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KONUNGENS TROMAN,

PROFESSORN OCH RIDDAREN AF KONGL. NORSTJERNEORDEN ,

EN AF DE ADERTON I SVENSKA AKADEMIEN,

HÖGÄDLE OCH VIDTBEBÖMDE

Herr Mögt 33 2$. ii II © Ell S 'Ζ1 A j? GEIJBR

KONUNGENS TROTJENARE,

PROFESSORN OCH RIDDAREN AF KONGE. NORDSTJERNEORDEN Μ. M.

HÖGÄDLE OCn VIDTBEIVÖMDE

Herr Έ&a g· I? 33 ΈΈ IBL § J Ö B R I Μ Gr

egnas dessa blad

såsom en ringa gärd af

vördnad och tacksamhet

Respondens.



Glonka, Gliinka till liäliten berättta.
G lugga, glödga, småningom taga eld.
Glupa supa supartmat.
Glyta skumma af t. ex. du glyter
i dig allt flottet.

Glåma, ovdspr. sälja glåmor och
köpa frys, nyfiken, som för sin
möda endast får se och frysa;
äfven buse.

Gläfs fälla, räfgläfs. (Glafla vara
öppen).

Gläfsa nappa efter, om hundar;
tala obetänksamt, skälla.

Glödhyppja glödbakad kaka.
Gnafua, impf, gnof, gnaga. Karing-
gnaf och skoskaj.

Gnetta stycka sönder i små bitar
(gnet).

Gniande, i gn. i fyrsprång.
Gnissla småskratta.
Gno gnugga, morra, springa.
Gnossla, Gnåssla småskratta, små-
gnägga, gnissla, fnissla.

Gnugga springa fort, syn. gnia.
Gnälla afqvitta spel.
Godalen spak, sagtmodig [cila fo-

. stra, föda).
Godslig, gos/ig, mild, han är gods¬
len täf (utaf) säj; Golik duglig.

Golfbenskanna traklering, när något
nytt fås, ett köp afslntas, ett stäl¬
le första gången besökes.

Gonätter, gonär se I. D. L.
Gossquadd pojke.
Grams en band full. — Gramsa
grabba, taga grabbtag, taga med
gramsen.

Grannyttja flicka, som gerna är
grann, fara grannyttjelig göra
grannt.

Granstafvern tät ungskog.
Grefvar, baroner orenlighet på bot¬

ten af ljuskärnan efter ljusstöp¬
ning.

Greiug oredig, oordenllig (grea
skilja).

Grekam ett instrument, hvarmed
garnet redes ut, när väf upp-
rännes (grea).

Grep hafsvik.
Grepan handtag, t. ex. dörrgrepen.
Grina gråta.
Grinnug gles. se I. D. L.
Grå kall, gråvinter, grått i vä¬
dret·, syn. issje.

Gräsa grina, låta illa om sig.
Gråsig.

Gröfja liten grop eller dal.
Grön ljung, lyngje.
Gröttåra grötkrälla, en qvistig pinne.
Guck en liten hop, liten hög, vålm.
Guckel våp. Gucklig.
Gufua, gofva se gåva Ib. D. L.
Gusa, gåsa, glåsa lysa på afstånd.
Gu[d)slån met, kärna i sädeskorn.

Guslann tack.
Gå till värka (verket) gripa saken
an, neutr. ske. Huru skall detta
gå till värka? — Oet går på
sårtåen (sårig tå) det vill ej fört.
— gå för, såla med stryka med
t. ex. han gick för, han gick åt.
— Gå för garnet få stryk, straf¬
fas, om barn. — Gå ut med Ju-
la göra besök i Julhelgen utan
att bli undfägnad. — Fisken går
leker. — Gå någon i magen,
gro i någon, förarga.

Gåcken, gä/fen göpen.
Gåfva, stamma se gåjla I. D. L.
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Gångled dagsverke på publika bygg¬
nader t. ex. gå i gångled.

