sorjehanken säges 
om den qvinna som gerna vill gifta 
sig. 

sork, mullsork m. jordråtta (Lemmus 
amphibius och agrestis. Mullvaden, 
Talpa europtea, som i Södr. Sverige 
kallas Mullsork, Mullsurk, finnes här 
icke). 

sorp, (särp) n. sörp, foderblandning åt 
kreatur (Isl. Sorp agnar). — sorpä 
v. a. 1. sörpa, bereda sörp (Hels. 
Sorpa). 

sorvuger, (särvuger) adj. moddig, trög 
att gå och köra uti; om snö. Sorvut 
vegälag. 

(sävä) v. n. 4. sofva (Isl. Sola), 
impf. sov, plur. suve; sup. suvi. 

spa, kättspa n. spad, det tunna af kött-
soppa. Jmf. so. 

spae m. spade. 
sparrhök m. sparfhök, Astur nisus 

(Gotl. Spurrhauk, Spärring idem; 
jmf. VBott. Sparr m. sparf; Isl. 
Spärr). — Någon gång får äfven 
Göken namn af Sparrhök — likasom 
i Tyskland af Sperber, Taubenstös-
ser — på den grund att Göken tros 
till vintern förvandlas till Hök. 

spejel m. spegel (Dansk. Speil; Dal. 
Spail). Få med hit spejel (icke 
spejeln). 

spelevinker m. putsmakare, opålitlig 
yngling (Gotl. Spelävink). 

spesker, spensker adj. spenslig, smal 
(Verml. Spensk). Jmf. spinkuger. 

spetä v. — lo) a. 1. utspänna, t.ex. ett 
skinn (Hels. idem; Isl. SpRa). — 
20) n. 1. & 2. klättra, klifva, klänga 
(Hall. Speta). 

spetä f. trästicka, smal käpp (Isl. 
Spita f.). — ärtespetä f. käpp, som 
ställes bredvid ärtståndet att klänga 
på. Jmf. sprötä. 

spik-borde m. liten bolde. 
spikken, spiken adj. råtorkad (Isl. Spei-

kia v. torka i luften). — Spikkekött. 
Spikkesill. 

spillkråkä, tillkråkä f. svart hackspett, 
Ficus martius. 

spinkuger adj. lång, smal och mager; 
mest om unga menniskor (Hels. 
Spenkot; VGötl. Spinket idem; Gotl. 
Spink spenslig menniska). 

spisä v. 1. — lo) a. äta. — 2o) n. för-
slå, räcka till. De spisär inte. 

spjoi. — lo) f. ryggfena, fena. — 20) n. 
stråle i densamma. Ordet Fena är ej 
brukligt (Gotl. Spjaul fena, ryggfena, 
spol, enl. C. Säve; Isl. Sporör m. 
fiskstjert). 

spordagär se spörjä. 
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spor, (spär) n. spår. — sporä, (spärä) 
v. a. 1. spåra (Dansk. Spore). 

spore, (späre) m. sporre (Isl. Spori m.). 
sprakfoje m. ung, yster och ostadig 

häst (Norsk. Sprcek adj. skygg, vild, 
orolig, om djur; Isl. Sprcekr adj. 
rask, stark). 

spranter adj. yster, liflig, ifrig; OM 
hästar (jmf. Schweitz, Spranzen v., 
framgå med stolta steg; VGötl. Sprata 
göra hopp och språng; Isl. Spre yta 
sig vara stolt). 

spratä v. n. 1. spraka, kasta gnistor, 
om eld (jmf. VGötl. Sprata göra hopp 
och språng; samt Norsk. Sprak. Se 
sprakfoje). 

spritt adv. alldeles. Spritt gajen. Spritt 
naku ger. 

spritt nyer, spitt spångäne nyer adj. 
alldeles ny (Gotl. Spritter nöj, Splitt 
spångandä nöj; jmf. Möller, Hall. 
Spik spångande ny). 

sprittä ut v. n. 4. spricka ut, om löf och 
blommor; impf. spratt, sup. spruta; 
part. prat. utsprutten (Isl. Spretta, 
spratt, sprottid skjuta brådd, gro). 

sprängä v. a. 2. — lo) sönderskjuta. 
Sprängd bär], sten. —20) sprita ärtor 
och bönor. — 30) sprida, bestänka, 
spargere; brukligt endast i part. prat. 
sprängder, isprängder småfläckig. — 
gråsprängder adj. som har inblan-
dade gråa hår. 

sprätteboge m. pilbössa, armborst 
(VBott. Sprettbega m.; Ncrsk. Spret-
tebogje m.). 

sprötä, spötä f. trästicka, smal käpp; 
lika med spetä f. (Hels. Spåta; Isl. 
Sproti m. käpp). — sprötä v. a. 1. — 
Spröta ärter nedsätta speter i ärt-
landet. 

sputä v. a. 1. spruta. 
spåne m. spånad (Norsk. Spone; Isl. 

Spuni m.). 

spänderä v. a. 1. traktera, bjuda (GmlSv. 
Spendera; Tysk. Spendiren). 

spännstoj m. spinnrock. 
spännä v. a. 2. — lo) spänna (tendere). 

— 20) sparka (Norsk. Spenne; Dal. 
Spienna idem). — spännäs, spänns 
v. 2. — jo) dep. act. sparka. Hästen 
sparkär, sparkäs men oxen spänner, 
spänns. — 20) dep. neutr. sträfva, 
kämpa, hafva svårigheter. Han spänns 
me dö'n (döden). De spänns me um 
han går ut me köpe. — spännätag n. 
tvekamp; lika med nappätag. Di tog 
ett spännåtag. 

spänä, (spenä) f. spån. — späntä v. a. 1. 
spinga, klyfva i spånor, skifvor. 

spörjä v. a. 2 & 4. — 10) fråga. Spörjå 
ätter efterfråga. — 20) erfara, få veta. 
Ja ha spord att ni va hemkummen. 
— spordagär pl. spaning, underrät-
telse. Ja ha fått spordagär på hvater 
säärog (GmlSv. Spordag; Isl. Spur-
dagi idem). 

sqvallerbyttä f. sqvalleraktigt barn. 
sqvaltä v. n. 1. plaska, slaska med våt- 

varor. — sqvalt n. tunn, kraftlös 
soppa (Gotl. Sqvaldä idem). 

sqvimpä v. n. 1. spilla, utspilla våt-
varor. Sqvimpä ut, över (Ängml. 
idem). 

sqvätt m. litet mått af flytande ämne; 
liten regnskur. Vattesqvätt.— sqvättä 
v. — 10) a. 1. spilla, stänka (Jemtl. 
Hels. idem). — 2c)) impers. 2. regna 
i små skurar. — 30) n. 4. röra sig 
hastigt och i mängd. Når vi löfte opp 
rogäneka, så va der så mykke rotter 
(råttor) så di sqvatt um föttera (jmf. 
Jemtl. VBott. Sqvåtta plötsligt hoppa 
till af rädsla). 

sta adv. åstad (Gotl. Stä). 
stabbe m. — 10) tjock påle (Gotl. Hels. 

idem; GmlSv. Stabbe m. bål, truncus; 
Isl. Stobbi stubbe.). — 20) kort och 
tjock karl eller gosse. — 30) upplagd 
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hög. Sädstabbe (i en lada). (Isl. 
Stabbi m. hög, stack). 

stakkäre m. stackare (GmlSv. Sta/karl, 
Stackar tiggare; Isl. Stafkarl idem; 
Dal. Stdrkall, af Står staf, käpp). 

stakä säj v. refl. 1. tillfoga sig ett stick-
sår. Ej blott den stakär säj, som 
ränner en stake i kroppen, utan äfven 
den som får en sticka i handen eller 
trampar in en spik i foten. 

stan. — på stan om någon stund, längre 
fram på samma dag (GmlSv. På sta-
den straxt; Isl. I stad idem). 

stanns i sammansättningar: städes. 
Allestanns (VBott. Allstans; GmlSv. 
Allastadz; Isl. öllurn stööum) Anner-
stanns (Uppl. Anderstans). Ingen-
stanns. Lite hvarstanns och Någe 
hvarstanns här och där. Nåenstanns 
någorstädes (VBott. Nanstans). Som-
mästanns somligstädes (Gotl. Summa-
stans). 

starknä inchoat. 1. stelna, om flytande 
ämnen, såsom limm, fett, m.m. (Hall. 
Stärkna; Isl. Storkna idem; Gotl. 
Starken adj. stelnad, om fett). 

starkshukå f. rödsoten (alltid med be-
stämda artikeln). 

statä v. n. 1. ståta, prunka (Gotl. idem). 
staver m. stör till hägnad (GmlSv. 

idem; Engl. Dial. idem; Isl. Staur). 
stegjä säj v. refl. 1. stegra, uppresa sig 

på bakfötterna; om hästar. Hästen 
stegjär säj. 

stejer adj. — lo) stel, styf. — 20) styf-
sinnad, hårdnackad (Verml. Stel 
olydig). 

stejk m. — lo) stjelk (VGötl. idem; 
Gotl. Stilk). — 20) lika med tånge. 
Rempästejk. 

stenbitäre m. stensugare (Petromyzon 
planen). 

stenemesäbrunt n. brun färg, som, till 
färgning af ullgarn, beredes af sten- 

laf, Parmelia saxatilis. — stenemesii-
bruner adj. 

stenjujp, stenjöjp m. stensqvätta, Saxi-
cola oenanthe. 

sterrä v. n. 1. stirra med ögonen (Norsk. 
Stire; Jemtl. Stära; Ångml. Hels. Isl. 
Stara). 

sting m. krokhumla, Oestrus bovis 
(jmf. GmlSv. Stingh, styng). 

stinkä v. impers. 4. stänka, regna obe-
tydligt. De stank nårä dra pär (Gotl. 
Stinkä stänka). 

stinner adj. uppblåst, öfvermätt (Dal. 
Stinn; Vestml. Stindr; jmf. Isl. Stinnr 
stark, styf). 

svintistiä f. svinhus. 
stömpshälk, m. Rumex crispus (jmf. 

Gotl. Stumble m. trädstubbe; Isl. 
Stofn m. idem). 

störsteg n. (stolsteg) vagel; ögonsjuk-
dom (VGötl. Stolsteg). 

stop, (släp) n. stöp, det vatten, hvar-
med den på isen liggande snön stun-
dom är genomträngd (VBott. Upp-
stöp n.). Stepis. — stepä, (stäpä) v. 
n. 1. stöpa. Shögä stepär. 

stor, (sfär) adj. stor, comp. sterre; 
super!. sterste (Uppl. Storste). — 
stor på skrytsam, stursk. Han e star 
på (Hels. Stor på sig; Dal. Stur å 
sig). 

strann-pil m., strann-filä f. drillsnäppa, 
Totanus hypolevcos (Dal. öksh-t 
emedan fogeln förorenar ökstockar-
ne; jmf. VBott. Pela, Pila v kila, om 
småfisk, ödlor o.dyl. enligt Unander). 

stras adv. straxt (VGötl. Tras; Hels. 
Trast; GmlTysk. 1500 talet, Stracks). 

strete n. sträcka af tid eller väg. la ha 
terd ett strete på meern täljt, snick-
rat under en del af morgonen. Du ha 
körd ett bra strete i da kört lång 
sträcka i dag (GmlSv. Strcete n. stråt, 
väg; Isl. Strceti n.). 



76 J. W. GRILL 

strliger adj. (stridig), motsträfvig, trät-
girig. 

strok, (sträk) n. stråk. — lo) bana, väg. 
Strokväg mycket begagnad väg. — 
20) rinnande vatten (VGötl. idem). — 
3o) slag, stöt. — strokif, strokä fram 
v. n. 1. stryka hastigt och i mängd; 
både om menniskor, djur och vatten 
(Isl. Stroka fly, ila bort). 

stroke, (sträke) m. stråke. 
strugä v. n. 1. vara snäf, om kläder. 

Kjortel strugär (jmf. Hels. Strula 
strypa, enl. Unström). 

strump-lästen. — Gå på strumplästen 
gå med strumpor, utan skor. 

struttä v. n. 1. stulta, gå osäkert och 
stapplande. 

strykä v. 4. — 10) a. måla, med röd-
färg, oljefärg, o.s.v. — 20) n. gå, 
drifva omkring. — strykäre m. kring-
vandrande karl. Tjyvstryker. — 
strykä te slå till (Verml. Stryka upp 
idem). 

sträng m. — 10) sträng. — 20) samman-
räfsad rad af hö (Vestml. Södr.Sv. 
idem). 

stränt m. — 10) vattenstråle med kort 
varaktighet (VGötl. Strätta v. spruta 
fram). — 20) något segt ämne som 
kan utdragas, t.ex. en smal tarm, 
sena m.m. 

strävä f. (sträfva) stödjepelare, stötta. 
strävii, (strevä) v. n. 1. — lo) stödja. — 

20) orka, förmå. De strävar ja inte 
me. — 30) arbeta träget, bemöda sig. 
— 40) äga varaktighet. Dän här trä-
brona strävär inte långe. 

stubbä v. a. 1. afhugga, afklippa (Gml 
Sv. Styva; Isl. Stgfa idem; och 
Stubbr s. stubbe, något stympadt). 

stump-rompuger adj. stubbsvansad 
(Gotl. Stump-rumpug). 

stunn f. stund; plur. stunner tid. Nu 
har ja ingå stunner me tdkkeder  

(VGötl. idem). — På stanna, På sam-
må stunn genast. 

stunsä v. n. 1. studsa, återstudsa. — 
stuns m. återstudsning. 

sturä v. n. 1. stirra; lika med bligä, 
bfängä, gjo (Vestml. VGötl. idem). 
Deraf det vanliga oxnamnet Sture, 
plur. Sturå. Jmf. sterrä. 

stuvä f. stuga; stuvå stugan (GmlSv. 
Stuva; Isl. Stoja). 

styffar, stymor, styvdoter, styfson 
stjuffader, o.s.v. 

stykknä plur. (best. art af Stycke n.) 
stycken. 

stymmelse m. tillstymmelse, anledning, 
liknelse. 

styver adj. — lo) styf, stel (Dal. Stifr). 
20) stark, duktig. En styver ärbe-

töre (Dal. Styf idem; Isl. St#fr styf, 
styfsinnt). 

styä f. upplagd större hög. Ve-styä, 
Kojästyä, Malmstyä. 

stå v. n. 4; impf. st6g; sup. stått, stådd; 
imperat. statt, stått (Isl. Stå, Standa). 

Stå te' v. n. stå till, vara möjligt. 
De står allri te. — Std te, Testd v. a. 
tillstå, medgifva, påstå. 

ståkk m. stock. 
stålle m. rolighetsmakare, narr, fåne 

(jmf. Isl. Stauli m. en ringa träl). — 
stålluger adj. skämtsam, narraktig, 
löjlig, enfaldig. 

stånn-pärs m. jordnöt, Scleroderma 
cervinum; känd såsom ett Aphro-
disiacum. 

stä v. a. 4. städja; sup. stadd. Han 
stadde möj te vårn (Verml. Sta). 

stäkkuger adj. kort; neutr. stäkkut. 
Ordet brukas allmännt i stället för 
kort (VBott. Stäcku; GmlSv. Stäcker; 
Isl. Stack6ttr. — comp. stäkkugäre, 
superl. stäkku gäst. 

ställä v. a. 4. — lo) ställa. — 20) be_ 
ställa, förskaffa. Nu ha ja stalle mäj 
tyg te tal me. — impf. stallde. 
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stöt adj. drägtig; om får och suggor. 
Lammä-stä!. Grisä-stäj. 

stämmä v. a. 2. dämma (Isl. Stemma). 
— stämmbof n. dämmbord, damm-
lucka. 

stämmä ens v. n. 2. öfverensstämma. 
stänge n. stängsel, såsom hägnad, grind, 

dörr, lås o.s.v. (Södr.Sv. (dem; Norsk. 
Stengje m.). 

stärkä på v. impers. 2. tillfrysa efter 
mildväder. Jmf. starknä. 

stö v. a. 3. stödja. 
stönä v. n. 1. & 2. stånka (Isl. Stynia). 
stöpä v. a. 2. — lo) gjuta. — 20) fukta 

med vatten. Stöpä Männen (VGötl. 
idem). 

stöt m. slag. I stöten, I en stöt på en 
gäng. Brukas mest om ett visst antal. 

stöt m. — lo) kyrkvaktare, spögubbe 
(VGötl. idem). — 20) gammal tyst-
låten man. 

stättä v. 1. — lo) a. stödja. Stöttä unner 
under. — 20) n. förslå, räcka till. De 
stöttär inte (Södr.Sv. idem, 1 & 2). — 
stöttä f. stödjepelare, stolpe (Isl. 
Stytta f.). 

stä* v. n. 1. gå tungt (VGötl. Stoj/la). 
sugen adj. hungrig (Gotl. Säugänes). 
sullen adj. svullen (Gotl. (dem; Isl. 

Sollin; jmf. Jemtl. Su// böld; Isl. 
Sullr m. uppsvällning). 

sulten adj. (svulten) hungrig, ut-
hungrad (Dansk. GmlSv. (dem; Isl. 
Soltinn; Isl. Sultr m. svält; Norrl. 
Sulltna v. n. afmagra genom svält). 

stinn n. — lo) sund. — 20) sankt ställe. 
— sunniger adj. sank. De e sunnut 
der å hvar i skogen. 

supen adj. drucken, rusig, full (VBott. 
(dem; Gotl. Säupen). 

supä f. soppa (Gotl. Säupä idem; Isl. 
Sopi dryck, klunk, sup). — supämat 
n. soppmat. 

surbenter adj. som har rosartade sår 
på benen. — sur-öjder adj. som har  

röda, rinnande ögon (jmf. Sv. Sur 
adj. våt; Surna v börja skämmas; 
och Isl. Seyrna v. skadas). 

survä v. 1. — lo) a. förstöra, slarfva 
bort (jmf. VGötl. Surva trassla, för-
blanda). — 20) n. söla, vara långsam. 
— surv n. slarf, långsamhet. 

suttä v. a. 1. kasta. Ordet brukas här 
allmännt, lika som Selä (jmf. VGötl. 
Sutta skutta, springa; Gotl. Suttä 
skaka, rista). 

svage n. svafvel. Ndr Mormor hitte go-
viggen, så osä de svage! å'n så obe-
gripli så. 

svagglii v. n. 1. tugga långsamt. 
svald v. a. 1. svalka (Gotl. (dem; Isl. 

