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Förord·

vidt Vtg. kännerj, harj sedan Ihres Dialect-Lexicon ut-
gafsf inga tillägg till detsamma blifvit utgifna i ha)ad som
angår Heising - dialecten ty de i Almqvists Svenska
Språklära 3 Upl. St. 1840 befintliga 11 sidorna med hel-
singord äro nästan helt och hållet hämtade ur Ihre. — Af
denna anledning har Utg. ansett det vara för den svenska
språkforskningen af värde om någon med granskning ut-
gåfve de supplementer af Helsingordj som finnas på Helsinge-
Nationens i Upsala Bibliothek handskrifna i ett interfoli-
eradt exemplar af Ihres D. L., i8o3 ditskänkt af tilläg¬
gens förf. Rector Scholce i Gefle Pehr Boling. — Utgif-
varen har väl sjelf vistats en tid i Heisingland och ärfödd
i Gestrikland, som i språk har ganska många likheter med
det under samma Län hörande nabolandet men. har j för
att försäkra sig om ordens äkta provincialism rådfrågat
landsmän som äro födda och fostrade i det egentlige Hel-
singland och hvilka benäget lemnat betydliga tillägg och
rättelser. Alla ord som finnas hos Ihre och Almqvist Λ

äro här förbigångna. —
Utyifvare n.

λίζα***- .



Α.

Adelsfläck musch. —-
Ahl bra! öfver då! Godt!
Aga s. äga, oga, fruktan. Agan har
jag jag fruktar. — Finnes äfven
i större rimkrönikan. —■ I. Gl.

Agug afvig —- hvaraf agsönnes el¬
ler ansönnes (mot solen) bakfram
och agenåt baklänges eller åtan-
åty åt å bak.

Åker klöfverfärg i kort—- akerknekt
klöfverknekt, äfven sprätt. —

Akerkula (fotknöle) eller åkerkula
Ålder al.
Alen (af ala se J. Gl. upptända, fö¬

da) född t. ex. hemalen, goalen.—
All ve så), all vid sig, hel och hållen.
Allsmägtig per antiphras. vanmäglig.
Andagt (af andenken, tänka på),
alfvar t. ex. gå på med andagt. —

Andfådd, andläppt, andtruten af
anda och fat saknande.

Antåcke annat sådant.

Annstång, annerstång en träsko-
ning under medar, hvarvid se¬
dan jernstången fästes.

Annra slå skoning under medar.
Armfius manchetter.
Arsviska efterhängsen (ars, viska).
Arviller, araviller af andra villare,
bättre än andra.

Askgraf eldstad.

At olyckligt, farligt t. ex. månn de
är at? är det farligt, tycka ate
(illa) vara — atgjordt lyckligt t.
ex. tredje gången atgjordt (gillt).

Ata klia smått.

B.

Bajfsnas oroas.
Bannsatt elak.
Bara , baresta allenast.
Barbent barfotad.
Bardus ända fram, rent al — burdus.
Barktickel, barkstickel, verklyg, likt

ett skohorn, hvanned barken flås
af träden.

Bartel en oförståndig menniska, likt
Prr ussiskan.

Bas, baggen rädd. Han är icke bas,
eller blyg, buskablyg.

Bas, ett bas, ett basande, en bar-
ning (egentl. ett lag af säden
på logen) en gång.

Bedröfvele mycket t. ex. bedröfve-
le hyggele ganska roligt.

Begefwe mycket.
Bei, bal, (i Bjuråker) fästman.
Benkalf, benkalfwarpl, vådor.
Benlös, benmogen matt i benen.
Berätta utdela nattvarden. Tyska
Berichten, Hamburgska> danska
berette.

Besatt ganska t. ex. besatt myckc,



Beskjäle ögotiskenligen, tydligen t.
ex. jag såg honom beskjäle (be-
skedligen af skeda skilja)

Beskäftig snäll, vis, sysselsatt, be-
ställsam, (af Tyska schaffen skapa).

Beslagen slug, illistig, begifyen på
något. Lik Pi-eussiskan.

Besmi möda, besvär, t. ex. med
besmi (af besmida).

Bete, betesris tallruskor hemtagna
till föda åt getterna om vintern.

Betä se ihre. D. L.
Betselmila betselstång, af mila ty¬

gel i Rim Chrön. I. Gl.
Bett, bettol betslets mellanstycke,

hvarmed rnilorna sammanfästas,
eller det stycket, som lägges i
hästens mund.