Gårdsgef hvarje gårds eller trakts
af ålder bestämda öde, t. ex.
det kunde ej annat vara, det
år gårdsgefven

Gat dorrposl.
Gåfiing, droppfall, tillbyggnad på
gafveln af en laduvägg att lägga
lialm i.

Gåra göra; g. lust leka, roa sig
(olika uttal).

Gårfva, i d isla.
Gätslor, hemgätslor betesmarken
närmast hem.

Gök t klåda.
Göpen, gjöcken, djöpen handfull.
Göra at bota; han blef gjord sa at

etc. se. I. D. L.;
Gröpa, gröpja, gullan, gullhöna,
gunådelig, se I. D. L.

IL
Ilack smått slödder.

Hackfök buller, storm, slödder som
larmar. (Isl. fyk foras bort af
stormen, vredgas?).

Hackmat slödder
Halstrasa halsduk, armkläde. Snor-

halstrasa, snörblöja näsduk.
Hanila famla.

Handargen fingerklådig.
Handell, hannell en hand full.
Handhåll handtag (hålla).
Handhöfiig beqväm för banden.
Handlös, släpphäudt; slappa hand¬

löst låta en ting fara, ulan att vi¬
dare bry sig derom.

Handspik vectis.
Hanskas nappas.

Harfva en räfsa.
Harftrd härfvel.
Harist, arist, ar is båge att skjuta

med.

Harkla, harskla, hårskla dra opp
orenlighet ur halsen.

Hassamara , hassa marane, hasse
råtte ramen fy!

Heka stamma, iveka
Heljmorn se helimom I. D. L.
Helsotta {lief sot) dödssjukdom.
Ordspr. För allting fins bot för
utan helsotta.

Hemalen lör m}rcket hemmastadd,
näsvis' (ala föda).

Idena om getter som ej föda.
Henda bud efterkomma ens be¬
gäran.

Hia dra efter andan, hia en astad
reta en åstad. — Hia göra gäck
och narr af en.

Hila öfverklädas med rimfrost.
Iliskje en hop småboskap.
Hjnlbent krokbent.
Hjon hjon.
Hoa ropa hoj (ho), blåsa i händer¬

na för köld.
Hofvein islossningsliden.
Hojsira ropa hoj!
Huckra darra af köld. Syn. haska.
Hufvudlag den remmen i helslet,

som lägges öfver bufvudet på
hästen.

Hufvudro, huggro öfversta stången
på gärdesgårdar.

Huggvill (villa) yr i lnifvet. Tala
i huggvilla yra.

Hugsa, hogsa (bug) ha lust till,
älska, ämna, sätta sig för, vilja.
Holsen,
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Humla bi, som sätter honung i
jordhålor. — Hummelmö sådant
bis boning.

Husera herbergera, fara illa fram.
Husbondkast öfverbefäJ i hushåll,
öfvervälde i allmänhet.

Hussa ropa, skrika.
7i/i'ac£a(kväka)småskälla, om hvalpar.
Hvasa dundra, susa. Jag skall
slå dig, att det skall hvasa i dig.

Hvil den som hvilat ut, jag är hv il.
Jlvimsa bära sig oredigt åt. Syn.

hvamsa.
Haina gråta.
Hwåkja bräka som getter ocli får.
jHwåla skrika, gråta, skränja.
Hwäll, squåll genljudande, gäll.
Verb. hwålla.

Hwässa upp åstadkomma nysning,
om snus etc.

Hyja slå med ris , flå af huden.
Hyggja en roa, gynna en (hug).
Jlyla springa.
Hyllas vid en, hyggas, tala vänligt
vid en (hug).

Hymja, hympja sy ovilligt, att
det blir påsar, tråkla.

Jiyppja propr. ofta och som småbarn
hoppa, deraf utan eitertanke ta¬
ga sig något före, bära sig barn¬
sligt åt Adj. hyppja el. hyppjer
fjäskagtig, onödigt beställsam.

Hysta gunga (af hissa freqventativ).
Subst. gunga, Syn. laga, hysta
låga roa sig med gungning.

Hacken hvem?

Hågas s. hugas trifvas. — Hågsa
hugfälla, behaga, ha lust till.