Svala v.). — svalvulen adj. kylig. 
svan f.; plur. svaner (icke svanar eller 

sväner). 
svart-muskiger adj. mörklagd. 
sve v. a. 3. svedja (Isl. Svei0a). Sve 

hank. — svessä v. a. 1. svetsa, smida 
ihop jern (Dansk Svejse). 

svee m. sveda (Jrafi. Svijn). 
sveg m. — lo) lång och mjuk gren, 

vidja (Isl. Svigi, Sveigr m.; Tysk. 
Zweig). — 20) penis tauri, lika med 
meg, pese. 

svedjä v. n. 1. svigta (Gotl. Sväkä 
idem; Isl. Sveigia böja, och Svigna 
böjas). 

svepä te v. a. 1. & 2. slå till. — svepäne 
n. (svepande) slag. 

svett m. — lo) svett. — 20) blod af 
slagtadt kreatur (icke annan; GmlSv. 
Sveet; Isl. Sveiti m. idem). 

svingel m. råglåsta, Bromus secalinus. 
svinkä v. n. 1. undandraga sig, vara 

försumlig, spara sina krafter. 
svin-uk n. svin-ok: triangel af trä- 

skifvor, som fästes omkring svinets 
hals, för att hindra det att flöja. 

svinä-hös m. svinhufvud (Smål. Wä- 
rend Julhös svinhufvud på julbordet; 
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VGötl. Hös hufvud, hjessa; Isl. Hauss 
m. hufvudskål). 

svit!, sv* m. det öfversta lagret, så-
som Fiöskei-svd!  (Norsk. Svor idem; 
Isl. Svörör m. hud, ludet skinn); 
Gräs-svd! gräsmatta (Norsk. Gras-
svor; Isl. Svörör). 

svånge m. inböjningen på fotsulans in-
sida (Smål. Ydre idem; af Sv. Svänga 
v.). 

svänger adj. fastande, tom, hungrig, 
mager (Vmanl. (dem; 181. Svångr). 

svälla n. sing. & plur. blåbär (Vacci- 
nium myrtillus). 

sväljä f. matstrupe. 
sväng na. — lo) krok. — 20) omdans-

ning. — 3o) mycket umgänge. _ 
Nu e han me i spången. 

syll f. grundstock, bolsterstock (Anglo-
sax. Syl f.). 

syna f. ansigtet (Brukas blott med 
slutartikel). 

syns v. pass. 2. synas; impf. syndes. 
De syndes grannt (tydligt). 

syä, sylt utföre v. n. 1. lindrigt slutta, 
luta. Vågen syår utf öre (jmf. ÖGötl. 
Syde luta åt en sida, enl. Ihre; VGötl. 
Sya fara åstad, enl. Hoof; Verml. Stå 
på sud stå på sned; Smål. Wästbo Sy, 
Su sluttande takbräde; Isl. Säö f. tak, 
sidan på ett skepp eller båt). 

såkker n. socker. 
sånn m. sand (Isl. Sandr idem; Skåne 

Sånn sandfält). — sånnuger adj. san-
dig (Isl. Sendinn). 

såtan, hösåtan n. hösåta. Ett hösdtan 
(Isl. Såta f.). 

så-tess se tess. 
säjä v. a. 4. säga (Dal. Saja säga); impf. 

sa; sup. sajd. — säjä te göra besök i 
förbigående (Got!. Tala lite idem). 

sällä v. a. 1. sålla (VGötl. Sälla). 
sällä säj te v. refl. 1. sluta sig till, söka 

sällskap med. Lika med te säj te, ty 
säj te. 

särk m. qvinnolintyg (Isl. Serkr m. 
skjorta). 

säs-ällä f. sädesärla, Motacilla alba 
(VBott. El f.). 

sätte ordnings-talet: sjette (GmlSv. 
Scetti; Isl. Setti). 

sättä v. a. 4. — lo) sätta (Isl. Setja); 
part. prfet, satter (Isl. Sattr). 2o) 
plantera, — hvilket sistnämnda ord 
här har en helt annan betydelse. Se 
phinterä. — sättä bort v. a. När man, 
uti ett norrut från bostaden befintligt 
gammalt träd, inslår en träkil eller 
en spik, med hvilken man vidrört sin 
böld, eller fäster en knappnål, med 
hvilken man petat en värkande tand, 
så sätter man bort värken i trädet, 
hvars skröplighet antages härröra af 
de inympade sjukdomarne. Åtskilliga 
ålderstigna träd, hvilkas stammar 
äro rikt besatta med dylika prydna-
der, finnas i orten och hållas i helgd, 
emedan den, som fäller ett sådant, 
tros ådraga sig dess sjukdomar. Ett 
sömm, hvarmed en häst varit sömm-
stucken, blir af samma skäl fastslaget 
i sko-stolen, i smed-kubben eller i 
dörrposten på stället. — sättä te v. 
n. börja, tilltaga. Nu sätter de te å 
rångnä igen (Hall. (dem). — sättä åt, 
v. a. antasta, angripa, trycka, kläm-
ma. Värken sätter dt måj. — sättä 
åv, i väg v. n. skynda bort. 

sätä, sättä v. a. & n. 1. & 2. lyda, hör-
samma (GmlSv. Satta; Ist. Sceta). 

sää-sä f. (säd till sådd), utsäde. 
sätta v. a. 1. fukta. Safta malt (Hall. 

(dem). 
sökken adj. enformig, tyst och stilla, 

ledsam. Di her mykknä Herdaga 
(helgdagarne) ha vatt sökknä för 
maj (VGötl. (dem). 

sökä v. 2. — lo) a. söka, leta. — 20) a. 
& n. söka bot, rådfråga läkare eller 
»kloka». Ja ha sökt så grömt för mi 
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shukä, rnänn de finns inget som le-
när värken. — 3o) hemsöka, besvära, 
angripa. Vdr-lufta söker (GmlSv. 
Sökia idem). — sölat te v. n. 2. för-
söka, bjuda till. 

sömmä v. n..1. sy (VBott. idem; 
Seyma). 

sönä v. a. 1. afsäga sig eller genom för- 

summelse förlora. Han ha sänd sin 
gruve-dell han har medelst uraktlå-
tande att bearbeta sin del i grufvan 
förlorat rättigheten dertill (jmf. Gotl. 
Sänd vägra). 

sörnä v. n. 1. vissna, förtorka (GmlSv. 
Sötna idem; Isl. Seyrna försämras, 
skadas). 

T. 
ta v. a. 4. taga; sup. taji; part. prtet. 

tajen. — tas, tass v. — lo) pass. ta_ 
gas. — 20) recipr. täfla, ordvexla. Ja 
togs me'n um'et. — ta dö på, ta ihjäl 
afdagataga, döda. — ta ihop brottas, 
slåss. Di tog ihop. — ta ihop me v. a. 
börja. — ta på v. n. börja. — ta på 
säj åtaga sig, erkänna, bekänna. — 
ta tag gripa, fatta. — ta te lo) v. n. 
tilltaga, ökas; 20) v. a. använda. 
ta säj te företaga sig. — ta "M vid-
taga, fortsätta. — ta ve säj blifva 
häpen eller ängslig. Ho tog så illä ve 
säj så. -- ta å, åv v. n. aftaga, mins-
kas. — ta ätter härma, efterhärma. 

tag n. — 10) grepp (Gotl. idem). — 2o) 
en viss tidpunkt; lika med rapp, 
rykk, o.s.v. — i tag å i tag i galopp, 
i fyrsprång. 

tajeu (part. prxt. af  Taga) medtagen, 
försvagad. 

talle-tete m. entita, kärrmes (Parus 
palustris och borealis). 

tamer adj. tam (Isl. Tamr). 
tamp m. — lo) kort spännrem. Sele- 

tamp. _ 20) stor och grof karl eller 
häst (jmf. Isl. bamba v. uppsvälla). 

tannä-värk m. tandvärk. 
tanä f. smalt bräde, som man insticker 

uti ett hudflängdt skinn, för att detta 
under torkningen icke må krympa 
ihop (Små!. Ydre: Tana f. idem; jmf.  

Anglosax. Tån gren, qvist). — tanä 
v. a. 1. (Ydre idem). 

tanuger adj. lång och mager (Hets. 
Tanug mager). 

taskuger adj. trasig och slarfvig (Hets. 
Taskug slarfvig). 

tassiii v. n. 1. hviska, tala i smyg (Hall. 
VGötl. idem). 

tassä v. n. 1. gå tyst, som en katt; 
smyga (Gotl. idem). 

tatäre se krämmäre. 
te — lo) prfep. till. — Varå te säj, Bli 

te säj hafva eller få häftig sinnes-
rörelse, vare sig glädje, sorg, hopp, 
fruktan, o.s.v. Ho e så te säj så. Ja 
vart så te mäj så. — 20) conj. att. 
Nu e ja teress te lägget* d. Ni e styver 
te ärbetå. 

te säj te, ty säj te v. refl. 3. sluta sig 
till, söka sällskap med, skydd hos 
(Södr.Sv. Ty sig till; 151. loddast v. 
sluta sig till, älska). 

tebakers, tebakärs adv. tillbaka, åter 
(Norsk. Til bakars; Isl. Bak n. rygg). 

te-bo, (te-bä) n. lo) tillbud, anbud. 
2o) öfverhängande fara, vådlighet. 

De va ett fult tebo. 
teminstningen adv. åtminstone (Gotl. 

Minstningen, I Minstningen). 
ten n. tenn (Gotl. Tin). 
ten m. smal jernstång. — ladde-ten 
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laddstock, laddstake (jmf. Isl. Teinn 
m. spö, qvist). 

ten-orm m. ormslå, Angvis fragilis. 
terde n. (telde), trävirke (VGötl. Ti(de 

golfplankor, enl. Hoof; jmf. Anglosax. 
Pil bräde, planka). 

te-ress adv. tillreds, färdig <Ex. se un-
der te 2.>. 

ternä opp v. n. 1. (telna), uppväxa; om 
växter. 

te-sill se frå-siä. 
tess adv. — lo) tills, tilldess. — 2o) 

contr. af  »Till vägs»? »Till lags»? 
eller »Till leds»? — hur-tess huru-
ledes. — så-tess således. 

test, hårtest m. hårtofs (Gotl. Tes, 
Hartes). 

te-tugg n. tilltugg, hvad som ätes till 
supen. 

tt f. tid. — De har de titel det vill jagl 
tilikråkä se spilikråkä. 
tlltä v. a. 1. afbila rundningen på en 
stock. — tilt m. den sneda kanten på 
ett bräde, plank, stock. 

tingliger adj. lätt handterlig. 
tingä v. a. 1. betinga, beställa. Ha Ni 

tingä ndge linnfrö ån? 
tinä f. balja (Norsk. Tine f.; Angml. 

Tena). — Mate-tinä köttbalja. — 
Tvättelinä. 

tipp m. spets, topp (Gotl. idem). 
Usel f. tistelstång (Gotl. Täjsel; Tysk. 

Deichsel; jmf. Möller, Hallandsm. 
Teste). 

titt adv. (Tidt). — lo) ofta. Du gnier 
ut d in så titt du hinner. — 20) fort; 
comp. tittäre; superl. tittäst. Mi lektk-
kä pikkår tittåre än er (Isl. Titt, 
tidar, tidast adv. idem). 

tjaggfä, tjåk se kjaggfli, kjåk. 
tjerkä v. n. 1. med ansträngning draga 

eller släpa. Ho tjerkä d drog (Smål. 
Ydre idem; jmf. Angml. Kärkä bära 
bort; Isl. Piarka skaka; GmlTysk. 
Kelgen släpa). 

tjetä v. n. 1. lika med tjerkä. Khårå 
tjetår d drar. Han tjetä me dö'n han 
höll på att dö (jmf. Isl. Piakast lefva 
ett mödosamt lif). 

tjurä v. n. 1. visa missnöjd och ond 
uppsyn. — tjnrä-skalle m. egensinnig 
menniska. — tjurskalliger adj. egen-
sinnig. 

tjutä v. n. 4. gråta högljudt, storgråta; 
impf. tät; sup. tjuti (Isl. Pidta tjuta; 
impf. Paut). 

tjyv m. tjuf (Isl. Pi61r). 
tjåkkben m. vad, — hvilket sistnämnda 

ord är okändt. 
tjåkker adj. — lo) tjock. — 20) haf-

vande. — tjåkknä v. Inch 1. tjockna, 
börja bli hafvande. 

torn, torne, spännetorn m. tagg i ett 
spänne (GmlSv. Thorn; Isl. Porn n. 
törne). 

tordise m. Thordyfvel, Scarabwus ster-
corarius. 

tosii, tovä f. tofva af tråd, hår, o.s.v. 
(jmf. Isl. To n. ull, lin; P6f n. valk-
ning, tofning). — tosuger, tovuger 
adj. hoptrasslad (Verml. Tofvet adj.). 

tog, (täg) n. tåg (jmf. Isl. Tog n.). — 
tognä, (tägnä) v. inch. 1. tågna. 

togliger, (tägliger) adj. foglig, tålig 
(VGötl. Toglig). 

teln, (tällt) f. tolft, tolftal af trävirke, 
såsom bräder, plank, timmerstockar, 
o.s.v. (Isl. Tylft; jmf. Hall. Smål. Titt 
tiotal af bräder, läkten, o.s.v.). 

tolk, (Wik) m. mätt på längd, bredd, 
m.m. (Gotl. TdIk). — tofkä, (täfkä) v. 
a. 1. taga märke med en sådan. 

tolä, (täfä) v. 2. — 1o) a. tåla, lida. 
20) impers. dröja. De ska lejd, innä 
ja gör um'et. — tolä ve v. — lo) a. 
fördraga, behöfva. — 2o) impers. be-
höfvas. Nu to! de ve, att de kdmmer 
lite vått. 

tomme, (tämme) m. tumme. 
toppe, (täppe) m. tupp (SödrSv. Tocke 



FOLKSPRÅKET PÅ TYLÖSKOGEN 81 

idem; Turkisk. Tauk f. höna, enl. 
Möller, Halland). 

tork, m. torka. 
torstuger, (tärstuger) adj. törstig (VGötl. 

Torster enl. Hoof). 
torvä te, (tärvä te) v. a. 1. slå till 

(Hels. Tor/va till; GmlSv. Tarva; 
Sanskr. Turu v. slå). 

tutte, (tätte) m. lin, hoplagdt till spin-
ning (Jemtl. VGötl. Tott; Norsk. 
Dott). — Bldne-totte. 

traggla um v. a. 1. ofta upprepa samma 
tal, kälta, käxa (Södr.Sv. Tragga). — 
traggel n. kält, sagg (Södr.Sv. 
Tragg). 

trall m. vana. De e ätter hans gamle 
trall. 

traskä v. n. 1. gå sakta och illa (Södr. 
Sv. Traska; jmf. Isl. Traaka v. 
trampa). 

trattä v. n. 1. springa med små steg; 
om barn (Södr.Sv. idem; jmf. Isl. 
Dratta v. gå med jemna steg). 

travelerä v. n. 1. gå fram och åter 
(Skåne, Travalla idem; Hels. Traflera 
vada i snö eller sand; jmf. Sv. Tra/va 
v. och Isl. Trafali m. träget arbete; 
Fransk. Travail). 

trelsker, trilsker adj. tredsk (Södr.Sv. 
Trelsk; Skåne Trilsk). — trelskäs, 
trilskäs v. dep. neutr. 1. tredska 
(Hall. Trelskas). 

trittä v. — lo) a. & n. 1. trilla, rulla. — 
20) n. 4. falla; impf. trall, tralt; sup. 
trulli (Hall. Drälla idem; impf. drall, 
sup. drullit, enl. Möller; jmf. C. Säve, 
De starka Verberna i Dalsk. och Gotl. 
sid. 19). 

trinnä f. gärdslestång; — collect. blaue n. 
tro, (trä) v. a. 3. — lo) tråda, trampa 

(Isl. Troaa, Treaa). — 20) paras, 
endast om foglar (Gotl. Trädä). 

bog, (träg) n. tråg (GmlSv. Troo; Isl. 
Trö f.). 

trokuger, (träkuger) adj. tråkig, en-
6 

formig, ledsam, tröttande. — trokä, 
(träkä) v. n. 1. tungt och träget 
arbeta (VGötl. Troka). — trokä ut 
Säj uttrötta sig. 

trollsmör n. Aethalium flavum, en på 
fuktigt träd växande svamp (Got!. 
Päuk-smöjr=Hin Ondes smör). 

trollspott, ormäspott m. det på ört-
stjelkar befintliga hvita skum, hvar-
med larven af Cercopis spumaria om-
gifver sig (Tysk. Kuckuk-speichel 
gökspott). 

fromme, (trämme) tro mig, sannerli-
gen. Tromme'e ikke de sannt tro mig! 
det är sanning. Tromme, gör ja ikke 
de tro mig! det gör jag. Tromme de 
e sannt tro mig det är inte sanning. 
Tromme ja de gör tro mig! det gör 
jag icke! (VBott. Jemtl. Trommä; 
Got!. Trami idem; jmf. Isl. Trami 
gast, ande). Se ikke. 

trot, (trät) f. brist (VGötl. Trot; af Sv. 
Tryta v.). 

trugä v. a. 1. söka öfvertala (Isl. Dråga 
tvinga, nedtrycka). 

trumlä säj v. refl. 1. tumla sig; om 
hästar. 

trumm m. hästens nos och läppar, 
motsvarande oxens Mule (Isl. Trum-
ba f. mulen på Säl, m.fl. hafsdjur). 

trummä, trummä å, åv v. a. 1. afhugga 
liggande träd (Ängml. Hels. Trommä 
afhugga; VBott. Tromm m. stock, 
trädstam; Isl. Drumbr vedkubb.). 
Jmf. drumm. 

tramp m. lo) trumf, hotelse och 
tvång. — 20) trumf i kortspel. Trump 
mani] — trumpä v. a. & n. 1. trumfa, 
tvinga med hot. 

tråe m. åtrå, trånad, längtan (Isl. Prd 
f.). — trå adj. kär, om älskande; läng-
tande, om kreatur (Hels. Trä längtans-
full). — trå v. n. 3. tråna, längta; 
mest om djur (Isl. Prci v. idem). 

tråss m. (tross) dåligt folk. 
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trä, (tre) n. träd, trä (Gotl. Isl. Tre). 
trä-hakkelse m. lakritsrot (Små!. VGötl. 

idem; Hels. Träakel). 
träjä v. n. 1. lika med Kjaggjä, Kältä, 

Käxö, Saggä, Sarjä, Traggyi, m.m. 
(jmf. Ängml. »Trega träta eller för-
treta». — träj n. kält, käx. 

trälä, (trelä) v. n. 1. — lo) träla, arbeta 
tungt och träget. — 20) kälta, sagga. 
trät, (trej). — lo) m. trägen arbetare. 
— 20) m. härd knöl i handen (VGötl. 
idem). — 30) n. tungt arbete. — 4o) 
n. kält, sagg. — träluger adj. efter-
hängsen, förarglig, ledsam. 

trängä um v. a. 2. behöfva. Ja tränger 
inte um närd jojpera (Södr.Sv. Tränga, 
Tränga till; Dansk. Trcenge v. idem; 
VGötl. Trång nödtvång, behof). 

trä-rännäre m. nötväcka. Sitta europma. 
trä-sluger adj. skicklig att snickra, hän-

dig (Dal. Slug; VBott. Slög idem; 
jmf. Isl. Sloegr slug, listig). 

tröskä v. a. 1. tröska; impf. trask; sup. 
truski (GmlSv. Thryskia, thrask, 
thruskin; Isl. Preskia). 

trilstil v. lo) a. 1. trösta. Tröstä mäj, 
däj, er säges ofta i stället för Gud 
trösta mig o.s.v. — 20) n. 2. hafva 
lust, töras, våga. Ja tröste ge dö] ett 
nop (Gotl. idem; GmlSv. Trösta; Ist. 
Tre ysta). — tröstä på förtrösta, för-
lita på. 

tufsä te v. a. 1. ostäda, endast om men-
niskor och deras kläder. Tetufsäter 
part. prat. (jmf. Gotl. Tuskä rasa, 
färdas oaktsamt med kläder — och 
Isl. Tuskast v. brottas, kämpa). 

tuggliger adj. som har håret tofvigt 
(likasom om det vore tuggadt). Säges 
både om folk och kreatur. 

tull, årtull m. årpinne (jmf. Isl. Pollr, 
m. påle, stafver, stång). 

tullrä säj v. refl. 1. kröka, rulla sig 
tillsammans, som t.ex. näfver, då 
den värmes (Små!. Ydre, idem;  

Jämtl. Tullrä v. rulla, trilla; jmf. Isl. 
Pyrla rulla kring). — tullrä f. någon-
ting, som är rulladt. 

tulltre, tvålltre (två eller tre), några få 
(Skåne Tulltry). 

tultä v. n. 1. gå med små steg; om barn 
(jmf. Isl. Tölta v. gå i traf). — tulting 
m. litet barn (Södr.Sv. idem). — 
tultä f. liten flicka. 

tumme-liten m. gärdsmyg, Troglodytes 
europaus (Gotl. Tumme-läjten). 

tungspön m. tungspen. 
tuskä v. a. & ii. 1. byta, »schackra» 

(Södr.Sv. ruska; Tysk. Tauschen). 
tussä v. a. 1. hetsa (hundar). Lika 

med bussä. 
tutta på v. a. 1. antända (Sanskr. Tutta 

s. eld). 
tutä, fingertutä f. lapp lindad omkring 

ett sjukt finger (Isl. Dicla f. rör, pip). 
tvagä f. skurtrasa (Isl. Pvaga). 
tvärsäker, (tverseker) adj. fullt pålitlig. 
ty v. n. 3. förslå, räcka till (jmf. Isl. 