Bija, bida berga sig utan hunger
t. ex. detta är mat att bija på,
efter denna mat blir man ej så
snart hungrig, och du får bija
dig på det der.

Bingla s. pingla, pinkci liten kloc¬
ka, deraf hästbingla, liten kloc¬
ka, som hänges i gvimman på
hästen.

Bjudande slag dryckesvaror af det
slag att de kunna bjudas åt gä¬
ster t. ex. håll till goda, det är
ej bjudande slag, fastän det är
svagt. Motsatsen är trugansmål.

Blag, skyblag norrsken, af blaga,
lysa.

Blia, bliska töa (vara blidt).
Blija, bliga se stinnt på.
Bliska 8. blia.
Blister pillrä.
Bluska, bioska blinka med Ögonen
Blya, blija träskål med fyra öron.

Blysta, blysira, blygstra myssla
Isl. blistra; grek. nom

Blåkulla se I. D. L.
Blåsa, ordspråk han har något att

blåsa på, han har huskors. Man
blåser på sår, att trösta barn
och hämma deras gråt.

Blädra svänga, blaga id. t. ex.
långkusen blädrar styngnet, rör
tungan af och an.

Bo nät (bona) sätta tälnar på nät.
Boföra flytta kreatur om somrar-

ne till fäbodar eller skogevallar.
Bogna bli krokig af tyngd (hog,
böja, buga, båge, bogna etc. ha
samma rot, utmärkande krokig
ställning eller rörelse).

Bogsera, bugsera buga sig.
Bogskott, skott på bogen, ett styc¬
ke i selen, hvari dragremmen
(droit) med ena ändan fästes.

Bogskre (med accut på sista staf-
velsen) kallas det, då bog på
häst eller andra kreatur kommer
ur led, af skre = skrida.

Boka böka.
Bonka banka, klappa.
Borg, talborg, som har lätt för att
tala af borg duglig (berga, borg,
borga se I. Gl.).

Borsta sig bli vred, t. ex. hund och
katt, som resa sina hår, äfv. yfvas.

Bössa, båssa, beklädningen eller
stoppningen under sadel eller lo-
ka (bössa-påse) — bössa på sig,
bylta på sig, taga för mycket
kläder på sig.

Bota laga, vedergälla e. gr. jag
skall bota dig, bota dig, i ho¬
tande ton. (af bo).



Braka dundra.
Bramhar brunbär, hallon {bräm

bräm, spets, alltså taggiga) eller
rättare brandbär såsom växande
på svedjefall.

Brand stake, slang, deraf fogel-
brandar, skrinnbrandar.

Brandkära, rida b. slå i skamvrå.
Bregaln, hela br. hela smältan , allt¬

sammans, hela högen (först om
brägården, uppstaplade bräder,
som rarnia ?).

Brecka, bricka, bröst.
Bresma, brisma rima.
Brogga gnugga ex. gr. salt.
Broggng väg ojemn.
Brök, brackor byxor. Ordspr. Det
är bättre gä en krok än väta
en brok.

Brokkil, brokspjäll, byxlucka.
Brusa pä rusa på.
Brygga för någon skaffa någon för¬
tret, baktala någon.

Bräska verb. skynda t. es..detbrå-
skar ej, subst. hast.

Bråte rishög, hop, hög.
Bränna upp slapran på sig Ordspr.
förtala sig, yttra något som bor¬
de vara hemligt, bränna upp slef-
ven för sig, tala ut med sig
detsamma.

B'dinnsten svafvel.
Brästa spraka, (af brista?) t. ex.
granved. Isl. brestr frågor. Brästa
på mot förmodan hända t. ex.
om det bräster på att vi skola
skjutsa.

Brätta sig Gestr. bryta kroppen,
räcka sig under rysningar.

Bromsas morra, knota (af broms).

Brösö Bjuråker famnlag. Jmf. Franv
ska bras, hvaraf embrasser.

Bujfa se ihres D. L.
Buga, boga ett slags bända att bä¬

ra hö i (af böja, något böjdt).
Bugmes, bogmes en långsmal käpp
eller telning, hvaraf ringar till
en sådan buga eller bända ihop-
vridas, eller rättare sjelfva ringen.

Bullfång kapprock.
Burk i öfre Hels. stor, stark, väl
tilltagen t. ex. en burk till karl.