Hål snål, s. hol uthungrig.
Hållheit vatten ej hetare än alt

handen kan hållas deri.
Hålved toikad björkved (hård!).
liåtna ejter en ting tänka efter,

skaffa sig hnm om. — Håmlig
våpaktig. — Hämma, homma ma-
ka sig undan, om hästar; stiga
åt sig om kor.

Hårfärg håren tillsammans på varg-
och räfskinn, när de ligga i mer
eller mindre ordning, hvaraf
vacker eiler ful hårfärg.

Ηårgål, hårgård, hårrem hårsi¬
dan eller narfven af ett skinn,
hårfäste.

Hårnot kamning, ohyrans bortbor-
stande eller bortkammande från

hufvudet, draga hårnot kamma
sig, äfven lufvas.

Hårdleken för hård och alfvavsam
i lek.

Hårsmör osaltad t smör.
Hårssa, horssa storskratta, gnägga;

hårsser rn. hårssa f. en som

mycket skrattar, Syn. flinolle
Håflig bra, hederlig, förnäm se

I. GI. liasfva.

Håflar stänger att bära hö på
(bäfva).

Häla uthärda (härda), berga sig.
Hålla, fjetterskaf jern vid tjödret

på en häst.
Hångla, hångla dra ut på tiden.
Hängslås ett våp.
Håppelig förfärlig, dels. ohåppelig

(o intensiv).
Hårkå, harkla, harskia, hårskia

se I. D. L.
Hårna skalle, (af hår eller hjerna,
tysk Hirne), få i h. få rus, taga
en i h. i lufven.



Hårska med möda gå, kräla, dra
sig fram. — Hårskot sjuklig,
skrabbig. Med hårsk dåligt,
knappt.

Härska en grof räfsa för spånor, kol
etc. — Spånhårska etß. — verb.

Hårskja tigga.
Håskjelig ocli ohåskjelig förträfflig,
— Härkjele mycket (hiskelig)

Håilan, få något i håltan få rus,
(hatt, hufvudbonad, bufvud).

Häxa förebrå.
Håijana bäd anefter.
Håija hädan, härifrån.
Höft, på höft ungefär.
Hölja göl, stor valtugrop.
Höra höns efterkomma befallning
— t. ex. jag skall låra dig hö¬
ra höns.

Horcht och heligt, egentl. Helg och
Örkje se 1. L). L.

Jlosika, hvskja ring mot häktan.
Höst stället i båten der man öser ut
vattnet. —Hiälla, hipa, hippin,
hucklå, hvitsöndag, hak , hvåt-
tia} håa, hågda, håssja, se 1. D. L.

L
Iga ega.
Igeln behaglig, angenäm.
Illa niöa (möda), nugge nö knappt.
Illa ved (vid) rädd.

Illgjolsam som gerna gör skada
(göra).

lllhåkjen som ar angelägen om något.
lilhålig, ihålig härdig, som tål
väl vid (i och hårda af hård).
Fordom illhårdhoger.

Illvuln, illvulen. något elak (illa
vurden).

Isa, jisa me jos! jis locka svinen.
Issje kulet, issje våder, det år

issje ute.
Isßinga, isfiingra isstycke (flinga

tunn skiiva).
Ishågg små klackar på häslskor

(is. hu«ga)
IssLickei istapp.
Issår issörja.
Iviste evigste, hvwivigste kåft
livar enda m<nniska»

J

Jamnan städse; janinan drar ihär¬
dighet hjelper. — Jamt jetnfe;
jämt och samt beständigt; alt har
å jamt hit, der jag p^kar.

Jangla med möda tugga som en
tandlös.

Jaska, fjaska, pjaska fjålla, vara
narraktig.

Jetta ko don svordom.

Jonge, genas större knif.
Jordbår smultron.
Jusminne tractering efter slutadt köp
eller byte, köpskål.

Juxa hoppa, guppa som en hare.
Jåkel djefvulen.
Jålmä jama, om kattor.
Jårnnåtter, skråcknåtter frostnätter,

de förra i Juni, när ax slå ut,
de sednare i Augusti d. 10 Lars-
mess.