Tja utrusta, sätta i stånd). 
ty säj te se te säj te. 
tyg n. plur. verktyg, redskap, don. Ja 

har ingä tyg te tal me. 
tygä te v. a. 1. tilltyga, illa handtera; 

part. prat tetygliter. 
tykkmykken adj. snarsticken, lättret-

lig (Gotl. idem; jmf. Isl. Pyckr s. 
missnöje, harm). 

tyre n. kådig tallved, torrved (Isl. Tar-
viör m.). 

tysker adj. som har krusigt, knollrigt 
hår; om menniskor och djur. Hän-
nisäs kher e tysker i hinM. E tysker 
fåret. En tysker hunn. Hästen e tysker. 

tå f., plur. tär, (ter); tera tårna (GmlSv. 
Isl. Ta; plur. tcer). 

tåkken pron. demonstr. sådan, dylik; 
neutr. tåkket; plur. tåkknä eller 
tdkkä (GmlSv. Tolken; neutr. tolkit; 
plur. tolka). — tåkkendär sådander. 
Se vidare Ordböjningar i Förordet. 
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tåkkä v. a. 1. jemka, maka. — Tdkkä 
säj, Tdkkä dt säj gifva rum bredvid 
sig (GmlSv. Tocka sig; Isl. boka röra 
från stället). 

tånge, rompätånge m. svans på dägg-
djur. Namnet inbegriper icke hår 
eller tagel (Södr.Sv. idem; Isl. Tangi 
m. utskjutande spets). 

tår m. droppe, litet mått af flytande 
ämne. Mjelkätdr. Brännvinstdr. 

tåt m. kort snöre (Isl. båttr). 
täkkling m. gråsparf och pilsparf, 

Fringilla domestica och montana 
(Dal. Täckling sparf). 

tännä ut v. a. 2. uttänja (Gotl. Tänä 
tänja). 

tänniine tag fyrsprång, galopp. Körd, 
Riä i tännäne tag. De gekk i tännä- 

ne tag (VGötl. Dängande idem). Jmf. 
tännä ut och dängä. 

tärvel m. <utan angiven betydelse> 
(jmf. Isl. Pyrill m.). 

töjä v. 2. — lo) a. uttänja (GmlSv. 
Töhgia v. a.; Isl. Tegia). — 20) refl. 
tågna. Lind töjer säj. — töj m. tåg-
nande. Ge töj, Ge töjert tågna. Lind 
ger töjen. 

tökken f. (icke n.); tökkna töcknet 
(GmlSv. Tokka; Isl. boka f.). 

tönnä f. tunna. 
tönner adj. tunn. 
törs v. dep. neutr. 4. töras (Isl. bora). 
töster adj. tyst (GmlSv. Töst). 
tövä v. n. 1. dröja, uppehålla sig (Hels. 

Tö/va vänta). 

U. 
u, ur prwp. och adv. utur (Isl. Or). 
uggle-ve m. lysved; ruttet trä, angripet 

af en svamp — Peziza wruginosa — 
som lyser i mörkret (Hall. Ogle-ve; 
Wärend Glo-eld=lyseld). 

uk n. ok (Gotl. idem). — en-uk enbets-
ok. Körd en-uk köra med blott en 
oxe. — en-ukäoxe enbetsoxe. — ukä, 
ukä på v. a. 1. pålägga ok. 

ullen adj. yllen (GmlSv. idem). 
um prxp., adv. & conj. om. 
umslag n. förevändning. Säjä på um-

slag icke tala uppriktigt; säga ett och 
mena ett annat, föregifva oriktiga 
skäl. De sa han barestä pd umslag. 

ung m. ugn. 
unge m. vanlig benämning på ett litet 

barn. Ungäbuker m. skällsord på ett 
sådant. — ungästinner adj. drägtig; 
om djur, som föda flere ungar i en 
kull (Gotl. Ungstind). 

unner-ree se ree. 
urruger adj. (urrig), som har hår eller  

fjädrar uppstående. Hua du e urru ger 
i hurM! — Fogjci e urrugä i de här 
oväre (jmf. VGötl. Urren olustig, icke 
fullsöfd). 

ur-vär, (urver) n. yrväder (VBott. Ur 
m. idem; Gotl. Aur). 

user se ser. 
ushliger adj. usel, dålig, sjuk, fattig; 

neutr. & adv. ushlitt. 
ust m. ost. — ustä v. a. 1. ysta. — 

uste-kakä f. ostkaka. Denna maträtt 
var, för några årtionden sedan, den 
som mäst värderades på gästabuden. 

utån-te (med tonvigt på a) adv. utan-
till. Flekkå kann StorkakjUa utånte. 

utböling m. en som bor utom socknen 
(Hall. idem som bor utom gården 
eller byn; jmf. Isl. Bol n. gård och 
Sv. Börd). 

ute adv. — lo) ute. — 20) förbi, slut. 
Nu e de ute me'n, ute för'n slut med 
hans tillgångar. 

utfunderliger adj. fyndig, förslagen. 



84 J. W. GRILL 

utskov, (utskäv) n. — lo) utbyggdt tak 
vid gafveln af ett hus (Hels. Ut-
skäfte idem). — 20) förstuga på vin-
den af boningshuset. Namnet här-
leder sig sannolikt från de tider, då 
både trappan och förstugan voro an-
bragte utanför huset. 

uttre adj. yttre; super!. utterste. 
utterst adv. ytterst. 

utum prwp. & adv. utom. 
utå se å, åv. 
utäför prxp. & adv. utanför. 
utäne adv. utomordentligt, ganska 

(Gotl. Äutänes). 

v. 

valdemässä f. Valborgsmessa. 
vall, gräs-vall m. gräsmark, gräslinda 

(GmlSv. Vallr; Isl. Völlr m. idem). — 
Körd vall drifva ut på bete. — Gd 
vall me valla, vakta på bete. 

valle adv. — Gå valle gå på bete. Kri-
tera gör valle (VGötl. (dem). 

vallemogli f. vallmo (Papaver). 
vallgås f. vildgås, sädgås (Anser sege-

tum); plur. vallgäss (GmlSv. Vall m. 
främling; Valla v. n. resa utomlands; 
jmf. Sv. Vallfart). 

valläs, valläs igänn v. dep. neutr. 1. 
blifva gräsbeväxt (Hels., Södr.Sv. 
idem). 

val m. kugg i ett drifhjul (Södr.Sv. 
idem; jmf. VGötl. Va/ käpp; Is!. Valr 
m. idem). 

valhändter adj. som har händerna half-
stelnade af köld (jmf. Is!. Valr s. 
lik, funus). 

valmär n. vadmal (Dal. Varmöl; 151. 
Våömh1). 

vanhäppä f. fel, lyte, åkomma, sjuk-
dom. De ha kummi vanhäppä på'n 
(jmf. VGötl. Vånnhäppeter ledsam, 
ängslig, förtretlig; Is!. Ohapp n. 
olycka). 

van-kant m. brist i kanten på ett bräde 
(Norsk. (dem; jmf. Isl. Vtinki m. 
stympning). 

van-pakkäter adj. tredsk, egensinnig, 
motgjord (VGötl. (dem). 

var adj. varsam, försigtig, lättskrämd; 
om vilda djur (Is!. Varr). 

varda v. aux. blifva. Af detta verbum 
äro här numera blott följande for-
mer brukliga: impf. ind. vart, plur. 
vurte; impf. conj. vurte; sup. vurti; 
part. prlet. vurten. 

varfer-da f. vårfrudag. 
varme in. värme, hetta. Släpp inte ut 

varmen! De e en sån obegripliger 
varme i sola så. Se värme. 

varphög, svarphög m. hög af förkastad 
malm (Is!. Varpa v. kasta; GmITysk. 
Verpen idem; Sv. Värpa kasta, lägga 
ägg; Sv. Notvarp n. notens utkas-
tande). 

vart s. m. se hvart. 
varä v. aux. vara; mes. e; impf. ind. 

va, plur. va, vure; conj. vure; sup. 
vatt, vuri (Isl. Vera vara). — Varä 
um säj (vara om sig) vara hushålls-
aktig, egennyttig. 

vase m. rishög, nedlagd i fiskvatten, 
för att ditlocka fisk (Verml. Smål. 
(dem; Nedersax. Wase risknippe). 

vash m. vass, säf. 
vash interj. Ja vash! Näj vask! Vasärrä 

jettä dö eller tre! Vasärrä ko trekken! 
Särta dö! Särrä tre! — allt tillägg till 
Ja och Näj. 

vasker m. litet barn. Ungä-vasker. 
Pojkävasker. (Södr.Sv. idem; jmf. 
Isl. Vaskr adj. rask). 
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vater se hvater. 
vätte-sarv m. narfgräs, Stellaria media 

(Blek. Våt-arv; Norsk. Arve). 
vatt-iller m. Iller, Hiller, Mustela pu- 

torius. 
vattle m. vassla (VGötl. 
ve. — lo) prmp. & adv. vid. — 2o) adv. 

när. Han gekk ve ja kåmm in. 
vejä f. vidja. 
velje m. vilja, afsigt. De gjole ja inte 

me velje (Isl. Viii). veliger adj. 
villig (Gotl. Viluger; Isl. Viliugr). 

velne Brukas endast i uttrycket: Läggä 
velne ve vinnlägga sig om (VGötl. 
idem; jmf. Isl. Vilna einum visa 
ynnest). 

vepä f. öfverlakan, vanligen färgadt 
(VGötl. Vepa sängtäcke). 

verke n. virke (Norsk. Verkje n). 
verruger adj. (virrig) förvirrad, besyn- 

nerlig, »vriden» (Hall. Virrig). 
verver adj. (virf) hurtig, liflig, rörlig. 
vet n. vett. Ja vet inte um han e ve sett 

rättä vet (Gotl. Vit). 
vette (contr. af:  vet jag) kan jag tro, 

förstår sig. Han måtte le kåmmä 
hem rätt nu, vette! 

vevä f. (vefva, af Sv. Vet m.?) tillfälle, 
tidpunkt. Lika med rakäne, rapp, 
rykk, tag. Di båga kumme hit i sam-
må vevä (Medelp. Evä n.; Hall. Ej va 
f. idem; jmf. Isl. cefi, efi f. lif, ålder). 

vidiger adj. vig, smidig, smärt, lätt på-
klädd. Jmf. ovidiger. 

viflängder adj. vidsträckt. Viffängder 
skogsmark. Viffängdä äger. 

vikkä f. vecka (Gotl. Vikä; Isl. Vika). 
viller adj. (vild) ond, förargad. »Ja kan 

bli så viller så» (Hels. Vill idem; Isl. 
Illr elak, ond). Betydelsen af god, 
ypperlig, — Isl. Vildr — som ordet 
har i många provinser, från Norr-
land till Skåne, och annorstädes i 
Vestra Europa, finnes här icke. — 
villbatting m. vildsinnad menniska  

eller djur (jmf. Smål. Värend Ill-
battig adj. gensträfvig). 

villä v. n. anom. vilja; sup. villä, velä 
(Isl. Vilja). 

vilsen adj. — lo) vilsefarande (Gotl. 
idem; GmlSv. Vilder;Isl. Villr). — 2o) 
svagsinnt, fånig (Gotl. idem). 

vilyftiger adj. — lo) vidlöftig. — 2o) 
som har stor rörelse. — 30) slösande, 
vinglande. 

vingä ut v. a. 1. fatta i armen (vingen) 
och kasta ut (jmf. Dal. Vinda kasta). 

vingäs v. dep. neutr. 1. kröka och kasta 
sig af och an, af plågor. Han vin gås 
som en mask (jmf. Isl. Vingsa 
svänga). 

vinkil på v. 1. — lo) a. vifta, med 
svansen som hundar. Hunn vinkär 
på rompå (Gotl. Viskä). — 20) a. & n. 
lita på. Nu har Ni inte !ånger ti te 
vinkä på. 

vinner adj. vind, skef, sned. 
vinning. — Lägga* säj vinning am vinn-

lägga sig om. Ja ha lajd mäj vinning 
um. 

vinna, nystevinnä f. nystfot. 
vinträ te v. inch. 1. blifva vinter. 
vipen adj. (vidöppen), på rygg; plur. 

vipnä. 
visen adj. vissnad (GmlSv. Visin; Isl. 

Visinn). — visnä v. n. 1. vissna; part. 
prret. visnäter. 

viskä te v. a. 1. slå till lindrigt. 
vispuger adj. (vispig), opålitlig, ostadig, 

skygg; om hästar. 
viv n. äkta par i kortleken. Fru d Kung. 

Fru å Knekt (Isl. Vif; Gotl. Vaif 
maka). 

volä säj um, v. refl. 1. vårda sig om, 
bry sig om (Hels. Våla; Dal. Völa; 
jmf. Isl. Vårda v. vårda — och Vira 
värdera). 

vre n. (vred, af Vrida v.) rigel att vrida 
omkring för att stänga en dörr eller 
lucka (VGötl. Vree). 
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vrenä v. n. 1. & 2. gnägga (Södr.Sv. 
Vrena; Ängml. Vrenska idem; Dal. 
Wräina skrika; jmf. Is!. Hrina v.). — 
vrensker adj. brunstig, vild; om 
hästar. — halv-vrensker adj. och 
subst. m., till hälften utskuren; 
klapphingst. 

vresuger adj. (vresig). — lo) qvistig, 
icke rätklufven; om träd. Börket e 
oresut (VGötl. Vresig). — 20) ond, 
butter och tvär. 

ymp, v. n. 1. vråla, böla; om 
hornboskap (jmf. Dal. Rdla jemra 
sig, låta illa; — Isl. Vola skrika, 
gråta). 

vrångstrupe m. luftstrupe. De kåmm 
ätä (mat) i ordngstrupen (jmf. Sv. 
Vrång adj. oriktig, orätt). 

vulen adj. passande, beskaffad (VGötl. 
Volen; Södr.Sv. Vuren; GmlSv. Vor-
den, Vorden). Brukas mäst i sam-
mansättningar, såsom Välvulen, 
vulen, Khärävulen. — vule, vuli adv. 
lyckligt, väl, lägligt, klokt. Att de 
skulle brinna opp alltehop, va de 
vale de! E de vall de, te gå så illä 
dt kläm! 

vunnen; te vunni. — Ge säj vunnen, 
Ge säj te vunni gifva sig tillfreds. 
Kors! Ge dåj te vunni, flekkäl 

våe m. våda. — vå-ell m. vådeld, elds-
våda. 

vågä v. 1. — lo) n. våga. — 20) a. & 
slå vad. Vågä ett hallstop brännvin. 
Ett ordstäf lyder: » Vdgä vinnä, vdgä 
tappa». (Got!. Våg vadslagning). 

våkenhus n. vapenhus (VBott. Hels. 
idem; Ist. Vopnahus). 

vittne, (vårne) m. vålnad. 
våmm f. mage på kreatur (VGötl. idem). 
vån m. & f. möjlighet, utväg. Um de e 

nårä vån, så gni hit! (Södr.Sv. idem; 
GmlSv. Van; Is!. Vän f. hopp, för-
hoppning). 

vånge se vängli.  

vångfii v. n. 1. vingla. (VGötl. Vångla). 
vångej n. vingleri (VGötl. idem). 

vånn, våran pron. poss. vår. (Hall. 
Vånri). Se vidare Ordböjningar i För-
ordet. 

vånnä v. n. 1. — lo) önska, hoppas, 
antaga. Her e så lett, så ja vånnä 
(vånne) ja allri ha kummi hit; å hän 
ska ja, ja vånnä (månne) de kostä 
allri de (Is!. Vona hoppas). — 2o) 
bry sig om, idas, Ja vcInnär inte 
ärbetä mer i qväll. — 3°) Vdnnär du 
mäl inte? Du ska vånnä! (Södr.Sv. 
Vånna i alla tre bemärkelserna. Is!. 
Vanda använda möda på något. De 
båda Isl. verberna Vona och Vanda 
hafva här i böjningen sammanflutit 
till ett enda). 

vånnäs v. dep. n. 1. våndas, hafva 
smärta. 

vått n., vätä, (vetä) f. regn, nederbörd. 
Gu have lov! nu ha de kummi lite 
vått. Tänk, nu e vetå enveten (Gotl. 
Vetå, Vätä idem; Is!. Vceta vatten). 

väft m. inslag i en väf (Is!. Veftr idem). 
vägä, (vegli) v. a. & n. 1. bana väg ge_ 

nom snö. Nu ha di vegä shögå, men 
kärra e inte vegeta. 

vägä, (vegä) v. väga. — lo) a. 2. impf. 
vägde. Ja ha vägd galten. — 20) n. 
4. (Is!. Vega); impf. vog. Hur mykke 
vog han? part. pnet. vägen, vägder. 

väkt f. vigt, tyngd (Got!. Vätt). 
Malmväkt en vigt malm å 2 

skeppund bergsvigt. 
väjä v. n. 1. & 2. vika undan, ur vägen; 

impf. väjä, väjde; sup. väjä, väjd. 
Ja väjde honum eller för honom. 

väkkä v. a. 2. — lo) väcka. — 20) 
hugga vak (hål) genom isen (Norsk. 
Vekja v. a.). 

viillingekjåkkä f. kallas den klocka, 
med hvilken man på herrgårdarne 
ringer ut till arbete samt in till mål-
tider och helgsmål (jmf. Sv. Välling 
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och Dal. Hels. Väll adj. gäll, gen-
ljudande; Isl. Hvella v. ljuda, klinga). 

vällä v. a. 1. svetsa ihop jern (GmlSv. 
Välla koka, sjuda; Isl. Vetta idem; 
deraf Sv. Välling). — väll m. svets-
ning (Gotl. idem). 

väl, (vel) f. verld; Vela verlden. 
väl, (ve]) adv. — lo) väl. — 20) ömt, 

kärleksfullt. De e så irnillä 
Mangnis å Lovissä så (Gotl. idem). 

vängli v. a. 2. gående göra en krets 
omkring. Vängä ett spor. Vängä in. 

vånge m. den rymd, hvilken man 
således vänger in (jmf. Isl. Vang och 
Anglosax. Vong). 

vängä, vännä, vänä v. a. 2. vänja. Ho 
ha vängd d barnungen neml. från 
att di (Gotl. Vänd; VGötl. Vånga). 

vännä v. a. & n. 2. vända. — vännä 
te v. a. förvrida, vanställa. — värmt' 
f. (vändning). — lo) hvarf, resa 
fram och åter, fora (Södr.Sv. Värma). 