Bussa kull en stöta en öfveranda.
Franska pousser.

Bykarl friare, (som går i byarne).
Bygla grop efter stöt i tunna plå¬
tar eller dylikt.

Bytesbarn af trollen bortbytt barn.
Bår stenbacke. — Stenbär stengruf-
va, (af borr, borra, urhålka).

Båsig neddammad.
Båssla båsbalk.

Båtlänning (båtlandning?) hamn för
bålar.

Bäll öfverste kanten af hafsvågen.
Bälga se stinnt ut, balja i sig slu¬

ka. (bälg).
Bänkgylta gråsugga.
Bänska ha förnämt uttal, tala stads¬

språk.
Bära hundhufvud lida för andra.
— på öfverhopa någon med något.
—- vid hända. Isl. bära till id.
det bärs alltid något till man
skall någon olägenhet ha.

Bäras om misslyckas t. ex. det bars
om, det blef intet af. — Bära
vid ta åt sig.

Börfast ligga still af vindstilltje
(bör vind isl. byr).



D.

Dagsält dagsättning, afton.
Dagranna dagrandning, morgon.
Dalkarl ordspr. osanning, slå dal¬
karlar i någon ljuga någon full.
Dalkarlsända sämsta rummet vid
gäslabudsbordet.

Dank smalt ljus.
Dekalier, dihäll likväl, i negativa

satser och sällan i början af en
mening t. ex. nog lofpade han,
men Tian kom icke dekalier (dess
heller).

Dikta sälta hop en skrift, bref etc.
t. ex. nog kan Jag skrifva, bara
jag kunde dikta (hade concepter).

Djefpulsmat en niding.
Diwika syicka, liten tapp i en båt

eller en tunna. Se ihre döfueka.
Dockna, dunckna bli unken.
Dofie mycket t. ex. d&l par en do-
fie storan häst. Adj. doflig.

Dra med composita se Ihre.
Draga bete egentl. skafia hem
ris till foder åt getter, snarka.—
Dra slipsten högljudt gråta. —
Dra målet tveka att säga ut. —
Dra gränje en slags lek, äfven
kasta upp. — Dra sig fram brin¬
ga sig upp. — Dra till, torka
till slå. — Dra upp i öga bli
arg, dra upp i näsan id. —
Dra påna el. pona förtiga, ej
vilja ut med. (pän misstanka se
i. Gl.). — Dra stock, dra kluns,
dra fessklumm knuta, lotta (?) —
Dra i stru fatta ondska till någon.

Drefnöt lätting, opulig. (som drif-
ver, slår dank).

Drifpa gå sakta, vanka.
D'ifpa till, torka till, torfva tillsYa till.
Drummel slarf; drummelpulen slarf-

aktig. Drumla bort slarfva bort.
Drunt se I. D. L.
Dryfta (se 1. Glos.) skaka säden i

såll, att dammet bortflyger. Först
kastas säden, så sållas eiier pannas

den, sist dryftas den, — olika spe-
cies af att göra af logen, göra
af säden rengöra den.

Dryp örfil af drypa slå, se Ih. Gl.
Drypa till en slå. — Drypa bort

tappa bort (af drypa, droppa)
Drypsyl en slurfver.
Dråckna drunkna.
Drälla, dralla tappa bort, spilla.
Dräpa förderfva, skämma, förlora.
Dua säga du.
Dubb, våla, notkung, ett träd¬
stycke, som fästas midt på noten
och flyter uppå vattnet, visan¬
de hur den avancerar. (Kanske
af doppa, emedan den flunkar
uppå vattnet).

Dudde, lindudde lintotte.
Dunka, donka bnlta, klappa. Det

dunkar i hufvudet, hjertat dunkar.
Dunsa stöta ner, få en stöt.
Dunt, duns slag,
Dyppa, dyppje en kork på medref

(doppa), en liten härfvel.
Dyrka göra (en vara) dyr, höja
priset.

Då, dåga duglighet, det är intet
då i honom.

Dåfta fukta.
Dåka stöta, bulta.
Dåndimpen eg. hönsdån r få dån~

dimpen bli rädd.



Dångla dingla, sväfva hit och dit.
Dårg dvärg, spindel. Hvårg id.—·
jOarguadd dvärgsnät, hpårfuels-
nät, haårfpagel Enång. id.

Däfaen fuktig. (dagg Anglosax.
deap, Eng. dew; dy, dugga, dy,
dak se I. Gl.).