Jångel liten oenighet.
Jåkel, illparig, illpliktig jåmt

se I. D. L.



κ.

Kabba hugga af, syn. trumma, Hum¬
pa, slumpa af.

Kala blåsa lindrigt.
KalJskinn korg vid frieri, som det

står i en friarvisa: Fem galar
jag geck , fem kalfskinn jag feck,
ha jag gått en gäl ta.ll, ha jag
fått en full fåll. — Kul/skinns-
bref pergamentsbref.

Kampa afhugga, afqvista (kappa ka¬
pa). — Kamptöj afqvistadt löf.

Karrnskolt, sitta i k: vara i tour
alt dricka.

Kara sopa.
KarItilta, hylla for kärl och

böcker.

Karlfora, karlfola karls höfva,
karlaväsende (föra).

Karavask den som vid bröllopp
tvättar diskarna (vaska, tysk. Wa¬
schen).

Karvatta diskvatten (vatten i kar).
Kase vedhög på svedjeland, här-

af vårdhaser hasa svecljor bära
hop högar af ved och bränna
dem. — Kas värme; k«s, hes
säges åt kylda barn, som ma¬
nas att värma sig.

Kast en gång; i första hastet med
allraförsta, i bråkastet snart;
ta ett kast brottas. Kasta bratt-
61 en lek, der man kastar en

käpp öfver tak. — Kastkapp
se kastklabb I. D. L.

Kattugt, skyligt (katig I. D. L.)
i hög grad.

Kattsten förvänd t uttal af quarzsten,
getßirita, hvit flinta.

Kauma hvina, grina.
Keppel taggig grimma, h varmed
killing π r alvänjas, deraf keppla.

Kindklåmma sjukdom, då hakar¬
na ej äro lediga och munnen ej
väl går upp.

Kings liten kulle. — Kingsa, då
släden skafver mot knölar. —

Kingsig full af små knölar.
Kitta, kettaliten afplankning,■ får-
hetta:

Kjep lek.
KjuTp se I. D. L.· motsvaras i Hels.
af i bälg.

Kjåka, blåka arbete, deraf bläk-
arbete svårt arb.

Kjo kön. Ordspr. spors katt på
k]δ och hin på mor se i. e.
barn brås på föräldrarne.

Kjon pl. kjurån se I. D. L.
Kjora hej med en köra på, drif-

va på en långsam.
Kläm kiam, om snö.
Klamra med (klammer), klåfva nå¬

got pressa ihop syn., klajva in
t. ex. boskap.

Klapur runda stenar, gatusten.
Klema stryka öfver se klena I. D. L.'
Klicka halka, klicka utfore, oe-
gentl. misslyckas.

Klingerlett trindlagd, motsatt lång¬
lett. — Klingrig rund.

Klomsen, klumsen y valhåridt, I.
D. L.

Kludcla, klådda, kluttra, klottra,
klåpa; göra dåligt; kluddsmed
dålig smed, bönhas i allmän¬
het.

Klurika i sig dricka snålt, svälja
stort, kå/ka.



Klussa klifva, hoppa ovigt.
Klycka låta som kycklingar, klaga

sin nöd.

Klyririe ruskljyfva.
Κ/γfsa knippa, hylsa.
Klyfta lin med små bråkar bere¬

da det. Klyft en liten bråk, ett
stjrcke af ett klufvet trä.

Klåckriå se I D. L. clet klack
i mig.

Klamm, klomm klabb, klåmma,
klomma hugga i stycken, syn.
trum, trumma.

Knalla småningom slå, bulta.
Knagg liten kulle, knöl, knalle.
Rnape, knapa knuten på en vid-
jelänk, hvarmed han hopfästes,
i rimkrön. lås, knapp for lad?.

Knapra gnissla, t. ex. när det är
kallt, knaprar det under fötter¬
na ; — syn. det år kattungar un¬
der medarne. — bita i. Ström¬
mings-, fisk- knapra romm , (för
ljudets skull, när man biterb

Kneg tå, knextra, knegsta, dyfla
gräla.