20) kort stund, lika med Ildnnä-
vänning. Han va inne e vännä nun-
'vise (Hall. Vända). 

viir, (ver) n. väder, vind (VGötl. idem). 
Nolavär. Sönnavår. östavär. Västa-
vän — värk') n. vindskida [Isl. 
Vindskein vär-lekä f. slamrande 
vindflöjel, till skadedjurs bort-
skrämmande. — värä, (verä) v. a. 
& n. 1. (vädra), känna lukt af. 

värke ni. en i fiskvatten medelst 
pålar bildad vinkelformig hägnad, 
i hvars öppna spets en mjärde ned-
sänkes (Hels. idem). 

värkä v. a. 1. afputsa hästens fotsula 
vid skoningen (Gotl. idem; Isl. Virka 
v. rensa). 

värme m. eld.' — Släkk d värmen i 
spisel! Tröstö däj, um du tappär 
värme i Muer& Se varme. — vär-
mer adj. varm; neutr. värmt, värnt 
(VGötl. Vart). 

värmsle n. sankt ställe, som ej till-
fryser under vintern; orsakadt af 
källvatten, som saknar aflopp 
(Verml. VGötl. Värsta idem; Isl. 
Vesl n.). 

väss v. recipr. 3. slå vad; impf. väddes; 
sup. väss (VGötl. idem; Isl. Veöja). 

västern()) m. nordvest. — Väst-n6la f. 
nordvestlig vind (GmlSv. Västan-
nordan). — väster-sär sydvest. — 
Väst-sönna sydvestlig vind (jmf. Isl. 
Sunna f. sol). 

vättne n. vattningsställe för kreatur 
(Södr.Sv. idem). 

väv, (vev) m. väf. — vävä, (vevä) v. a. 
2. & 4. väfva. I forgdrse vov ja hele 
dan, d i da ha ja me vävd e vännä 
(Isl. Vela). — vävestol f. (icke m.); 
vävstola väfstolen. 

Y. 
ymsä v. a. 1. ömsa. — ymsning f. 

ömsning. — ymsum adv. ömsom 
(Gotl. idem). 

ynkä v. a. 1. ömka, beklaga (GmlSv. 
Ynka; Anglosax. Inca). — ynk-
tiger adj. ömklig. — ynkerygger 
m. stackare, veklig eller sjuklig 
man. 

yppen adj. öppen (Hels. idem). —  

yppnä v. a. 1. öppna. — yppning f. 
öppning, hål, glugg. 

ytträ, ytträ åv v. a. 1. afyttra, försälja, 
förstöra (jmf. Södr.Sv. Yta afyttra). 

ytä f. sågbak. 
yx, yxä f. yxa (Dal. Ox; GmlSv. Yxe, 

Yxi). — yxevIgget n. eggändan på 
yxan, motsatt Y xehammärn. 

1  Se noten under Bakk-dl. 
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Å. 
f. böjes efter 3e decl.; plur. der, 
dner (GmlSv. Åar); med slutartikel 
da, dna; plur. dere dnera. 

å conj. — lo) och (Södr.Sv. (dem; 
Dal. Norr!. Äg). — 20) att; för att. 
Han satte säj nunnäse d ätä (Södr. 
Sv. idem). 

å, åv, utå, uttåv prwp. af  utaf (Södr. 
Sv. VBott. Å, Td; Hels. Af). 

åbäke n. stor eller oformlig kropp 
eller ting (Isl. Bakn n. idem; Neder-
sax. Abbäk afgud, afgudabild). — 
åbäkuger adj. — åbäkä säj v. refl. 
1. vanställa sig vara tillgjord. Sd 
du dbäkär däji (Södr.Sv. idem). 

ågä v. a. 2., vara gift med. Detta är 
ordets enda betydelse. Ferrdt ha ja 
dgd hans end syster; så dgde ja dän, 
arä, — d nu dger han mi. 

åk n. åkdon (Isl. Eyki). — åkä v. n. 
4. åka; impf. ok, åkte; sup. dki, dkt; 
part. prws. dkänes; part. prwt. dken, 
dkter (GmlSv. Isl. Aka, ok). 

åkerhönä, åkertupp se hjulnåja. 
iikken se håkken. 
ållä f. — le) aflång fördjupning, t.ex. 

på ett berg (Små!. Ydre Ålla; Isl. 
All m. idem). — 20) väf, spänd i 
en ram för att derpå torka träd-
gärdsalster (Skåne (dem; Norsk. 011e; 
Rom. 011a). — Ferkdllä. 

ål m. — lo) ål, Murmna angvilla. — 
20) brodd, grodd på frö och rot-
frukter (jmf Isl. A/ f. rem). Shutä 
«är gro. — 30) mörk rand längs 
ryggen på hästar och andra djur 
(Södr.Sv. Al; Isl. Äll m.). 

ångsen adj. ängslig (GmlSv. Ängse). 
ångt adv. trångt (Isl. Angr adj. trång). 

Se ängä. 
ånn, gräsånn, (gres-ånn) f., ånn-drake 

m. gräsand, hona och hanne, Anas  

boschas (Gotl. And-drakö ankbonde; 
Isl. Andriki m.). 

ånne m. andedrägt VGötl. idem; Dansk. 
Aand). Tappö dnnen, den vara and-
truten. — ånnäkjövder adj. som 
lider af andtäppa (jmf. Isl. Andköf 
n. pl. svimning). — åunätäppter, 
ånnätäffter adj. (andtäppt) , andfådd. 

ånnsvikkä f. lufthål på en tunna (OGötl. 
Ydre: Dö-vecka idem). 

ånnrä f. skoning af jern eller trä 
under meden på en släde; plur. 
dnnrer (Isl. Andra f. snöskida; VBott. 
Annar m. det högra snöskidet; Dal. 
Annare det kortare skidet). — Järn-
dnnrä. Trä-ånnrä. Annerstänger 
Hels. idem). 

ånshugger se anshugger. 
ånsyrs adv. (ansyls) motsols, åt orik-

tigt håll, bakvändt (Gotl. Ajnsöjles; 
Isl. And emot; Sol f. sol). 

ånyene adv. ånyo. 
år!! f. — lo) åder, ådra (Södr.Sv. (dem; 

Dansk. Aare; Isl. Aed). — 20) åra 
till rodd (Isl. Är f. idem). 

årätal n. Ordet brukas endast om 
födelseår. Mett drätaj. 

årsbarn n. Född samma år som en 
annan. Brukas mest i plur. Ni bdgå 
e årsbarn (Gotl. Arsunge). 

åskevigge se govigge. 
åtel m. gemensamt namn för alla de 

flygande insektarter, som sommar-
tiden plåga menniskor och djur 
(Dal. m.fl. At n.; jmf. Isl. Åt n. 
ätning). 

åtrå säj v. refl. 1. återtaga sina ord, 
ändra mening (Södr.Sv. (dem; jmf. 
Isl. Aftra v. hindra). 

åtsherne, åtshers se sherne. 
åvarä v. a. (vara af med) umbära. 

Häraf finnes endast infitivus act. 
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med hjelpverbet kunna. Den kan ja 
inte dvarä. 

åvä f. afvigsida, baksida, utsida, t.ex. 
på handen. — åvuger adj. afvig, åt  

oriktigt håll, bakfram (Gotl. Afvug). 
Jmf. avuger. 

åvälsen adj. liggande på rygg; om 
djur. 

Ä. 

ägg. — le) n. ägg. — 2e) f. egg, m. 
skärpa, bett på knifvar m.m. Lien 
e hvasser i ägga. 

äggä-blomme m. ägge-gula (Isl. Eggia-
blömi). 

ägä, (egä) v. a. 2. äga. Ordet brukas 
sällan. Oftare Rå am, Ha o.s.v. Jmf,  
ågä. 

älskä v. a. 1. — le) älska. — 2e) tråda, 
trampa; om foglar. 

älte räkneordet elfte. 
ältä v. 1. — lo) a. bearbeta, knåda. 

Ältä ler (Hall. VGötl. idem; jmf. Isl. 
Elta förfölja, jaga). — 2o) n. kälta, 
sagga. Älta på, me någon am något. — 
ältä s. f. röra, sammanblandning. 

älj m. elg (Isl. Elgr). 
ämne n. — le) ämne. — 20) öfver- 

hängande fara. De va ett fult ämne. 
än adv. — le) än. — 2e) ännu (Dal. 

idem). 
änger plur. larver, i kött eller andra 

organiska ämnen (GmITysk. Ängar 
m. kornmask). 

ängä v. a. 2. tränga, trycka; om kläder. 
Kjortel änger rnäj över bröstet (Smål. 
Ydre idem; Tysk. Engen). 

ängähump se hump. 
anke-lek m. leken »Sista paret ut» 

(Gotl. Änkäläjk). 

änne m. ända, slut. Um änne slut. Å 
änne rakt upp. Ställ stegen å änne! 
Hästen stallde säj å änne stegrade. 

ännä adv. ända. — ännälångs adv. 
längs, i samma riktning, paralelt. 
Annälångs me vägga. — ännävändes 
adj. vänd upp och ned, bakvänd, åt 
oriktigt håll. 

änter conj. antingen (Små!. Ydre, idem; 
Dansk. Enten). 

ärbete n. arbete (Isl. Erfidi n.). — 
ärbetä v. n. 1. arbeta. — ärbetare m. 
arbetare. 

ärtekudde el. pung. 
ätter prwp. & adv. efter. Nu vart du 

ätter, läll! (Dal. Ättär). — ätterst 
adv. superlat. sist. Allä ätterst aldra 
sist. 

ätterste adj. super!. siste (VGötl. Återste; 
Is!. Aptastr). 

ätter-åtä adv. (efteråt) derefter, seder-
mera. 

ätä v. a. 4. — le) äta. — 2e) fräta, 
tära. — Äta på v. a. kälta, sagga. 
Atä ut skada genom förtal. Han bus 
äter ut mäj. — Eli, (etä) n. mat 
(Gotl. ätä; Is!. f. idem). 

konerä v. a. (estimera). — le) a. vär-
dera. — 2o) n. nedlåta sig, ej hälla 
sig för god. 

Ii f. böjes efter 3e-decl., plur. öer; med 
slutartikel; öa, öna; plur. öera, önera 
(Is!. Eg). 

ö, ö ut, ött, öä ut v. a. 1. & 3. (öda) 
föröda, utöda, förstöra. Prms. ör, 
öer, öär; impf. ödde, öä; sup. ödd, 
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öä; part. prut. ödder, *daler. Mykke 
skog ha han ödd fordt, män nu ör 
han bus ut så mykke han har (Gml 
Sv. (Saha; Isl. Eyäa). 

ögä n. öga, böjes efter 3e decl., plur. 
äger; med best. artikel ögå (Isl. 
Auga). — ögera — lo) ögonen. 
20) ansigtet = Syna. — ögnlibjek n. 
ögonblick. — ögnäbrun f. ögonbryn 

(VGötl. idem). — ögnäbrå f. ögon-
vrå. -- ögnälok n. ögonlock. — ögnä-
sherna f. eller blott shernä (stjerna) 
pupill. 

öiniit adv. (ömligt), obetydligt, litet 
(GmlSv. Ombleger adj. ömklig, dålig; 
Isl. Aumligr). — Han ga maj så 
ämlit lite så. 

ömmer adj. öm, känslig för vidröran-
de, i avseende till sår och dyl. (Gml 
Sv. Omber idem; Isl. Aumr). — 
omild, ömma um v. a. & n. 1. vara 
känslig, i samma betydelse (Hels. 
önite v.). 

önitoliger adj. ömtålig. 
ör m. grof sand, grus (Gotl. Aur; Isl. 

Aurr m.). — örjöj f. grusblandad 
sandjord. 

tir-glas n. vanligt dricksglas (öl-glas? 
— eller hafva glasen fordom varit 
försedda med öron?). 

örjä f. gyttja, orenlighet, smolk i fly-
tande ämnen (VBott. Görj f.). — 
örjuger adj. grumlig. Vattnet e örjut. 
— iirjä v. a. 1. uppröra, grumla. 
Orjä inte opp källål (Isl. ()rya v. 
röra, movere). 

örsle n. (örtsle), smärre ogräs (GmlSv. 
Yrth ört). 

örä n. öra, böjes efter 3e decl.; plur. 
örer. — örfil se nörfil. — ör-snibb 
m. örtipp (Gotl. Afrsnap; Isl. Aura 
öra; Snåpr spets). — örnä-shöj n? 
örsprång? öronfluss? Botas med? 
<Blyertsanteckningar av Grill.> 

lista, östa-vär n. östanvind (Isl. Austan 
östan, från öster). — öster-n61 
nordost. — Ost-nöja f. nordostlig 
vind (Fin!. Ostnolan; Isl. austr nor-
dan vindr). — öster-sär syd-ost. — 
Ost-sönna sydöstlig vind. 

övergiven, över säj given adj. tröstlös, 
förtviflad. Jmf. ge säj. 

över-hvater se hvater. 
överjävel m. (öfverdjefvul), en över-

lägsen, utmärkt skicklig eller kun-
nig man. 

över-ree se ree. 
över-värk n. något öfverlägset, oöfver-

träffligt. De e övervärk te häst. Dän 
her skrefta e inget övervärk mån de 
e le ingä skamm d bju te, län! 



Tillägg till Grills ordlista 

I brev till G. Djurklou, daterat Motala & Bona Bruk, 23 jan. 1861, 
förhörde sig J. W. Grill, om Nerikes fornminnesförening i sin ägo 
hade någon ordlista från Lerbäck eller närgränsande socknar, som 
han kunde få låna för jämförelse vid utskrivandet av sina egna 
uppteckningar. Djurklou besvarade hans brev den 7/2 1861 och 
meddelade, att han bilade den enda ordlista från södra Närke som 
föreningen dittills erhållit. Han framförde samtidigt ett önskemål, 
»om Herr Brukspatronen ville egna de den i förekommande djur- och 
vextnamnen någon närmare granskning; ty jag får upprigtigt be-
känna, att i Naturalhistorien är jag alldeles okunnig». Grill villfor 
hans önskan och bifogade sina anmärkningar »på serskildt papper», 
när han återlämnade lånet drygt ett par månader senare. Den ifråga-
varande ordlistan, som nu förvaras i Nerikes fornminnesförenings 
arkiv, utgöres av ett häfte på 24 sidor i oktavformat och innehåller 
c:a 330 ord upptecknade i juni 1857 av doktor B. A. Kjellmark i 
trakten kring Aspa bruk i södra Närke. En avskrift av densamma 
med tillägg av Carl Säve finnes f.ö. i Uppsala universitetsbibliotek 
(signum R. 634: 5). 

Grills anteckningar till Kjellmarks ordlista har av Djurklou lagts 
samman med manuskriptet till Tylöskogens folkspråk och har 
denna lydelse. 

Foglar, Däggdjur 
Aspatrakten, enl.H:r B. Kjellmark Tylöskogen 
Björketröst, Talltrasten, Turdus pilaris. 

T. pilaris är sannolikt felskrifning för T. musicus, Sv. Tall- 
trast, som äfven på Tylösk:n kallas  Börketröst 
T. pilaris, Sv. & Tylö  Snöskatä 

Grönöjja, Picus viridis  Grönskdllä 
Notskrikä 

Hassel-orre, Corv. guttatus  
Notgubbe 



92 J. W. GRILL 

Hackspik, Picusslägtet  Hackespett 

Lortskrika, lilla Törnskatan, Lanius collurio. 
På ingen Lanius har jag hört namn, kanske emedan de på 
Tylöskogen äro sällsynta. Garrulus glandarius, Sv. Nöt- 
skrika, kallas  Lortskrikä 

Nattglappa, Läderlapp  Lär-lapp 

Ormvråk, dybåk? 
Buteo vulgaris heter på Sv. Ormvråk  Ormä-bråk 
Ordet »Dybåk» har jag aldrig förr hört, och vet sålunda ej 
om det är namn på fogel eller annat ting. (Kanske Dy-bräk?) 

Spdnkäring, Nattsvala, Caprimulgus europwus  Nattglappä 
(östergötl. Spångumma). Ordet Nattsvala har jag aldrig 
förr hört. 

Sjöorre, svärta, Fuligula fusca. 
F. fusca känner jag icke från Tylöskogen, men den mycket 
liknande F. nigra kallas der  Sjö-orre 

Wäxter 

Bubbla, Trollius europ.  Bullerblomster 

Glosöger, Ranunc. acris  Smörblommä 

Smörgubbe, Taraxac. officin.  Maskros 

Vid Kungl. Vetenskapsakademiens förhandlingar den 11 juni 1856 
föredrog professor C. J. Sundevall ur ett brev från brukspatron 
J. W. Grill en förteckning över djurbenämningar hos allmogen på 
Tylöskogen. Den trycktes i härnedan återgivet skick i öfversigt af 
Kong!. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, 13 årg., 1856 (Stock-
holm 1857), sid. 151-154, under rubriken »Svenska djurnamn ur 
folkspråket». Till Grills anteckningar har Sundevall fogat en kom-
mentar, vari han påpekar nyttan av dylika förteckningar, både 
såsom bidrag till kännedomen om djurarternas utbredning och 
såsom rättesnöre för deras benämningar i skriftspråket. Då detta 
saknade verkliga, användbara svenska namn för flera släkter eller 
arter av de högre djuren och därför tillsvidare måste åtnöja sig med 
konstgjorda sådana, kunde dessa enligt hans mening sannolikt er-
sättas av andra, goda benämningar ur folkspråket. Som ytterligare 
exempel härpå anförde han också i ett bihang till Grills lista ett antal 
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fågelnamn från Stockholms skärgård, som han tidigare även med-
delat i sjätte häftet av Stockholms läns Hushållnings-Sällskaps hand-
lingar år 1855. 

Svenska djurnamn ur folksprdket. — Brukspatron J. W. Grill 
hade i bref meddelat följande »förteckning öfver de namn på djur 
som äro brukliga bland allmogen i sydöstra delen af Nerike, om-
kring Godgård och Mariedamm, eller på den fordom så kallade Tylö-
skogen, som sammanbinder Kolmorden och Tiveden». Då listan icke 
blir lång, upptagas här namnen på alla de derstädes förekommande, 
för folket väl bekanta arterna af de tre högre djurklasserna, och 
systematiska benämningen bifogas vid de namn, som afvika från de 
i svenska skriftspråket antagna, eller som annars kunna behöf va att 
närmare bestämmas. 

Däggdjur 

Räf. — Varg; kallas äfven Gråbuse, Gråben, Gullfot. 
Varglo (Felis lynx), kallas såsom yngre: Räflo. 
Vattiller (Mustela putorius), är sällsynt. 
Lessen (Mustela erminea et minor). 
Mård kallas ömsom asp-, gran-, hult- och sten-mård. 
Utter. — Gräl ung eller Gräflingeso. 
Iglekotte eller Iglekotteso (ej piggsvin). 
Näbbrdtta (Sorex vulgaris et fodiens; ej Näbbmus). 
Rätta kallas så väl de stora som de små arterna af råttslägtet. Namnet »mus» 

brukas ej för dem. 
Sork eller Mullsork (Hypucheus amphibius et agrestis). 
Ickorne, Eckorne (Sciurus). — Hare. — Älg. 
Lerlapp är gemensamt namn för fem arter Vespertilio. 

Foglar 

Falk (Falco subbuteo m.fl.). — Sparrhök (F. nisus). 
Hök, Slaghök (F. palumbarius och apivorus). 
Om n (F. albicilla). — Vråk (F. buteo). 
Glade (F. milvus) är masc.: »en Glae». — Uf (Strix bubo). 
Uggla (Strix aluco): d haruggla; likuggla. Detta sednare namnet är föranledt 

af lätet: klä-vitt! (kläd hvittl). 
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Gasten, eller Mylingen, äro namn för Strix brachyotus. Det förra har afseende 
på dess högljudda skrik; det sednare betecknar ett djur, hvaruti vidskepelsen 
förmenar att ett mördadt, spädt barns ande fortlefver. 

Göken får äfven namn af Sparrhök. — Göktyta (Jynx). 
Hackspett (Picus major m.fl. arter af slägtet). 