Däln djefvulen, sammandraget.
JJdnga springa, komma dängandes;

basa på dänga upp en.
Däsklig sumpig, af dask.
Dörånsnadt när linets rot röter,

och linet blir röd b

E.
Εflerlack, ätllack, lank, det senaste

och sista vid bränvinsbränning.
Eld, låna, beas eld, göra kort besök.
Eldfos eldfängd, (kanske af foss
djerf af Göth. fus snar).

Eldfasta eldskyffel.
Eldtänne svaivelstickor, sk öre eller

annat eldtändhingsmedel.
Enfäng envis, segsliten, tröttsam.
Enhägg se I. D. L.
Enhälins, illhälning se I. D. L.

O 7 O

Enka, inka en endast en, inka nån
en och annan, få.

Ettersmåck, ettersmuck förgif tig skabb,
(smacka en plätt).

F.

Fager, fager, fagerst, fägst vacker.
Fagerhufua en grann mössa, egentl.
ett intestinum, som är mycket
krusigt.

lagertal bons-mots, onyttigt, tomt
prat.

Fagermiitt skenmätt, mätt i förlid.

Fagna fägna , undfägna (fagna om¬
famna).

Falka på jaga efter, söka.
Fallbär hallon af fall, svedjeland.
Fallera (fallere) fela, brista.
Famsa famla.
Fanor boss och agnar uti säd. (An-

glo-sax. fin fjäll, lsl. faun fenor).
Fas kraft, rötter, besked, beröm,

lämna , konst.
Fast fort, liårdt. Det går ej så fast.

(Eng. fast).
Fattan, grytfattan, ämbarsjåttan
handtag.

Feg öfvergifven. Se I. D. L.
Fel, fyller, flöijel fjäril.
Feppla bära sig ovigt åt. Feppel-
händt vara ovig i fmgrarne, syn.
klurnsen, klumhändt.

Fessäng med halm stoppad säck,
brukad som bolster.

Fetsegen led vatten. När fetsegen
visar sig i ett sår, hålles det för
incurabelt. (fet. seg).

Fettpiram våp, dålig stackare, af
fettas gäckas och pirum.

Fexera (Danska fexere) narra, be¬
draga.

Fjagel, farska falaska, småsnö etc.
som llyger i luften. Deraf fjag-
la flyga som småsnö.

Filoker saker, gömmor.
Filtas se 1. D. L, dessutom syssel¬

sättas med något.
Fingerhorn vallhorn med många hål,

alltså konstfullare än tuthorn.
Filtja (fatta) så mycket man kan
knäppa om med begge händerna,
deraf linfittja, hampfittjå. verb.
hämta upp.



Fjädrar ordspr. mod t. ex. fålla
jjddrarne.

Fjårsha bära farhåga, frukta (jara;
Eng fear).

Flabba, slå en i flabba i ansagtet.
Flaga, toflaga se I. D. L:
Hake botten, slåd- båt- loge-fia-

ke, äfven fogeigiller af hopfoga¬
de stockar, som täcker fogeln
för räfveti.

Flenskallig (flint) skallig.
Flinka på springa fort.
FUngande flink.
Flur yfvigt, panna. Få något i
fluren, i hufvudet. — Flur ig yf¬
vigt, t. ex. flrurigt hår, af ven
full, öfverlastad.

Flus yfvigt, armflus manchetter.
Fly dy, hångfly en tunn jordskor¬

pa på vatten, (fly)·
Flåg{flaga flyga) flygande värk, stygn.
Flaska förlora en Ivra (den kasta¬

de bollens mottagande).
Flåt ett stycke åker (af flat).
Flöijel fjäril; se fel. — Flötgås

kastade flata stenars studsning
på vattenytan* {flyta och gås).
— Flöttjuf pekfinger.

Flbttråg filbunke, {flöt grädda).
Fnalla småiunka , fnalla på, fual-
la hem.

Fnask. Jnoa smålk ; fnasker, fnask
småknåpig, syn. tasker.

Fnissla gnugga, småskratta, äfven
blemma, skabb.

Fnos storsint, stolt.
Focka fnösksvamp, ticka.
Folkil folkilsk.
Fornöt se I. D. L., ett våp, dåligt
hjon, som ej gör rätt för maten.

Forskin, fårskin gryning (Ty. Vor¬
schein, första skenet).