Knekeri, komma på k. komma af
sig (Isl. Kneiki vrida tillbaka).

Knifsa af, skära af, syn. Sr/ifsa.
Knippor, smågropar och backar i

vägen.
Kno, tukta, laga om en (knåda,
gno), jag skall gno dig, (Isl.
knosa krossa).

Knoga se knåpa, arbeta långsamt.
Knotera. knota, murra, spela vac¬
kert på viol, knotera till en låt.

Knubb knöl; knubbig knölig, tät,
fet, stark; oxknubb, oxknöp,
pxknöl liten oxe.

Knusa krossa.
Kny. knysta, knacka se J. D. L.
Knyta upp rumpan på någon
tukta en, köra en i bås, scitta
en i bank, klippa vingarne af
en . låra en höra höns.

Kriåa. knåda sönderstöta,
Knåfvel hård klimp, bit e. g. biöd-
knåflar, brödbitar, knallar.

Knålin munter, om dem som ef¬
ter -sjukdom komma sig före.

Knåpa vi å , skrymsla (knappt,
någonting smått).

Knåsa s. knusa.
Knös liten kulle, knubb, svulnad,
flenlms, äfven karl t. ex. en
rik knös.

Knöstra.knostra krossa (Isl. knosa).
Kola då vallhjon locka och sjun¬

ga för boskap; kola af somna
in, sjunga svanesång, dö.

Komake tjur (Delsbo).
Kommas rymmas, vi ko?ns intet
flera i\ släden; kommas at
komma åt, slippa åt, hinna iram
t. ex. jag knms ej att tå (till
att) göra det. Komma göra
att någon kommer, jag skall
komma dig åstad; komma upp
i smöret med stöflarne, med
hårsockorna komma väl till;
komma tå skre ur ordning,
komma ur rea·, k. tåf skåla
bli ursinnig, galen; k te skåla
till rätta, då man gått vilse.

Kom, kam litet saltad, dufvet,
osmaklig, om mat.

Korra, kurra bullra smått, t. ex.
i magen, eller katten korrar
spinner (korra ljuda Isl.).
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Kota hvarf, ga efter hota (Isl. Kuckerälla, rå/la sädesäHa·.
kota en afdelning i ett hus). Ku ta (isl. kula klot) gå krokig och

Koxa titta, se sig om, ordspr 1 η La.
hoxa forr an de flyger, var Kall samsyskon, barn i sanuna gifte,
försigtig. Kuller knöl, liten backe; kullot

Krafsa sig fram hjelpa sig fram adj. skallig; kullra trilla omkring
under lattigdoni; k. pä foten, bals öfver hufvud (allt af kull
bugsera complimentera. något l'undt).

Krag se I. 1>. L. äfven skum på Kullbåra excrementernas utgång
bra n vin. på fisk.

Krake klake v Kummen, link, linknopp.
Κι amasera, kramasa krusa, krams Karra gamma en lek.

(Isl.) grannlåt. Kutande i fyrsprång.
Kramp krokigt trä, främsta eller Kval linning, fåll, skjortkual, ca m-
krokiga ändan af en annerstång. kcal-, kvala fålla.

K ramsill byckling, rökt strömming. Kvamria (Isl. kafna) qväfvas.
Kring lig, klingrug, bullig, rund, Kvarkbol.de, cjpcirtbolde halsböld
trind (kringi verb. Isl.). på hästar.

Krusera complimentera; deraf kru- Kviclfoglar, kvidhäkar, kora¬
serlig, krusersam, krusamora _ gnållar.
(mor) en som lagar till vid bröl- Kvåda sjunga en visa.
lop (isl. krusa, krulla). Kval sätta afton.

Krut ört, slag, af elakt krut Kvåttsofd snart sömnig om qväl-
(Kraut). - larne.