Tillkrdka (P. martius). 
Grönskolla (P. viridis. Gröngöling, se längre ned). 
Blåkråka (Coracias). — Tornsvala (Cypselus). 
Nattglappa, Nattfjop, Nattskorra (Caprimulgus). 
Svala (Hirundo rustica et urbica). — Grdstare (Sturnus).1  
Korp; — Krdka; — Kaja; — Skata; — Sidensvans. 
Notskrika eller Notgubbe (Nucifraga caryocatactus), af not,=nöt. I Vestergöt- 

land kallas den Nötorre. 
Lortskrika (Garrulus glandarius). 
Snöskata (Turdus pilaris); — Svartstare (T. merula). 
Klödra, Kledra, Börketröst (T. musicus). 
Strömstare. — Sås-ärla (Motacilla alba). 
Stenjulp, Sten jölp (Saxicola oenanthe). 
Börketröst kallas understundom Sylvia rubecula, liksom Turdus musicus. 
Rödstjert (S. phcenicurus); Granlus (S. trochilus). 
Talgoxe (Parus major, aeruleus och ater). 
Tall-tete (Parus palustris och borealis). 
Trådrännare (Sitta europica). — Lärka. (Alauda arvensis). 
Domherre (Pyrrhula) — Grönsiska (Fringilla spinus). 
Hampspink (Fr. coelebs. — Fr. cannabina är sällsynt). 
Täckling (Fringilla domestica och montana). 
Grönjöling eller äfven Täckling (Emberiza citrinella); på östgötaslätten kallas 

den Gulspink. Der användes namnet Grönjöling (i stället för Gröngylling) på 
Piens viridis. 

Du too, blådufva, skogsdufva; — Ringdufva. 
Rapphöna; — H jårpe; — Orre. 
Fjärhane (d), Fjärhöna (9); (Tetrao urogallus); af fjär, fjäder; på vanlig 

svenska Tjäder. 
Rappelhane (Tetrao hybridus tetrix urogallides). 
Häger; — Trana; — Odensvala (Ciconia nigra; rar). 
Charadrius apricarius kallas, om våren: Åkertupp, Åkerhöna, H julnåla (af lätet, 

som erinrar om ett osmordt hjul); — om sommaren: Lerbena. 
Vindspole, Vattenspole (Numenius arquata). 
Strandpil (Totanus hypoleucos). — Morkulla (Scolopax rusticola). 
Horsgök (Scol. gallinago); kallas i Dalarne: Bråkebocken. Scolopax major får 

af jägare det utländska namnet Beccasin. 

1  I sydvestra delen af Småland, kring Wärnamo, Ljungby, Traheryd etc. kallas 
Sturnus vulgaris Svala, men de egentliga Svalorna (Hirundo) benämnas Schals-
fogel (troligen i stället för stjertsfogel?) C. S. 
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Rågskära, Akerskära (Rallus crex). 
Tärna (Sterna hirundo). — Fiskljuse (Larus canus). 
Svan (Cygnus musicus). -- Vallgås (Vallgäss, Anser segetum). 
Ånn, Änndrake (And, Anas boschas). — Ärta (A. crecca). 
And, Knipa (A. clangula); — Sjöorre (A. nigra). 
Skräcka (Mergus merganser). — Lom (Colymbus arcticus). 

Amfibier 

Fyrfota, Fotödla, Öla (Lacerta vivipara). 
Tenorm, Ormslå (Anguis fragilis). 
Kopparorm (ömsom Anguis och Coluber lievis). 
Backål, Orm (Coluber natrix et bevis; Vipera berus). 
Äsping (Vipera berus 9). 
Groda, Groa (Bufo vulgaris). 
Kossa, Källfrö (Rana temporaria). 
Klunkmask (=Grodlarver; i Östergötland: Klumpmask). 
Vattödla (Triton cristatus et punctatus). 

»Dessa äro de enda namn, tillhörande djur, som lefva i fritt tillstånd, af de 
tre första klasserna, hvilka jag hört ur allmogens mun i denna min födelsebygd.» 



Register 

Uppgift om ordklass lämnas endast i de fall, då denna ej direkt framgår av ordens 
form eller då samma fonem har flera betydelser. Ur fraser har endast ovanligare 
och mera genuina dialektord införts i registret. Siffrorna hänvisar till sidor och 
spalter. 

abbas 21 a andrake 88 a 95 avig 14 22 b 89 a 
abborre 21 a andre 14 avlig 22 b 
aderton 22 b andsvicka 88 b avund 22 b  
adertonde 22 b andtäppt 9 88 b avvara 88 b 
Adolf 21 a anförse 21 b avvältsen 89 b 
(i) afters 43 a angelägen 73 a axel 22 b 
aftonvard 21 a anig 21 b 
akta 21 a ann, se annan backklint 22 b 
ala sbst. 21 b annan 14 21 b backknalle 47 a 
aldrig 10 annat-än 22 a backål 22 a 95 
alla adv. 21 b annorledes 22 a badstuga, se basta 
alla-de 21 a annorstans 75 a baka 22 b 
allastans 75 a anstjugg 22 a bakom 22 b 
(för) allmänheta 34 b ansöls 36 b not 88 b bala ner 23 a 
allmänt 21 a apekatt 22 a bale 22 b 
allt 21 a apel 22 a balka (av) 23 a 
alltid 21 a arbeta 79 b 89 b ball 22 b 
allvarsam 10 21 b arbetare 76 b 89 b band 9 27 b 
aln 56 b arbete 89 b handgjord 27 b 
altare 9 arm 22 a bandkniv 27 b 
alun, se ala armbåge 25 a bange 23 a 
anbelanga 21 b armé 22 b banka 23 a 
and 9 88 a 95 armkrok 22 a barbracka 23 a 
ande 49 b 88 b askmörja 56 b barbrått 23 a 
anderstuga 21 b aspmård 93 baresta 23 a 
anderstång 88 b att 88 a barfotad 23 a 
andkövd 88b Augusta 68a barhuvd (en) 23a 
andra sbst. 88 b av 88 a barka (av, iväg, stad) 23 a 
andra-andra 22 a ava 89 a barn 13 
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barnfödd 23 a bjäbb 24 a bockbent 41 a 
barnsöl 23 a bjäbba 24 a bod 13 
barnunge 87 a bjälla 24 a boga sig 24 b 
basa 23 a björk 27 b boklärd 24 b 
(i ett) bas (ande) 43b björke 27b bolde 25a 
base 23 a björktrast 27 b 46 b 91 94 bolgna, se bulna 
baska 23 a björn 24 a boll 9 27 b 
basse 23 a blackig 24 a bolma 25 a 
basta sbst. 23 a blad 24 a bord 10 24 b 
batting 23 b blaggarn 24 a borga 25 a 
baxnas 23 b blanda 9 24 b borr 25 a 
be, se bedja blandning 24 b borra 25 a 
beblanda sig 24 b blaska 24 a borra sig 25 a 
beck 23 b blaster 24 a borst 27 b 
becka 23 b bleck 24 b borsta sig 25 a 
bedja 16 17 bleka 24 a bortbyting 25 a 
begåvning 23 b blekvulen 24 a borte 25 b 
begärning 23 b blessera 61 a bortkommen 25 b 
behovlig 23 b bli till sig 79 b bortre 25 b 
bekostning 23 b bliga 24 b bose 24 b 
bena 24 a bliva 24 a boss 25 b 
benling 23 b blixa 24 b bot 25 a 
berg 13 block 24 b bottna 25 b 
berghall 39 a blocka 24 b bra 25 b 
bergknalle 47 a blod 24 b bradig 24 a 
besman 23 b bloda (ner) 24 b brand 26 b 
besparning 23 b blodig 14 24 b brandring 26 b 
best 23 b blomma 9 brant 25 b 
bestrida 23 b blomster 34 b brata 25 b 
beta 16 bloss 24 b bravera 25 b 
beta 23 b blossa 24 b braxen 25 b 
bete 23 b bly 24 b bred 25 b 
betel 23 b blå 24 b breda 25 b 
betla 23 b blåbuk 24 b bricka 25 b 
bett 23 b blåkråka 94 bringa v. 17 25 b 
bevänt 23 b blåne 24 b broa 26 a 
beväring 24 a blånor 87 b brodd 26 a 
bi 13 blåntotte 81 a brodda 26 a 
binda 17 blåsa 24b broder 16 
binge 24 a blåsippa 24 b brokig 26 a 
binke 24 a bläck 24 b bromsbula 26 a 
bita 24 a bläcka, se bleka brosk 26 a 
bitas 24 a bläda 24 b broska 26 a 
bjuda 17 24 a blänga 24 b brud 13 
bjuda sig till 24 a bock 27 a bruka 61 a 
7 
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brumma 26 a 
brun sbst., se bryn 
brunn 26 a 
bryn 26a 
bryne 26a 
bryttjas 26a 
bråck 26b 
bråd 26 a 
bråda 26 a 
bråk 26 a 
bråka 26 b 
brås (på) 26 b 
bråta 26 a 
bråte 26 a 
brått adv. 9 26 a 
bråtta 26a 
bräde 10 
bräka 26b 
bränneri 13 
brännsjuka 26 b 
brännvinstår 83 a 
brätte 26 b 
bröstondska 26 b 
bubbla sbst. 92 
bud 25 a 
buda 25a 
buffa till 26 b 
bugla sbst. o. v. 27 b 
buglig 27b 
bukig 26b 
bullerblomster 92 
bullersten 26 b 
bulna 25 a 
bums 26 b 
burdus 26b 
burk 8 25 a 
bus adv. 26b 
busa sbst. 27 a 
bus-bas 26b 
buse 26b 
buska 26b 
buskablyg 26 b 
buskål 22a 71a 
bussa 27 a 
bute 27a  

buthäst 27 a 
Butstallet 27 a 
butväg 27 a 
bygd 27a 
bygga 27 a 
bygge 27 a 
byke 27a 
bylta ihop 27 a 
bylte 27 a 
byta 27a 
byttblå 27 a 
byttblått 27 a 
byxläm 54 a 
byxor 37 a 
båda pron. 27a 
båge 25a 
bål sbst. 27 b 
bål adj. 25 a 
bålgeting 25 a 
bålstark 25 a 
bålstor 25 a 
bålt adv. 25 a 
bålvat 42 b 
bångstyrig 27 b 
bälga i sig 27b 
bälghandske 27 b 
bälja (böla) 27 b 
bända 27b 
bära 17 
bära till (åt) 27 b 
bärga 17 27b 
bäst 27b 
bättre 27 b 
bögla, böglig, se bugla, 

buglig 
böja 16 
böla 25 a 
böld 27b 
bön 10 
böra 10 17 
börda 27 a 
börk (e), se björk (e) 
bössa 9 
bösta 27 b  

dall 28a 
dalt 28 a 
dalta 28 a 
daltig 28 a 
damm (fördämning) 28 a 
damm (stoft) 29 b 
damma 29 b 
dangla 28a 
(slå) dank 71 a 
dann 28a 
daska 28 a 
de 8 9 13 15 
del 10 28a 
dele 28 a 
den 9 13 
den-där 16 
den-här 16 
dess 28a 
dike 45b 
dimpa 28 a 
din 15 16 
dingla 28 a 
dissa 28a 
disse 28a 
djup 10 
djävul 45b 
docka 29b 
dombjällra, se dunbjälla 
domdera 28 b 
domherre 94 
don 28 a 
dopp 28b 
dopparedagen 28 b 
dorma till 28 b 
dorva till 28 b 
dotter 12 28 b 
drag (strömdrag) 28 b 
drag (härmask) 28b 
draga 28 b 
drasut 28b 
drev 28b 
drevja 29a 
dricka sbst. 28 b 31 a 
dricka v. 7 28 b 
drivja 29 a 
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dropp 29a 
droppa 29a 
droppe 29a 75b 
drul (er) 29 a 
drum 29a 
drumla 29 a 
drumma till 29 a 
drunt 29 a 
drunta 29a 
dryfta 29 a 
dryka till 29 a 
drålla sbst. 29 a 
dråsa 29 a 
dräkt (draginrättning) 29 a 
drälla 29 a 
drämma till 29 a 
dräng 7 
dränka 16 
dröna 29a 
dröppja 29 a 
dröppje 29a 
drösa, se dråsa 
du 15 
duga 8 28 b 
dugga 29 a 
duglig 28 b 
dumpa 29 a 
dunbjälla 29 b 
dunderkutta 29 b 
dunge 29a 
dunka 29a 
duns 29b 
dunsa 29b 
duska 29b 
duva 94 
duven 29b 
dyblöt 29b 
dygd 29b 
dymmelonsdag 29 b 
dysvart 29b 
dyvla 29 b 
dån sbst. 28 b 
dän adj. 29 b 
dåna 28b 
dåsig 28 b  

däng 29b 
dänga 29b 
därbak 30 a 
därframme 30 a 
därmed-så 29 b 
därna(r) 30a 
därna-ifrån 30 a 
därna-åt 30 a 
där-och-var 30 a 
däven 30a 
dö 30b 
död adj. 30b 
dölja 30 a 
döpa sig 30 b 
dörr 30b 
dörrne 30 b 
dös 30b 

eder 15 30b 
efter 89 b 
efterst (e) 89 b 
efteråtan 89b 
egen 14 
egennyttig 30 a 
egg 89a 
eke 30 a 
ekorre, se ikorne 
elak 44b 
elaking 44 b 
eld (röd) 30 a 
elda 30 a 
eldande (röd), se ellande 

(röd) 
eldfängd 30 a 
eldmörja 56 b 
elfte 89 a 
eljest 43 a 
ellande (röd) 30 a 
emellan 44b 
emellanåt 44 b 
emme, se imme 
emot 44b 
en art. 13 30a 
en adj., räkn. 30 a 
ena sig på 30 b  

enbett 30 b 
enbettare 30 b 
enbänd 30a 
endera 89 b 
ene (den ene), se nene 
enka 30b 
enkom 30 b 
enlett 30 b 
enok 83a 
enokoxe 83a 
enrisgrå 30b 
enrisgrått 30 b 
ensam 30b 
enter konj., se endera 
(i) entomme 43 a 
enveten 30 b 
er, se eder 
erbarmligt 30 b 
esta sig 30 b 
estig 30 b 
estimera 89 b 
ettra sig 31 a 
ettrig 31 a 
ett-som-annat 31 a 
evelig 31 b 
evig 31 b 

fabel 31 tt 
fackla 31 a 
fader 16 
faggorna 31 a 
fakt 31 a 
falk 93 
falka 31 a 
fall 31 a 
fallsjuka 31 a 
falna ut 31 a 
farandes pres.part. 31 a 
farligt 31 a 
fast konj. 31 a 
fata 31 b 
fatskrälle 70 a 
fatt 31 a 
fel adj. 31 b. Jfr slå 
fela 16 31 b 
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felera 31 b 
femton (de) 22 b 
ficknäsduk 58 b 
filbunke 31 b 
finger 31b 48b 
fingertuta 82 b 
firra sbst. o. V. 31 b 
firre 31 b 
firrig 31 b 
fiskgjuse 31 b 95 
fjollig 31 b 
fjäder 31 b 94 
fjäderhane 32 a 94 
fjäderhöna 32 a 94 
fjäderpenne 31 b 
fjälster 31 b 
fjärde 14 
fjäril 31 b 
fjärja 32 a 
fjärje 32 a 
fjärle, se fjäril 
fjöl 32 a 
flacka 32a 
flaka (isär) 32 a 
flakhornad 32 a 
flakvagn 32 a 
fleper 32 a 
flicka 7 9 32 a 
flickslänga 71 a 
flina 32 a 
flint 32 a 
flintskallig 32 a 
flo 32 a 
floa 32 b 
flod 32 a 
flodig 32 a 
flogbrand 32 b 
flogvärk 32 b 
flor 32 a 
flotte 32 b 
fluga 66b 
flykt 32 b 
flytta 32 b 
flyttgröt 32 b 
flåsmätt 32 b  

fläcka (itu) 32 b 
fläka, se fläcka • 
fläng 32b 
flänga 32 b 
fläsksvål 78 a 
fläta till 32 b 
flöte 32 b 
fnalla 32b 
foder 32 b 
fodergift 32 b 
fola av 32 b 
folkfolor 33 a 
folkilsken 33 a 
folkkär 33 a 
folklik 33 a 
folkond 33 a 
folstra upp, se fostra upp 
forkålla 88 a 
fors 11 
forta sig 33 a 
fortfärdig 33 a 
fostra upp 32 b 
fot 74b 
fotknula 33 a 
fotödla 33 a 95 
frakta 33 a 
framfärd 33 a 
hat 33a 
fred 33 a 
freda 33a 
fresta 33 b 
fri 33 b 
fria 33 b 
friggerocken 33 b 
fritt adv. 33 b 
frod 33b 
froda v. 33b 
frode 33b 
frodig, se flodig 
fru 85 b 
frukost 33 b 
fråga v., se fråga 
frågan, sbst., se frågan 
frånoxe 33b 
frånsida 33 b  

fråga 33 b 
frägan 33 b 
främmad 33 b 
främmat sbst. 33 b 
frösa sbst. 26b 33b 
fubbla 33 b 
ful 15 33b 
ful (i munnen) 33 b 
fulfärda 33 b 
fuling 33 b 
fulla adv., se fälle 
fuller adv. 51 b 
fullsoven 33 b 
funda 33b 
fundera 33 b 
funta sig 33 b 
fyll 34 a 
fylla sbst. 34 a 
fyrfota sbst. 22 a not 33 a 

34 a 95 
få 7 34 a 
fågel 33 a 
fåla 33 a 
fåle 33a 
fälle 34 a 
fålunge 33 a 
får 33 a 
fåra 34 a 
fårkätte 50 b 
fårpalle 34 a 
fårpöla 34 a 
fäfluga 34 a 
fägna 34a 
fägning 34 b 
fägrare, adj.komp. 34 a 
fähus 34 a 
fäkta 34 a 
fälle adv. 34 a 
färd 34a 
(i första) färd 44 a 
färdas 34 a 
färdnubb 34 a 
färdor sbst.pl. (spår) 34 a 
färdryss 34 a 
färdsup 34 a 
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färdväg 34a 
följe 34b 
fönsterbly 24 b 
för 34b 
föra 10 
förargelse 34 b 
förbaska 34b 
förbaskad 69b 
förfota (strumpor) 34 b 
förgjord 34b 
förgätmigej 34 b 
förgäves 34b 
förhöra sig 34 b 
förkläde 34 b 
för-litet-sedan 34 b 
förlumpa sig 34 b 
förlåt 34b 
förmer 34b 
förna 35 a 
förndag 44 a 
förning 34 b 
förnär 34 b 
förr 33 a 
förrgårse 87 b 
först(e) 9 14 33a 
(i) förstningen 44 a 
förstuga 31 a 
förstukvist 62 b 
försvinna 17 
försäte 35 a 
förtret 34b 
förut 33 a 
förvanska 35 b 
förveten sbst. o. adj. 33 a 
föråt 33 a 88 a 

gaffel 10 
gala, se gol 
galen 35 a 
galiga adv. 35 a 
gall 38 b 
gallskrika 35 a 
gan 35 a 
gana 35 a 
gapa 35a 

gast 35a 94 
gasta 35 b 
gastkramad 35 b 
gata 35b 
gavel 35 b 
ge sig 38 a 
gemen 38 a 
gensträvig 38 a 
genstörig 38 a 
getingbila 38 a 
gevlade 32b 
gillt adv. 38 a 
giltra (upp) 38 a 
gimmerlamm 38 a 
gimra 38 a 
gippa 45a 
girig 38 b 
gispa 38 b 
gissig 38b 
gistna 38 b 
giva sbst. 38 b 
giva v. 17 
glade 35b 93 
gladvatten 35 b 
glana upp 35 b 
glanig 35 b 
gli 35 b 
(slå) glims 71 a 
glina 35 b 
glispa 35 b 
glo 35b 
glosögon 92 
glunka 36a 
glupa i sig 36 a 
glupen 36a 
glutta 36 a 
gly, se gli 
glytta 36 a 
glåpa ur sig 36 a 
glåpord 35 b 
gläfsa 36 a 
(på) glänt 36 a 
glänta på 36 a 
gläppa (i dörren) 
glöd 46a 

glödraka 36 a 
glöta 36a 
gnata 36 a 
gnava 36 a 
gnida 36a 
gnista 36 a 
gno 36a 
gnola 36a 
gnöste 36 a 
goda sbst. 28 b 36 a 70 a 
Godegårds bruk 23 a 
god-för 38a 
god-till 38 a 
godlik 36 b 
gods 36b 
godvelen 36 b 
godvelig 36 b 
godvigge 36b 77 b 
gol v.ipf. 36 b 
golv 36b 
gorma 36b 
gorr 36b 
gorrtall 37 a 
gotta sig 37 a 
gran 37 a 
grand 37b 
grankotte 32 b 
granlus 94 
granmård 93 
grann 37 a 
grannfodrad 37 a 
grannhustru 46 a 
granntyckt 37 a 
grant adv. 37 a 
grav 37a 
grej 37 b 
greja 37b 
grejer sbst. 37 b 
grejig 37 b 
gren 37 a 
grepe 37 a 
grillig 37 a 
grimma 37 a 