Fot plur. fettan Delsb.
Frak braf.

Framtalag obetänksam i tal, ga-
pi/g näsvis.

Framyfseli framskjutande (yfvig).
Frasa se i. D. L.
Freså se 1. D. L., bannas
Fr in, fryη, skyr snårs ti eken (från
bitter, Dalk. arg, partikeln från
utmärker äfven ett aflägsnande)

Froa, frogga fradga.
Frostnämnd kallas en åker, der sä¬

den snart fryser bort (Ty. Neh¬
men taga, sv. annamma).

Frunna brumma, suiTa, om flugor
och bromsar.

Frå bittida mornad (frühe Tyksa),
munter(froh Tyska), matfrå så mor¬
nad och munter, att man orkar ä-
ta, äfven hungrig.—Fråna, frå¬
na vid, frånas vid niorna sig.

Fråken equisetum fluviat.
Från bitter, sur.

Frö, fröa, fre förkyla sig, fre fet¬
tan åf såj kyla fötterna.

Frön bräcklig, skör, mör.
Fröhåf, frögill, frehåf, om dug¬
ligt frökorn.

Frössguck en som lätt förkyler sig.
Frössmycken den som snart fryser.
Frössö (Enånger) syckonbädd.
Fumla bära sig ovigt åt, slurfva,

blanda bort.
Fur fogelmage.
Fyrbussa (bussa på fyra) framstupa.
Fångta skaffa sig uppehälle, tigga.
Jtögdnn, föganna föga annat an.
Fögmer föga mer, knappt.



Föra bagen vara styresman, anföra
de andra.

jFörbölsam, förbårsam, forbåd-
sam, förbålsam (förbehållsam)
blyg se I. Gl.

Förfara förlora, slarfva bort.
Författa sticka nya fötter på gam¬

la strumpor, gå i f'orfötterna ,

strumpfötterna i bara strumpor.
Förgjordt se I. D. L.
Förkabblera förgå sig.
förlist om afbarkadt träd.
Förna, gammelförna (forna) grås,

som stått öfver vintern.
Förslettet (förslitet) slutet på vin¬
terföret.

Förslå göra sig af med något, kas-
sta bort.

Fösk, fåsk, fösk, fusk ruttet trä,
rutten yta på* stora trän.

Föså se I. D. L.

G.

Gagér djerf, näsvis t. ex. gager i
gana stor i mund (Ib. Gagr
absurd us).

Gala vara sömnlös, t. ex. ligga
och gala hela natten.

Gammel Frie Fan.
Gammelförna gräs, som stått öfver
vintern (kanske af Isl. forna upp¬
lyfta, alltså gammalt som sticker
opp)

Gan gal, ansigte, stor i gana dryg,
hvit i ganen i bringan.

Gef öde, godt eller ondt (Isl. gef
gifva) — gefpor portioner hö åt
hvar oxe.

Gemen nedlåtande.
Gemsa, jamsa tugga

Genvulen genstörtig (vnlen = vor¬
den, vurden af varda I. Gl.).

Genas större täljknif.
Gerr bitter rök, os.

Gerr, Gerrig säges om badstugu-
värma, som ej är ren och sund.

Gjerf den portion som upptages till
idislatide, gjerfva idisla.

Gjetta (gitta) t. ex. jag getter intet
högt jag har ej så godt i mig
(högt af bug).

Gifva (ge) åf en reda en ifrån sig,
ge någon åka. — Ge sta sig
svärja, sätta full för, t. ex. han
gaf sta sig, så han hade så når
skrämt oss alla.—· Gifva till slå
till, basa på.

Gille, med gille med alfvar, full¬
komligeή.

Gillvall, sqvallertorg, der gummor
efter gudstjensten samlas alt språ¬
kas vid eller oilas.

Gilling 4o pund elier 20 cubik-
alnar.

Girnas åstunda, se^I. D. L., äfven
vara girig.

Gister stakar, på hvilka fiskredskap
hängas att torka (gista)

Gjölpa liten göl.
Gjörska, gjörssa, jernockra (röd-
gjörssa) eller gyttja i allmänhet.
Gla yppen öppen på gafvel.

Glas fenster.
Glens förakt (glina skratta).
Gli smått slödder, småfisk.
Glingande halt ganska halt.
Glip gap, remna (glaffa).
Glomm, glömmen uthungrig, syn.
hål, hål.

Glona, gluna glo.