Kry lie, kylsa en hop, knippa. Kylte bylte, knippa, skåcka.
Krype, kåta, smuga vrå (der Kyntlig snygg, nätt, täck, syn.

man måste krypa). igelen.
Kräk vinkel, vrå; kräkmåna brist Käft mannens högtidsrock. Rock

och trångmål, Olofsmesskrok. spens, vest, Vest lif&tycke-
Krås slemm, spott; kråsa hosta Kåfsa qvinna, skällsord.

opp slem. Kål se I. D. L. göra kål på nä-
Kråfva, kråfja om kon, som gon förderfva, förstöra; våldsamt
vill ha oxe. handtera, döda, om rnenniskor.

Kränga, vitta se I. D. L. Kålsupare kamrat af lika ålder
Krol fästman; kräla se I. D. L., och villkor.
vara krasslig. Känga, konga klasa.

Kum hemsk (kaum?). Kära hyfvelspån. Kära äfven li-
Kubbog, kubbot, kubbig fet. ten kur, koja; fotkåra, fotbusa
Kuckla qvacksalfva, trolla (qvackla) då man i köld stoppar väl om

se I. Gl. qvacksalfvare. isl. hukl. fötlerua med sängtäcket.



Kås myrland, röjd t, sved t.
Kåt, stå i k. ej växa fort, stå i
knut.

Kåta tälja.
Kåva skrubb, litet kyffe.
Kåvenn, hyvem, Jcovern liten hund
(ko. vän, värn Isl. hovarni, ko¬
varn).

Käfva, kålja. fika efter, kava.
Kalla värka eller svida .af böld
{kall).

Kållos sumpigt land, der källådror
komma fram, kållås , kållsug se
I. Gl. (os göth. mynning).

Kåringfis ett slags svamp, torr
som fnÖske och rökande, när
den tryckes.

Kåringgajjfel gammal gumma, i
föraktlig ton.

Kås fluga fäfluga.
Kåsn, kåsmage, käsa löpe i mjölk;
kåsvatten, kåsmus ett stycke ny-
gjord ost, som ges åt barnen att
smaka på, V- G. ystnius.

Kåxa med mun hastigt nappa ef¬
ter något, otn hundar, träta, bitas
(af kcik, liksom kåfta af käft).

Köpstadsgods all grannlåt, allt^a-
sande lysande, som ej fås hem-
mavid.

KÖttgål köttsidan på hudar (gård).
Kabb, kabbe\ kuniffla se karnyfflaj
karva; kas, kasa; kinka; kinkom-
by; kippa; kissa; kjöijas se kioi-
jas; kjo se kju; klinghalt; klapp;
knartig s. knart; knog; knubba;
knusa, knåsa, knösa; knöster;
koka se koke; kolorum; kora;
jkraga; krammad; krasa; kring,
kringa sig; kubb; kränka ;\ku-

ska; kvadd; kvesan, kvesor; kaka
kåk; kålkay kås asy kåsåty kåk-
la se käggla; kårny se I. D. L.

L,

La balkarne på båda sidor om korn-
ladulogen, eller ett bås.

Lacka efter komma efter se I. Gl.
Lafve en liten lektare, hadstgu-
lafve (isl. lafvi).

Lafva prata, slabbra utan uppe¬
håll.

Lafskrika nötskrika, mager som en l.
Lag måtta, det regnar mer ån
hof och lag med, öfvermåtlan;
lag röst, melodi, lagle (lag) knappt,
(lagom).

Ljaga någon i mund, fli oppt en
bantia upp (för ohöiliga ord); la¬
ga, laga om tukta till, basa på
någon.

Lagder, langner rynkor på kläder
(lägga, Isl. lagde lock, tolte)

Lammtacka en moder, som är
flat mot barnen.

Lappa prestbåxorna pligta för för¬
tidigt sänglag m-ed sina fäslmöar.

Jbarka spilla, drälla efter sig.
Imrfva tala oredigt som barn.
Laska spänning, verb. laska.
Latklofvar små klöfvar under fot¬

lederna på kor, oxar etc.
Led förarglig.
Lefva lem na efter sig; lefva vid
nordanvåder, tugga snop ha
intet att lefva af.

T^efder öfverlefvor.
Lefren , det ligger honom på L

han är ganska angelägen.
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