36 a grimsa 37 a 
grina 37 a 
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grissel 37 a 
grisstäl adj. 77 a 
groda 37a 95 
grodd, se groe 
grodsim 68a 
groe 37 a 
grums 37a 
grumsa 37 a 
grumsig 37 b 
grunda (på) 37 b 
gruva sig 37 b 
gruvdel 79b 
grym 37b 
grymt adv. 37 b 78 b 
gryt 37 b 
gråben 22 a not 37 b 93 
gråbuse 37b 93 
gråhyssjig 42 b 
gråkallt 37 b 
gråsprängd 37b 74a 
gråstare 94 
grått i vädret 37 b 
gräl 37b 
gränja 37 b 
gräsand 88 a 
grässvål 78 a 
gräsvall 84 a 
grävling 93 
grävlinggryt 37 b 
grävlingso 93 
gröngöling 37 b 94 
grönsiska 94 
grönskålla 38 a 91 94 
grönölja 91 
gröpa 38 a 
gröpa ur 38a 
gröt 38 a 
gubbe 12 
guds-afton 38 b 
guds-fred 38 b 
gud-signe 38 b 
gudslån 38b 
guds-middag 38 b 
guds-morgon 38 b 
gul 8 36b  

guldfot 22 a not 37 b 93 
guldstol 38 a 
gulspink 94 
gumma 12 
gungfly 38 a 
gungsa 38b 
gungvall 38 a 
gylta v. 38 b 
gå 7 
gå (till, åt) 38b 
gång 38b 
går, se gorr 
gåra 38 b 
gårdvar 38b 
gäddsnipa 38b 
gäll 38 b 
gäll-ljudd 38 b 
gänglig 38 b 
gängse 38 b 
gängsen 38 b 
gärde 10 
gärdsgård 41 a 
gäspa, se gispa 
göda 39a 
gök 94 
gökblod 39 a 
göker 39a 
gökspya 39a 
göktyta 94 
göl 39b 
gölpa 39b 
göpen 39b 
göra sbst. 39 b 
göra v. 10 
göra sig 39b 62b 
göra åt 39b 
(i) görningen 44 a 

hacka v. 39a 
hackspett 92 94 
hackspik 92 
haj adj. 39 a 
hak 39a 
hala 39b 
hall 39 a  

halla sbst. 13 39 a 
hallå 21 a 
halm 69 b 
halmdös 30 b 
halv 39 a 
halvstop 86 a 
halvvrensk 86 a 
hammare 12 
hamna 39 b 
hampa sig 39 b 
hampspink 39 b 94 
hams 39 b 
hamsa sbst. o. v. 39 b 
hamsig 39 b 
han 15 16 
hand 9 43a 52b 
handig 43 a 
handnäsduk 58b 
handvändning 43 a 87 a 
hank sbst.m. 39 b 
hank sbst.n. 39 b 40 a 
hanka v.tr. 40 a 
hanka v.intr. 39 b 
hanker 39b 
hankig 39b 
hankrycka sbst. 40 a 
hare 93 
harga 40a 
hargande 40 a 
hark 40 a 
harka sbst. o. v. 40 a 
harka sig fram 40 a 
harpe 22b 
harska sig 40 a 
harsyra 40 a 
haruggla 40 a 93 
has 40 a 
hasa sig 40 a 
haspe 40a 
hasselorre 91 
hattband 35 a 
hedning 40 b 
hela dagen 40a 
helgdag 78 b 
helgsmål 40 b 
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heller 43 a 
hemkommen 74 b 
hen 40b 
hette sbst. 7 40 b 
hide, se ide 
hill 36 b not 40 b 
hillsam 40 b 
himsk 40b 
hinka 40b 
hirra v. 40 b 
hit 40b 
hitre adj. 40 b 
hitta 16 40b 77b 
hjortra 40 b 
hjulbent 40 b 
hjulnål 41 a 94 
hjulvård 41 a 
hjälle 41 a 
hjälmig 41 a 
hjälppräst 41 a 
hjässe 8 
hocken (dera) 16 42 b 
hoja 41 a 
hojande 41 a 
hojta 41 a 
hojtande 41 a 
holk 41 a 
holka (ur) 41 b 
hon 15 16 
hoppetossa 37 a 
horsgök 41 b 94 
hot 41 a 
hota 41a 
hotspett 41 a 
hovera sig 41 a 
huka sig 41 b 
hult 41 b 
hultmård 93 
hum 41 b 
humlerev 63 b 
humma 41b 
hump 41 b 
hundan 41b 
hundbur 41 b 
hundbusa 27a  

hundkaxe 41 b 
hundkaxgrön 42 a 
hundkaxgrönt sbst. 42 a 
hundracka 42 a 
hundsim 68 a 
hundskråe 57 a 
hundsvott 41 b 
hundvalp 42b 
hungrig 41 b 
hunsa (upp, åt) 42 a 
hurril 42 a 
hur-tills 80 a 
hustru 42 a 
huta 42 a 
hutt 42 a 
huttel 42 a 
huttla 42 a 
huttra 42 a 
huvd 41 b 
huvde 41b 
huvud 42 a 
huvudlag 42 a 
huvudskult 70 a 
huvudsvag 42 a 
hybble 42 b 
hydda v. 42b 
hydda om 42b 
hyde 42b 
hyfsa 43 b 
hyfslig 43 b 
hyka sig 41 b 
hylla sig till 42 b 
hymla 42 b 
hyska 42b 
hyss 42 b 
hyssjig 42 b 
hyta, se hytta v. 
hytta v. 42 b 
håg 41 a 
hågad 41 a 
hål 41 a 
hålig 41 a 
håll 42b 
hålla av 43 a 
hålla sig (i skinnet) 43 a  

hårskäl 66 b 
hårtest 80 a 
hädanifrån 43 b 
hädanåt 43b 
häfta v. 43 a 
häger 94 
häken 43a 
häkta v. 22 a 43 a 
hälft 43 a 
(på) häll 61 b 
hälla sbst. 43 a 
hälla v.tr. o. intr. 43 a 
hällning 43 a 
hälsa sbst. 63 b 
hälsoknopp 40 a 
hälta 43 b 
hämta (sig) 43 b 
hämte 43 b 
hämtekorg 43 b 
händig 43a 
hängsjal 43 b 
härd (skuldra) 39 a 
härda på 43b 
härdbred 39a 
härdskylderblad 39 a 43 b 
härdskyldra 39 a 43 b 
härmeddagen 43 b 
härna (r) adv. 43 b 
härnäst 43 b 
häromsistens 43 b 
hästgalen 35 a 
hästhud 9 
hästkrake 48 a 
hästkreatur 56 b 
hästkrämare 49 a 
hässja sbst. o. v. 43 b 
hö 10 
högmält 43 b 
höja 10 
hök 93 
höna 69b 
höra 10 36a 37a 46b 
höra (efter, åt sig) 43 b 
härk 43b 
hörne 43b 
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-hös, se svinhös isprängd 74 a karlakarl 46 a 
hösåtan 78 a isär 66 a (på) karlvis 46 a 
hövd (e), se huvd (e) i-vararum adv. 44a karlvulen 86a 

karnuffel 45 b 
ibland 44 a jag 10 15 karpa 45 b 
icke 44 a jamsa 45 a karpande 46 a 
ide 40 b jimsa 45 a kasa 46 a 
ids 45b jord 10 45a kast 44a 46a 
i-ett 43 b jorda 45 a katig (t) 46 a 
igelkotte 44 a 93 jordig 45 a katsa 46 a 
igelkottso 44 a 93 jordning 45 a kattflinta 46 a 
igen 44 a jordpära 45 a 82 a kava 46 a 
igenom 44 a jordpärstamp 45 a kavat 46 a 
ihålen 40 a julafton 11 45 a kaxe 46 a 
ihållig 44 a julkost 45 a kela 50 b 
ihängsen 44 a julkuse 49 a kelgris 50 b 
ija interj. 44 a jungfru Marie och skams keta 80 b 
ijons 44 a hand 45 b kidde 49 a 
ijämter 44 a jäga 45 b kifta (efter anden) 49 b 
ikorne 32 b 44 b 93 jäkel 45 b killa 49 a 
ikornelya 44 b jämka, se jänka kinkblåsa 49 a 
ikring 44 b (för) jämnan 34 b kipa (efter anden) 49 b 
ikringkring 44 b jämndelig 45 b kippa (efter anden, ner, på 
ikull 44 b jämnflods 45 b sig) 49 b 
illa kommen 49 b jämnt 45 b kippskodd 49 b 
illa vid 44 b jänka 45 b kissa, -e 46 a 
illavulen 86 a järnandra 88 b kissla 49 a 
illharmligt adv. 44 b järpe 94 kittel sbst. 50 b 
illhära 44 b kittel adj. 49 b 
illhärdning 44 tt kaja 94 kjaggla, se tjaggla 
illmarig 44 b kakstad 45 a kjortel 10 76 a 89 a 
illmarighet 44 b kall 49 b kjåk 50 a 
ilning 44 b kalle sbst. 49 b klamp 46 b 
ilskebirra, -e 44 b kaluv 45 a klampa (vid, i sko) 46 b 
imme 30 a kalvkäfte 50 b klanka 46 b 
imängd perf.part. 56 b kam 49 b klar 46 a 
inbyren, se inbönt kamma 49 b klaver 46 b 
inbönt 44 b kamp 45 a klev 46 b 
ingen 14 15 kampa (s) 45a klia 45a 
ingendera 15 kanka 45 b klibba 46 b 
ingenstans 75 a kannlock 31 a klibbig 46 b 
ink 44 b kappe 45 b klick 46 b 
innan 44 b kapprak 45 b klimpa (vid, i sko) 46 b 
irväxt, se girväxt kara 46 a klippa v. 10 
islägg 45 a karl 46 a klippa till 46 b 
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klocka 46 b kolv 47 b 
klockare 46b komma v. 9 17 49b 57b 
kloss 46 b 68 a 80 b 84 a 85 a 
klunga 46b komma (ihop med, till) 
klunkmask 46 b 95 49 b 
kluns 46 b kompass 47 b 
klunsig 46 b konstra 47 b 
klåde 46 b kontra 47 b 
klådig 46 b kopp 47 b 
kläcka till 46 b kopparorm 47 b 95 
kläde 46 b korp 94 
kläder 46 b korra sbst. 48 a 
klödra 46 b 94 korra sig 48 a 
klök adj. 46 b korsten, se skorsten 
klökas 47 a (till) kos 47 b 
knacke 47 a kosa sbst. 47 b 
knalla 47 a koskrabba 69 a 
knalle 47 a koskälla 24 a 
knappa 47a kossa (rana) 47 b 95 
knapp (t) adj. o. adv. 10 kossa, -e 47b 

47 a kosta sig 48 a 
kneka 47a kove 48a 
knekt 85b koxa 47b 
knoga 47a krabba 48a 58a 
knose 47 a krabbel 48 a 
knyck 47 a krabbla (sig fram) 48 a 
knycka till 47 b krage 11 48 a 
knyckla 47 b kragtag 48 a 
knyffla på 47 a krake 48 a 
knysta 47 a krake (frusen väg) 48 a 
knystra 47 a krakig 48 a 
knåpa 47 a krall 48 a 
knä 47 a kralla 48 a 
knäa 47 a kraller 48 a 
knäck 47 a krallig 48 a 
knästa 47 a kratta sbst. 40 a 48 a 
knätta 47 a kratta v. 48 a 
knöster 47 b kravla 48 a 
ko 13 kreatur 48b 
kodd 47 b kreta 48 b 
kojta 47 b krigsarmé 22 b 
koka sbst. 47 b krihård 48 b 
kola av 47 b krisk 48 b 
kolryss 31 b 47 b kristna 25 b 48 b 
kolstya 76 b kristning 48 b  

krittel 48 b 
kritter, se kreatur 
krittla 48 b 
krog 48 b 52 a 
kroge 48 b 
krokig 48 b 
krokig 14 15 
krokna 48b 
krona 48b 
krumma (sig) 48 b 
krumsen 48 b 
krut, se ont 
kruttla 48 b 
kry 48b 
krya (till, upp sig) 48 b 
krympling 49 a 
kryp 48b 
krypare 48 b 
kråka 94 
kråsa 48 b 
kräja 48 b 
krälla 48 b 
krämare 49 a 
kränga 49 a 
kräva sbst., se kroge 
krösa sbst. 13 49 a 
kuckla ihop 47 b 
kuller 49a 
kullig 49 a 
kullrig 49 a 
kulting 49 a 
kultra (ikring) 49 a 
kung 85 b 
kura 49a 
kurra 49 a 
kuscha 49b 
kuse 49 a 
kutryggig 49 b 
kvadder 62 a 
kvall 62 a 
kvalsam 62 a 
kvesa 62a 
kvick 62 a 
kvicke 62 a 
kvicktänkt 62 a 
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kvidda sbst. 62 b 
kviga 26b 
kvilla 62 b 
kvinnfolkmänniska 56 b 
kvissla 62 a 
kvist 62 b 
kvista 62 b 
kväll 62b 
kvällning 62 b 
(i) kvällse 44 a 62 b 
(på) kvällssidan 62 b 
kyffe 50 a 
kylse 50 a 
kyrka 50b 
kyrkherre 50 b 
kyrksam 50b 
kånka 45b 
kåt 49b 
käbbel 50 a 
käbbla 50 a 
käft 50a 
käfta mot 50 a 
käfte 50 b 
käggla, se tjaggla 
kälke 50 b 
källarsval sbst. 50 a 
källfly 50 a 
källfrö 47b 95 
källig 50 a 
källsåg 72b 
kält 50 a 
kämma sbst. o. v. 50 b 
känning 50b 
känsel 50b 
kära far 50b 71b 
käring 50 b 
kärka 80 a 
kärl 50 a 
kärlig 50 a 
kärr 86 b 
kärrhö 25 b 
kärv 50b 
kätte 50 b 
käx 50 a 
käxla sbst. 50 b  

köld 10 50a 
köpa 10 
köra 10 75 b 
körsbär 49 a 
köttspad 73 b 
kött-tavla 51 a 
köva (s) 51b 

labb 51a 
labbtaska 51 a 
lacka 51 a 
laddten 79 b 
lade sbst. 10 51 a 69 b 
ladugårdspiga 7 
lafsa v. 51 a 
(i) lag 44a Sia 
(till) lags 51 a 
(vid) lag 51 a 
laga om 51a 
lage 51 a 
lagg 51 a 
lagnät 51 a 
lagom 51a 
lamm 9 53 b 
lamma 53 b 
lammstäl adj. 77 a 
lammunge 53 b 
lan 51 a 
land 9 
landlös 51 a 
lanka v. 51 a 
lantra med 51 a 
lappa 51 a 
larp 51 b 
larpa ihop 51 b 
larva 51 b 
lata sig 51 b 
latas 51 b 
lave, se lage 
le adv., se fuller 
led sbst. 10 51 b 
led adj. 51 b 
led (vid, åt) 51 b 
leda v. 10 16 51 b 
ledas 52 a  

ledlös 52 a 
ledsamhet 52 a 
lega 51 b 53 b 
leja 53 b 
leka 51 b 
lekatt, se lessen 
lekstuga 51 b 
lell 53 b 
lena 51b 
lenväder 52 a 
ler (a) 52a 
lerbena 41 a 94 
lerlage 51 a 
lessen sbst. 52 a 93 
leta 16 52a 
levandes 52 a 65 a 
leverne 52 a 
ligga 17 
lik adj. 52 a 
likafullt 52 b 
likare adj.komp. 52 a 
likst adj.sup. 52 a 
likuggla 40 a 93 
lille mun 52 b 
lim 52 b 
limsten 52 b 
lina 83b 
lindvall 52 b 
linfrö 52 b 80 a 
(på) linkhåll 61 b 
lipa 52 b 
lipsill 52 b 
lirk 52 a 
lirka 52 a 
liten 14 
litet-vitt 52 b 
livstycke 52 a 
ljumma, se lumma 
ljumsk 45 a 
ljumske, se ljuske 
ljuske 45b 
lock 10 52b 
locka 53 b 
loft 52 b 
lok 52b 
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lokbjörk 52 b 
lom 95 
lomhörd 53 a 
lort 52 b 
lortig 52 b 
lortlarpa 51 b 
lortlåpa 51 b 
lortskrika 52 b 92 94 
lott 10 52b 
lotta 52 b 
lov 53 a 
lova 52 b 
Lovisa 87 a 
luden 52 b 
luffa 53 a 
luft 53 a 
lufta 52 b 
lukta, se lufta 
lull 53a 
lumma 53 a 
lumra 53 a 
lungblöt 53 a 
lungvåt 53 a 
lunna sbst. 53 a 
luns 53 a 
lunsa sbst. 53 a 
lunser 53 a 
lunsig 53 a 
lusknekt 53 a 
luten adj. 53 a 
luva v. 53a 
luver 53a 
luxa 53a 
lya 53b 
lycka 53 b 
lyda 16 
lyfta upp 74 b 
lykta v. 53b 
lyse 53b 
lyss 53b 
låd 52 b 
låda (fast, vid) 52 b 
lådsk 53 b 
låga sbst. 53 b 
låga v. 52b  

låge sbst. 52 b 
lågmäld 53 b 
långe adv. 53a 
långesedan 53 a 
långlagd 53 b 
långo (-) adv., se långe(-) 
långs 53 b 
långved 53 b 
låta 54a 
läderlapp 54a 92 93 
lägga 17 
lägga av 53b 79b 
lägga iväg 53 b 
läm 53 b 
läna 54a 
läppe 52 a 
lärft 54 a 
lärka 94 
läsa 16 54a 
läse sbst. 54 a 
lässa 54 a 
läta 54a 
lätta på 54 a 
lättsövd 54 a 
läxa upp 54 b 
löda 54b 
lödja 54 b 
löga 54b 
löjlig 53 b 
lönn 9 52b 
löpa 54b 
lördag 54b 
lösing 54 b 
löske 54 b 
lövgult 54 b 
lövhjälle 41 a 

Magnus 23b 87a 
magrev 64 a 
maka v. 54a 
makt 22 a not 54 a 
makta (ut) 54a 
mala 54a 
malle 54 a 
malm 22 b 

malmstya 76 b 
malmvikt 86 b 
mamma 60 b 
marknad 54 b 
markolja, se merkurium 
marsudd 54 b 
martall 54 b 
martova 54 b 
mas adj. 54 b 
masa (sig) 55 a 
maskros 55a 92 
masur 54b 
masurbjörk 54 b 
mattina 80 a 
maxa 55a 
maxys 55a 
med adv., prep., konj. 10 

55 a 
meg 55 a 
mege 55 a 
mellanskov 70 b 
merkurium 54 b 
meta 16 55a 
middag 55a 
midja 55a 
miga 55 a 
milda (på) 55 a 
mildväder 55 a 
min pron. 7 15 16 
mjäll adj. 55 a 
mjärde 55 a 
mjölk 9 55a 
mjölka 55 a 
mjölkfålle 34 a 55 a 
mjölkmassel 55 a 
mjölkslick 71 a 
mjölktår 83 a 
mjölnare 10 
mo 55a 
mocka sbst. 55 b 
mocka v. 55b 
modd adj. 55 a 
moder 16 
modig 55 a 
modra sbst. 55 a 
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mogen 14 15 
mojsa 55 b 
mol adv. 55 b 
mola 55 b 
molvat 42 b 55 b 
molvräkare 55 b 
morgon 55 b 75 b 
(i) morgon 44 a 55 b 
morkulla 94 
morla 55 b 
morottall 55 b 
morra 56 a 
morrhår 56 a 
(i) morse 44 a 55 b 
moss 56a 
mossa sig 56 a 
mot sbst. 55 b 
mota 55b 
mugg (a), se mygg (a) 
mule 81b 
mullsork 73 a 93 
mumsa 56a 
murken 56a 
mus 64b 
muttla 56 a 
muttra 56 a 
mygg 56 a 
mygga 9 56a 
myl 56a 
myla ner 56 a 
myling 35 a 56 a 94 
mystra 56 a 
måla (måla, mäta) 56 a 
målarhall 39 a 
målföre 56 a 
mån sbst. 55 b 
mån adj. 55b 
måne 56b 
mår sbst. 55 b 
måra v. 55b 
måra sig 55 b 
mård 93 
måla 56a 
mäkta (med) 56 b 
mänga i 56b  

mängd perf.part. 56 b 
människa 56 b 
märr 56b 
mäster 56 b 
mö 13 
möda (sig) 56 b 
möddryg 56 b 
mölja sbst. 56 b 
mölja v. 56 b 
möljig 56 b 
mörja sbst. 56 b 
mört 38b 
möss sbst. 8 56 a 
mössa 9 

nabb 57a 
nafsa 57a 
nafsande 57a 
nagel (i ögat) 57 a 
naggande (god) 57 a 
nakig 57a 
nappa (tag i) 57a 
nappatag 57 a 
nara ihop 57 a 
nattfjop 57 a 94 
nattglappa 57 a 92 94 
nattskorra 57 a 94 
nattstuga 57 a 
navare 57 a 
nek 57 a 
nene 57a 
ni 15 57a 
nidsk 57 a 
nitton, nittonde 22 b 
njure 57 b 
njuta 57 b 
njutning 57b 
nocke 58 a 
nockenät 58 a 
nockeväv 58a 
(för) nog 57 b 
noga 57a 
nopprig 57 b 
nordan 57b 
nordanväder 57 b 87 a  

nos 57b 
nosa 57b 
not (nux) 57 b 94 
notgubbe 57b 91 94 
notskrika 57 b 91 94 
nudda 57b 
nummen 57 b 
nunnas (e) 57 b 
nuta, se njuta 
nutning, se njutning 
nymälig 57 b 
nyp 58a 
nypa till 58 a 
nypas 58a 
nys 58 a 
nystvinda 85 b 
nyter 58 a 
nytta v. 58 a 
nå 58a 
nåda (fast) 57 b 
någon 14 15 
någonsin 57 b 
någonstans 75 a 
någotsånär 58 a 
nål 37a 
nålhus 58a 
når adv. 58a 
näbbråtta 58 a 93 
nännas 58 a 
näpen 58a 
näpet adv. 58a 
när adv., se når 
när prep. 58 b 
närhändes 58 b 
närig 58 b 
närma adj., adv. o. prep. 

58 a 
närsökande 58 b 
näsa snus 58b 
näsborra 58 b 
näsduk 58 b 
nässla, se nättla 
nästa prep. 58 b 
nästan 58 b 
nästla (sig in) 58 b 
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näsvis 58 b oliking 59 b pappa v. 60 a 
nät 7 Olov Ersson 73 a pappe 60 a 
nätt 58 b oländig 59 b parvel 60 b 
nättja 58 b om 83 a penig 60 b 
nättla 58 b omslag 83 a penne 62 a 
näve 58 b onardig 59 b penningkatt 62 a 
näver 58 b ond 56 b 65 a perkel 62 b 
(med) nöd 58 b opartisk sbst. 59 b pese 60 b 
nödbedd 58 b ord 10 peskel 62 b 
nödbjuden 58 b oregerlig 59 b pet 60 b 
nödd 58 b ormbläck 59 b peta 60 b 
nödig (om) 58 b ormslå 95 picka 61 a 80 a 
nödigt adv. 58 b ormspott 81 b piga 7 
nödmint 58 b ormvråk 26 a 92 pigg adj. 60 b 
nörfil 58 b orna (vid) 59 b pill 61 a 
nöt, se not orre 94 pilla 61 a 

orugga 59 b pingla sbst. o. v. 61 a 
obegripligt adv. 70 a 77 b osa 59 b 77 b pingstkyrka 61 a 
och konj. 88 a osams 59 b pipnubb 61 a 
ock 60 a oskylld 59 b pisk 61 a 72 a 
odensvala 94 ost 83 b pjoller 61 a 
odöd 59 a osta 83 b pjollra 61 a 
ofantlig 59 a ostkaka 83 b pjollrig 61 a 
offerbål 27 b otera (sig) 60 a plantera (upp) 61 a 
ofred 59 a oterribelt 59 b plats 61 a 
ofärdig 59 a otyg 60 a plira 61 a 
oförhappandes 59 a ovett 60 a plocka 61 a 
°förlorad 59 a ovettig 60 a plomma sbst 61 a 
oförsel 59 a ovidig 60 a plumsa 61 a 
oförskräckligt 59 a ovålig 60 b plussig 61 a 
oförsumlig 59 a oväder 60 b 83 b pläga 61 a 
oförvarandes 59 a oxeltand 60 b pock 61 b 
ogin 59 a oxhyvel 60 b pocka 61 b 
ogrundat 34 b 59 a oxslya 71 a pojke 61 a 
ogärslig 59 a oäven 60 b pojkkvadder 62 a 
ohill 59 a pojkvasker 84 b 
ohillsam 59 a palle 60 a potta 61 a 
ohimmelskt 59 a paller 60 a prima v. 61 b 
ok 83 a pallra 60 a prompt 61 b 
oka (på) 83 a palm 60 a protestera 61 b 
oklar 59 a palta sbst. 60 a prusta 61 b 
olag 44 a palta på 60 a prästnacke 61 b 
olagsam 59 a paltig 60 a pulsa 61 b 
olik 59 a panel 60 a pump 61 a 
olika v. 59 b pannkaka 22 b punda (ut) 61 b 
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pungsugen 61 b 
puta sbst 61 b 
puta ut 61 b 
puttra 61 b 
pyra 61b 
pyre 61 b 
pyssla (om) 61 b 
påbrås 26b 
pådyvla 61 b 
påhittig 61 b 
påhänge 61 b 
påhölje 61 b 
pål 62a 
påla 62 a 
påse 61 a 
påskkors 62 a 
påta 61 a 
pära 62a 65a 
pärs 62b 
pärsa 62b 
pärsjärn 62 b 
pösa 62b 

rabbel 62 a 
rabbla 62 a 
rada 62a 
radda sbst. 62 a 
rafs 62b 
rafsa (ifrån sig, till sig) 

62 b 
ragata 62b 
raka (av, ihop, ikull, iväg, 

ner, upp) 63 a 
rakande 43b 63a 
raklång 63 a 
rakt adv. 63 b 
ralla 63 a 
ralt 63 a 
ralta sbst. o. v. 63 a 
ramla 63 a 
rammel 63 a 
ramsa 63a 
ramsvart 63 a 
rand 9 65a 
randig 65 a  

ranka v. 63 a 
rankig 63 a 
rapp (ande) sbst. 63 a 
rappelhane 63 a 94 
rapphöna 94 
rappla 63 a 
rar 56 a 
rasande 33b 34a 51b 

63 b 
rask sbst. 63b 
raska (av, på, till) 63 b 
rasvill 63 b 
rede 63b 
redsel 63 b 
regent 63 b 
regera 63 b 
regna 78b 
rekommendera 63 b 
rem 63 b 
ren (t) 63b 
repa sig 63 b 
repsticka 64 a 
resen adj. 63b 
reson 63 b 
reta 16 
rev 63 b 64 a 
reva sig 64 a 
revjärn 64 a 
ribba 63 b 
rida 10 64a 
rim 63 b 
rimlig 63 b 
rimma (sig) 63 b 
ringduva 94 
rissel 63 b 
rissla 63 b 
rita 64 a 
ritsticka 64 a 
riva sbst. 64 a 
rivande sbst. 64 a 
ro sbst. 64 a 
rock 9 65a 
rogsak 64a 
rogstuga 64 a 
rolighet 64 a  

rosa 64 a 
rosig 64a 
rota sbst. best. sg. 66 a 
rota v. 64a 
rotblöta 64 a 
rottjock 55 b 
rotvälva 64 a 71 a 
rubb och stubb 64 b 
ruckel 64b 
ruda 10 65a 
rugga 64 b 
ruggig 64 b 
ruka 64 b 
rulta sbst. o. v. 64 b 
rumpa 64a 
rumpstilk 75 a 
rumptånge 83 a 
rund 64 b 
rundal 64 b 
runga 64 b 
runterikring 44 b 
ruska (ner) 64b 
rustibuss 64 b 
rutten 65 a 
ruttna 64 b 
ryck 65 a 
ryggkotorna sbst. bst.pl. 

65 a 
ryggås 65 a 
ryka (i, på) 65 a 
rysk 65a 
rysta 65 a 
råd 65 a 
råda 16, (— om, på) 65 a 
rådd 65a 
råg 8 64 a 
råga 64 a 
råge 64 a 
rågfall 33 a 
rågnek 74 b 
rågskära 64 a 95 
råk 65 a 
råmme 65 a 
rånsk 64b 
rånte 64b 



FOLKSPRÅKET PÅ TYLÖSKOGEN 111 

råntgalen 35 a 
råpa sbst. 65a 
råtta 64 b 93 
räcka sbst. 65 b 
räder 65b 
räkel 65 a 
rämja 65b 
ränga 65 b 
ränna v. (i, in, åt) 65 b 
ränne 65b 
ränta 65b 
rät 65b 
räta sbst. 65 b 
räta v. 65b 
rätt-nu 65 b 
rätt-nunnase 57 b 65 b 
rättsöls 65 b 
räv 11 93 
rävgryt 37b 
rävlo 93 
röd 65b 
rödbrusig 65 b 
rödmorig 65 b 
rödstjärt 94 
röja 65b 
rönn 64b 
röra v. 10 
rösa sbst. 65b 
röt 64 b 
röta sig 64b 
rötas 64 b 
rötägg 64b 

sadla på 66a 
safsa 65 a 
sagg 65 a 
sagga 65 a 
saggig 65 a 
sak 13 
saka 65b 
sala (ihop, på rota, under) 

66 a 
salig 66 a 
saltser 66 a 
samka, se sanka  

sams 66 a 
samsas 66 a 
samtagen 66 a 
sand 9 78a 
sandig 78 a 
sanka 66a 
sanke 66 a 
sarga 66 a 
schasa 46a 
se 8 17 67b 
sedan 66a 
sedanmer 66 a 
sedel 66a 
sedelbok 66 a 
sega 66 a 
segna 66 a 
selputa 61 b 
seltamp 79 a 
sicken 68a 
sidd 67b 
sidensvans 94 
sidlänt 67b 
sig 15 
signa sbst. o. v. 68 a 
siker 67 b 
silja 66 a 
silke 66 a 
silltunna 27 a 
silsup 68 a 
silver 66 a 
silvkappe 66 a 
silvsked 66 a 
sim 68 a 
simma 17 
sin 15 16 
singla 68 a 
sinka sbst. 68 a 
sinka v. 68 a 
sinksam 68 a 
sint 68a 
(i) sisterse 44 a 68 a 
sitta 9 17 
sitta åt 68 a 
six (a) 68a 
sjasa 66 b  

sjassa 66 b 
sjok 66b 
sjuda 67 a 
sjuka 66b 
sjung 67 a 
sjunga 67 a 
sjunka 66b 
sjutton(de) 67 b 
själ 12 
själas 67 a 
själning 67 a 
själv 66b 
sjätte 14 78 b 
sjö 11 67b 75b 86b 
sjöorre 92 95 
ska, se skola 
skaffota 68 b 
skafföttes, se skaffota 
skaft 11 
skak 68 b 
skala v. 68 b 
skam 68b 
skank 68b 
skanka sig 68 b 
skap 68b 
skapt sbst. 68 b 
skare 68 b 
skata 94 
skate 68b 
skavank 68b 
sked 66b 
skede 66 b 
skek 66b 
skeka 32b 66b 
skenkamp 45 a 
skilja 66 b 
skiljas (åt) 66 b 
skillne 66 b 
skinkmärr 66 b 
skinn 11 
skinna sbst. 66 b 
skinna v. 66 b 
skjorta 11 
skjuts 67 a 
skjutsa 67 a 
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skjuva (sig) 70 b skräcka sbst. 70 a 95 skälla sbst. 24 a 
sko 13 skräda 70 a skälva 17 
gå i sko 68 b skräddare 9 13 skälvande 67 a 
sko sig 68 b skrädyx 70 a skämma 67 a 
skogsdunge 29 a skräll 70 a skämmas 67 b 
skola v. 68 a skrälla 17 70 a skära 17 
skola upp 69 a skrälle 70 a skärskotta sig, se skär- 
skolla 70 b skränka 69 a skåda sig 
skomakare 21 b skräp 70 a skärskottlig, se skärskåd- 
skona 69 a skräpig 70 a hg 
skorda v. 69 a skräpp 70 a skärskåda sig 67 b 
skorsten 48 a skräppa v. 70 a skärskådlig 67 b 
skott 69 a skrävla sbst. o. v. 70 a skävig 67 b 
skotta sbst. o. v. 69 a skubba sig 70 a skördosa 67 b 
skottfri 36 b not 69 a skugge 8 70 a sköre 67 b 
skottnättja 58 b skulor 70 b skörstake 67 b 
skovtals 69 a skult 70 a sköve 67 b 
skrabba 69 a skumma 70 b slafsa i sig 70 b 
skrabbe 69 a skumning 70 b slag 70 b 
skrabbig 69 a skumögd 70 b slaghök 70 b 
skral 69 a skunga 70 b slampa sbst. o. v. 70 b 
skranglig 70 a skunka 70 b slampig 70 b 
skrank 69 a skutt 70 b slamsa sbst. o. v. 70 b 
skrift 69 a 90 b skutta 70 b slamsig 70 b 
skrilla 69 a skvallerbytta 74 b slana 70 b 
skrillsko 69 b skvalt 74 b slang 70 b 
skrin adj. 69 b skvalta v. 74 b slank (er) sbst. 70 b 
skrinda 69 b skvimpa 74 b slankig 70 b 
skroa 69 b skvätt 74 b slantig 70 b 
skrock 69b skvätta 18 74b slarva (på målet) 71 a 
skrocka 69 b skygg 66 b sleva i sig 71 a 
skroppstor 69 b skygga v. 66 b 67 a slia, se slya 
skrot 69 b skygge 67 a slick 71 a 
skrov 69 b skyhår 67 a slicka 71 a 
skrubb 69 b skylla 67 a slinka v. 17 71 a 
skrupens 69 b skynke 67 a slinne 71 a 
skrutt 69 b skyryxa 67 a (slå) slint 71 a 
skrymma 69 b skytt 67 b slinta 18 
skrymme 69 b skålla v. 70 b slippa 18 
skrytta 69 b skånk 56 b 68 b slockna 71 b 
skråe 69b skåra 69a slod 71a 
skrål 69 b skäfta 67 a slok 71 a 
skråla 69 b skäl 66 b slott 71 a 
skråma 70 a skäle 67 a slummerfotad 71 a 
skråmis 70 a skäll adj. 67 a slumpa till 71 a 
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slundig 71 a 
slunta 71 a 
slunter sbst. 71 a 
slya 71a 
slyna 71a 
slå (av, dank, fel, för, 

glims, in, kån, på, på 
stort, slint, till, ut) 71 a 

slåss 71 a 
släta 71 a 
släcka av 87 b 
släde 7 71b 
slänga 71 a 
slängd 71 b 
slängsjal 43 b 
smed 13 
smita 71 b 
smiter sbst. 71 b 
smitta sbst. o. v. 71 b 
smuga sbst. 71 b 
smul 71b 
smula sig 71 b 
smultron, se smuttra 
smussla 71 b 
smutta sbst. 71 b 
smuttig 71 b 
smuttra 71 b 
smågräl 37 b 
smål 55 b 
smänopprig 57 b 
småred 71b 
smälla 18 
smörblomma 71 b 92 
smörblomster 71 b 
smörgubbe 92 
smörja sbst. 51 b 
snagg 71b 
snagghårad 71 b 
snara v. 71 b 
sned sbst. 71 b 
snedske 71 b 
snibb 71 b 
snicka 72a 
snillande, se snyllande 
snipp 71 b 
8  

sno v. (i väg, på) 72 a 
snod, se snodd 
snodd 72a 
snoe 72a 
snok 72 a 
snopen 72a 
snoppa 72a 
snorkidde 72 a 
snorluv 72a 
snubbla 72 a 
snugga v. 72 a 
snusa (till, upp, åt) 72 a 
snygg 72a 
snyllande 72 a 
snyta (sig för) 72 a 
snytnäsduk 58 b 72 a 
snyva 72 a 
snåljåpa 72 b 
snåljåper 72 b 
snärta sbst. 72 b 
snö 10 
snöga 24b 31a 
snörpa 72 b 
snöskare 68 b 
snöskata 91 94 
snövla 72b 
socker 78a 
sol 72b 
solhäst 72 b 
soloxe 72b 
solsken 72 b 
solunk 72 b 
solvarg 72b 
sommastans 75 a 
som(t) adj. o. pron. 73 a 
son 27a 73a 
soppa sbst. (hjortron) 73 a 
sorghank 73 a 
sork 73a 93 
sova 73a 
sovel 72b 
spad 73 b 
spade 73b 
sparvhök 73 b 93 
spegel 10 73b  

spela 16 
spelevinker 73 b 
spendera 74 b 
speta sbst. o. v. 73 b 
spickekött 73 b 
spicken 73b 
spickesill 73 b 
spikbolde 73 b 
spillkråka 73 b 94 
spinkig 73b 
spinnstol 74 b 
spisa 73 b 
spisel 46 a 87 b 
spiselhall 39 a 
spitt (spångande ny) 74 a 
spjol 73 b 
spordag 74b 
sporre 74 a 
sprakfåle 74 a 
sprant adj. 74 a 
sprata 74a 
springa 18 
spritt (galen, nakig, ny) 

74 a 
spritta ut 74 a 
spränga 74a 
sprättbåge 74 a 
spröta sbst. o. v. 74 a 
sputa 74 a 
spy 39a 
spå 16 
spåne 74a 
spånkäring 92 
spår 74a 
spåra 74a 
späna sbst. 74 b 
spänna (s) 74b 
spänntag 74 b 
spänntorn 80 b 
spänta 74b 
spörja 74 b 
spöta sbst. 74 a 
stabbe 74 b 
stackare 75 a 
stad adv. 74 b 
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(på) staden 75 a stråk 76 a stöpis 75 b 
staka sig 75 a stråka (fram) 76 a stöt 77 a 
stans adv. 75 a stråke 76 a stöt 44 a (i en stöt, i stö- 
starkna v. 75 a stråkväg 76 a ten) 
starksjuka 75 a sträng sbst. 76 a stötta sbst. o. v. 77 a 
stata 75 a stränt 76 a stövla 77 a 
staver 75 a sträva sbst. o. v. 76 a sugen 77 a 
stegra sig 75 a strömstare 94 sula sbst. o. v. 72 b 
stel 75 a stubba 76 a sund 77 a 
stenbitare 75 a stuga 11 76 b sundig 77 a 
stendjulp 75 b 94 stummelstjälk 75 b sunnanväder 87 a 
stenmossbrun (t) , 75 a stumprumpig 76 a supa sbst. 77 a 
stenmård 93 stund 76 a supanmat 77 a 
stenrösa 65 b stuns 76 b supen 77 a 
stia 75 b stunsa 76 b surbent 77 a 
sticka 18 stura 76 b surv 77 b 
stilk 75 a Sture 76 b surva 77 b 
sting 75 b stya 76 b survig 73 a 
stinka 75 b stycke 76 b surögd 77 a 
stinn 75 b stymmelse 76 b sutta 77 b 
stirra 75 b styng, se sjung svaggla 77 b 
stjäla 18 styv 76 b svala sbst. 94 
stjäla (sig) 67 a styvdotter 76 b svala v. 77 b 
stjärna 11 90 a styvfar 76 b svalvulen 77 b 
stjärta 67 b styvmor 76 b svan 77 b 95 
stock 76 b styvson 9 76 b svarphög 84 b 
Stockholm 8 stä (till) 76 b svart 14 
stolle 76 b ståndpärs 76 b svarthavre 56 b 
stollig 76 b stäckig 76 b svartmuskig 77 b 
stolsteg 75 b städja 18 76 b svartstare 94 
stor (på) 75 b stäl 77 a svavel 77 b 
storkatekes 83 b ställa 76 b svede 8 77 b 
storm förstärk. 60 a stämbord 77 a svedja 77 b 
strand 9 stämma 77 a sveg 77 b 
strandfila 75 b stämma ens 77 a svegja 77 b 
strandpil 75 b 94 stänge 77 a svenska skor 21 b 
strax 75 b stänka 18 svepa till 77 b 
strete 75 b stärka på 77 a svepande 77 b 
stridig 76 a stöda, se stödja svetsa 77 b 
struga v. 76 a stödja sbst., se stya svett 77 b 
strumpholk 41 a stödja v. 77 a svinbusa 27 a 
strumpläst 76 a stöna 77 a svingel 77 b 
strutta 76 a stöp 75 b svinhös 77 b 
stryka (till) 76 a stöpa 75 b svinka 77 b 
strykare 76 a stöpa 77 a svinok 77 b 
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svinstia 75 b 
svullen 77 a 
svulten 77 a 
svål(e) 78a 
svång adj. 78a 
svånge 78 a 
sväla sbst. 78 a 
svälja sbst. 78 a 
sväng 78a 
svärja 24b 29b 
syda (utföre) 78 a 
syfta 78b 
syll 78 a 
syn 78 a 
synas 78a 
syster 16 
såd 72b 
såg 72b 
såk 72b 
såka 72b 
såker 72b 
såkig 72b 
såla, se sula 
såle 72b 
såtan 78 a 
så-tills 80 a 
sädesärla 78 b 94 
sädräg 74b 77a 
sädstabbe 75 a 
sädsäd 23b 78b 
säga (till) 78 a 
säld 66 a 
sälla 78 a 
sälla sig till 78 a 
sär adv. 66 a 
särk 78b 
slita 78b 
sätta 18 78b 
sätta (av, bort, iväg, 

åt) 78b 
söcken adj. 78b 
söka 78b 
söka till 79 a 
sömma 79a 
sömnig 73 a  

sömstucken 78 b 
söna 79 a 
sömn 79b 
sörp 9 73a 
sörpa v. 73a 

tag 63b 79a 
taga (av, död på, efter, 

ihjäl, ihop, ihop med, 
på, på sig, sig till, tag, 
till, vid, vid sig) 79 a 

tagas 79 a 
tagen 79 a 
talgoxe 94 
talltete 79 a 94 
tam 79 a 
tamp 79a 
tana subst. 79 a 
tana v. 79b 
tand 9 
tandvärk 79 a 
tanig 79b 
taskig 79b 
tassa 79b 
tassla 79 b 
tattare 25 b 49 a 
te sig till 79 b 
telna upp 80 a 
ten 79b 
tenn 79b 
tenorm 80 a 95 
test 80a 
tid 10 34 b 80 a 
tilde 80 a 
till 79b 
tillbakars 79 b 
tillbud 79 b 
tillkråka 73 b 94 

till, tillminstingen 79 b 
tilloxe 33 b 
tillreds 79 b 80 a 
tills 80 a 
tillstå 76 b 
tilltufsad 82 a 
tilltugg 80 a  

tilt 80 a 
tilta v. 80 a 
tina sbst. 80 a 
tinga 80 a 
tinglig 80 a 
tipp 80 a 
tistel 80 a 
titt adv. 80 a 
tjaggel 50a 
tjaggla 50 a 
tjock 80b 
tjockben 80b 
tjockna 80 b 
tjura 80b 
tjurgalen 35 a 
tjurpese 60 b 
tjurpespisk 60 b 
tjurskalle 80 b 
tjurskallig 80 b 
tjuta 80b 
tjuv 9 80b 
tjuvstryker 76 a 
tjälbute 27 a 
tjärbråda 26 a 
tocka 83 a 
tocken 16 82b 
tocken-där 16 82 b 
tolft 80 b 
tolk 80 b 
tolka 80b 
tolvskilling 58 a 
toppsmal 55 b 
tordise 80 b 
tork 81 a 
torka sbst. 44 a 
torn (e) 80b 
tornsvala 94 
torva till 81 a 
tosa 80b 
tosig 80b 
tossa 37 a 
totte 81 a 
tova 80b 
tovig 80 b 
traggel 81 a 
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traggla om 81 a träslug 82 a tälja 75 b 
trall 81 a tröska 82 a täng (ande) 29b 
trana 94 trösta (på) 82 a tänjande tag 83 a 
traska 81 a tu-eller-tre 82 b tänja ut 83 a 
tratta 81 a tufsa till 82 a täppa v. 10 
travelera 81 a tugglig 82 a tärna 95 
treakelse 82 a tull 82 a tärvel 83 b 
tredje 14 tullra sbst. 82 a töcken 83 b 
trilsk 81 a tullra sig 82 a töj 83 b 
trilskas 81 a tulta sbst. o. v. 82 b töja 83 b 
trinna 81 a tulting 82 b töras 83 b 
trinne 81 a tumme 80 b törne 10 
tritta 81 a tummeliten 82 b törstig 81 a 
tro 10 tungspen 82 b töva 83 b 
trogen 14 tunn 83 b 
trollsmör 81 b tunna sbst. 83 b uggla 35 b 93 
trollspott 81 b tuppe 8 80 b uggleved 83 a 
tro-mig 44 b 81 b tuppskånk 68 b ugn 83 a 
tross 81 b tuska 82 b ullen adj. 83 a 
truga 81 b tussa 82 b underrede 63 b 
trum 81 b tuta sbst. 82 b ungbuker 83 a 
trumf (mant) 81 b tutta på 82 b unge 83 a 
trumfa 81 b tvaga sbst. 82 b ungstinn 83 a 
trumla sig 81 b två-eller-tre 82 b ungvasker 84 b 
trumma (av) 81 b tvärsäker 82 b upp 60 a 
trå adj. 81 b tvättina 80 a uppepå 60 a 
trå v. 81 b ty v. 82 b upperst 60 a 
tråd 37 a ty sig till 79 b uppersta 60 a 
tråda 81 a tyckmycken 82 b upppkäftig 50 a 
tråe 81 b tyg 82 b upprinna subst. 60 b 
tråg 81 a tyga till 82 b uppskov 70 b 
tråka (ut sig) 81 b tyre 82 b uppsyn 60 b 
tråkig 81 a tysk adj. 82 b uppå 60 a 
tråt 81 b tyska skor 21 b ur adv. o. prep. 83 a 
träandra 88 b tyst 83 b urrig 83 a 
träbro 76 a tå 82 b urväder, se yrväder 
träd 13 tåg 80 b uslig 83 b 
trä (d) 82 a tåglig 80 b utanför 84 b 
trädrännare 82 a 94 tågna 80 b utantill 83 b 
träg sbst. 82 a tåla 8 80 b utav 88 a 
träga 82 a tåla vid 80 b utböling 83 b 
träl 82 a tånge 83 a ute 83 b 
träla 82 a tår 83 a utfunderlig 83 b 
trälig 82 a tåt 83 a utföre 78 a 
tränga om 82 a täckling 83 a 94 utom 84 b 
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utskov 84 a vasker 84 b vinka på 85 b 
utslagskamp 45 a vass 84 b vinning 85 b 
utter 93 vasserra 84 b vintra till 85 b 
utterst 84 b vassle 85 a vipen 85 b 
uttre 84 b vat 42 b virke 85 a 
utände 84 b vattennocke 58 a virrig 85 a 
uv 93 vattenspole 94 virv adj. 85 a 

vattiller 85 a 93 viska till 85 b 
vacker 9 15 vattle, se vassle vispig 85 b 
vad-efter 42 a vattskvätt 74 b vissen 85 b 
vad-för 42 a vattödla 95 vissna 85 b 
vad för en 42 a vecka 85 a vithavre 56 b 
vadmal 84 a vedbörda 27 a vitlimma 52 b 
val 84 a vedflo 32 a vitsippa 42 b 
valborgmässa 84 a vedkast 46 a viv 85 b 
valhänt 84 a vedstya 76 b vom 86 a 
vall 84 a vepa 85 a vraka 25 b 
vallas (igen) 84 a verka (jämna hästhov) vrakknut 25 b 
valle adv. 84 a 87 b vred sbst. 85 b 
vallgås 84 a 95 verke 87 b vrena 86 a 
vallmoga 84 a vet-jag 85 a vrensk 86 a 
vanhäppa 84 a vett 10 85 a vresig 25 b 86 a 
vankant 84 a veva sbst. 85 a vrida 10 25 b 
vanpackad 84 a vi 15 vrist 25 b 
vapenhus 86 a vid adv. o. prep. 85 a vrå 10 13 26 a 
var adj. 84 b vidflängd 85 a vråk 26 a 93 
var pron. 42 a vidig 85 a vråla 26 a 86 a 
vara (om sig) 84 b vidja 85 a vrångstrupe 86 a 
vara till sig 79b vidlyftig 85b vräka (s) 26b 
varandra 42 a vikt 86 b vulen 86 a 
varda 84 b vil adj., se vilad vulet adv. 86 a 
vardag (s) 42 a vilad 42 b vunnen (ge sig till vunni) 
vardagslag 42 a vild 85 a 86 a 
vardagströja 42 a vildbatting 85 a våde 86 a 
varg 93 vilja v. 85 b vådeld 86 a 
varggryt 37 b vilje 85 a väga 86 a 
varglo 93 vilken (dera) , vålne 86 a 
varken 42 b se bocken (dera) vän 86 a 
varm 87 b villig 85 a våndas 86 b 
varphög 84 b vilsen 85 b vånge 87 a 
vars interj. 84 b vind adj. 85 b vångel 86 b 
varsin 42 a vinda sbst. 85 b vångla 86 b 
varstans 75 a vindspole 94 vånna 86 b 
vart 42 a vinga ut 85 b vår pron. 15 86 b 
vase 84 b vingas 85 b vårda sig om 85 b 
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vårflod 32 a 
vårfrudag 84 b 
vårluft 79 a 
vått sbst. 86 b 
väcka 86b 
väder 44 a 87 a 
väderbord 24 b 87 a 
väderleka 87 a 
vädjas 87b 
vädra 87 a 
väft 86 b 
väg 7 
väga 7 86b 
väga (bana väg) 86b 
vägbryn 26a 
väglag 44b 48a 54a 70b 

73 a 
vägskäl 66b 
väja 86b 
väl 87 a 
väll sbst. 87 a 
välla 87 a 
vällingklocka 86 b 
välne 85 a 
välvulen 86 a 
vända sbst. o. v. 87 a 
vända till 87 a 
vänga 87 a 
vänja 87 a 
värld 87 a 
värme 22 a not 84 b 87 a 
värmsle 87 b 
västanväder 87 a 
västernord 87 b 
västersöder 87 b 
västnordan 87 b 
västsunnan 87 b 
väta sbst. 86 b 
vättesarv 85 a 
vättne 87 b 
väv 11 87b 
väva 87b 
vävsked 66b 
vävstol 87 b 

ynka 9 87 a 
ynklig 87 a 
ynkrygger 87 a 
yrväder 83b 
ysta, se osta 
yta 87b 
ytterst, se utterst 
yttra (av) 87b 
yttre, se uttre 
yx(a) 87b 
yxhammare 87 b 
yxvigge 87 b 

å sbst. 13 88a 
åbäka sig 88 a 
åbäke 88a 
åbäkig 88 a 
ådra sbst. 88b 
åk 88 a 
åka 88 a 
åkerhöna 41 a 94 
åkerlycka 53 b 
åkerskära 64 a 95 
åkertupp 41 a 94 
ål 88a 
ålla 88 a 
ångsen 88 a 
ångt adv. 88 a 
ånyone 88b 
åra sbst. 88b 
åratal 88b 
årsbarn 88b 
årta 95 
årtull 82 a 
åskvigge 36 b 
åtel 88 b 
åtra sig 88 b 
åtskils 66 b 

äga v. (vara gift med) 
88 a, (äga) 89 a 

ägg 89a 
äggblomme 89 a 
älg 89 a 93 
älska 9 16 89a  

älta sbst. o. v. 89 a 
ämne 89a 
än 89 a 
ända adv. 89b 
ände 89b 
ändlångs 89 b 
ändvänds 89b 
ånga v. 89a 
änger sbst. pl. 89 a 
änghump 41 b 
ängslycka 53 b 
änkelek 89 a 
äpple 13 
ärr 22 b 
ärrig 22b 
ärtkudde 89 b 
ärtspeta 73 b 
äsping 95 
äta sbst. 86 a 89 b 
äta v. 7 89b 

ö sbst. 13 89a 
öda (ut)89 b 
ödla 95 
ödsle 90b 
öga 90 a 
ögonblick 90 a 
ögonbryn 26 a 90 a 
ögonlock 90 a 
ögonstjärna 90 a 
ögonvrå 90 a 
öm 90 a 
ömligt adv. 90 a 
ömma (om) 90 a 
ömsa 9 87 a 
ömsning 87 a 
ömsom 87 a 
ömtålig 90 a 
öppen 87 a 
öppna 9 87b 
öppning 87 b 
ör sbst. 90a 
öra 10 53a 90b 
örfil, se nörfil 
örglas 90 a 
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örja sbst. o. v. 90 b 
örjig 90b 
örjord 90 a 
öm 10 93 
öronskörd 90b 
örsnibb 90b 
ösa v. 43b  

östan 90b 
östanväder 87 a 90 b 
östernord 90 b 
östersöder 90 b 
östnordan 90 b 
östsunnan 90 b 
överdjävul 90b  

övergiven 90 b 
överrede 63b 
(inte) över-sig 44 b 
översiggiven 90 b 
övervat 42 b 
öververk 90 b 



Resume 

L'edition de ce lexique concerne principalement le patois de 1840 å Tylö-
skogen dans la region des acieries de Mariedamm situe au sud de la com-
mune de Lerbäck, dans le Närke. En raison de Femplacement des acieries, 
tout pres des limites de l'Ostrogothie, il est naturel que dans une certaine 
mesure le patois de la commune limitrophe de Godegård en Ostrogothie, soit 
aussi represente; ceci avant tout parce que les langues sont relativement 
similaires dans la region boisee de chaque cöte de la ligne partageant les 
provinces en question. Des differences de dialectes plus manifestes ont ete 
rapportees aussi par Fauteur dans son lexique de meme que des descriptions 
de phonetique et de flexion s'y rattachant qui lui etaient d'autant plus 
faciles å formuler etant donnees ses connaissances approfondies des gens, 
de la langue et de la culture populaire å Lerbäck et Godegård gagnees lors 
de ses sejours frequents dans ses propres terres ou dans celles de sa famille. 

L'auteur du lexique, le mattre de forges Jean Wilhelm Grill, naquit å 
Mariedamm le 10 octobre 1815. Par la suite il habita aussi de temps en 
temps å Fusine de Godegård et de Rudagård, nord ouest de l'Ostrogothie, 
mais en 1853 il demenagea å Bona dans la meme region, qui devint par la 
suite sa reelle demeure. Il passa les dernieres annees de sa vie å Stockholm 
oit il mourut le 5 mars 1864. 

J. W. Grill etait un homme superieur done d'un esprit scientifique et, malgre 
une sante debile, capable d'appor ter une contribution importante dans bien 
des domaines, avant tout dans les sciences naturelles et en archeologie, ce 
qui le classe parmi ses contemporains les plus estimes de leur vivant. 

Il montra aussi un grand interet aux patois s'alliant å une reelle compre-
hension de l'importance des etudes dialectales pour la recherche linguistique, 
et dejå au debut de 1840 il commenvait å decouvrir le patois de son pays 
natal. Au debut de 1861 il entreprit une revision de ses listes de mots puis 
commenva å les classer minutieusement en un lexique pour l'impression. Ce 
travail l'absorba durant six mols environ, mais il fut empeche de mener å 
bien cette täche å cause de son mauvais etat de sante et d'autres interets 
entrant en ligne de compte. Quand il mourut prematurement son travail 
etait cependant termine dans l'essence et il ne restait å faire que certaines 
retouches, un contröle final et la mise au net du manuscrit. 

En 1864 le manuscrit de J. W. Grill fut remis par ses heritiers å la 
Societe pour la conservation du patois et des monuments anciens du Närke, 
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son secräaire le baron Gabriel D jurklou qui Raft en contact intime avec 
Grill pendant la preparation du manuscrit en acheva la r&laction. Le but 
Rall de publier le lexique dans la revue &lit& å Uppsala par J. A. Lundell: 
»Svenska Landsmål». Pour des raisons inconnues il dy eut pas de publica-
tion et c'est pourquoi roeuvre de pionnier de Grill ne fut pas prise en con-
sid&ation et ses resultats ne purent e'tre utilis6 par les linguistes. Il faut 
grandement shplorer qu'il en ait été ainsi. Effectivement, il n'est pas douteux 
que si J. W. Grill avait Re sans valeur son nom n'aurait pas ete associk å 
ceux de Gabriel Djurklou et Herman Hofberg, ses contemporains les plus 
&ffinents dans la dkouverte et la recherche du patois du Närke. 

Il semble ainsi tout å fait motive que cette oeuvre originale importante 
soit accessible aux linguistes de nos jours, un sikle aprå la mort de Grill, 
et qu'elle prenne enfin la place qui lui est dfle dans l'Rude des patois de 
notre pays. L'edition actuelle comprend le manuscrit de Grill sans aucune 
coupure, compte tenu de ses retouches et dans la forme finalement choisie 
comme la plus proche de celle qu'il avait congue. daute par un 
avant-propos qui decrit entre autre la region des dkouvertes et expose les 
principes de travail. Suivent ensuite une description de la phonRique, des 
r4les de flexion des exemples dialectaux ainsi que le lexique par ordre 
alphabetique. Il a ete nksaire d'y joindre un index avec des annotations 
de Grill pour un lexique de la region d'Aspa, Närke du sud, ainsi que des 
notes sur les noms d'animaux å Tylöskogen remises å l'Aca&mie Royale 
des Sciences, ce qui fait que toutes les observations linguistiques mann-
scrites de Grill sont comprises dans redition. Un registre de tous les mots 
dialectaux qui se retrouvent dans le lexique par les soins du r&lacteur est 
destnA å en faciliter rusage. 



Innehåll 

Inledning  V 

Ur Folk-Språket på Tylö-Skogen  1 

Förord  3 

Uttalet  7 

Ordböjningar  12 

Askäpoten (Folksaga)  19 

Ordlista  21 

Tillägg till Grills ordlista  91 

Register  96 

Msuna  120 










