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och aktsam, försigtig (blir varse
skott).

Skrafveltorr krastorr (Isl. skroela
torrka, skroelpurr). Skrafla ras¬
sla, (Isl. skriåla, skrafla).

Skrafvelsjuka då huden blir skroflig.
Skrammel skräp, äfven bjällror.
Skramp, skrampug utmager, om

hästar, äfven skrabbug.
Skrasslig krasslig, sjukfig.
Skred maskar, hvilkas flyttning från

en gård till en annan anses af
vantron betyda olycka för den
gård de lemnat.

Skrickct skrida på sned (isl. skreika
vackla, Skryckja falla plötsligen)
— Deraf skrivkpungad som bar
bråck.

Skruc.kkorg skrindkorg för hö.
Skruf rökfång i en skorsten, äfven

skruf på enqvarn, livaraf frasen
ta skruf lyckas.

Skrum skum; skrummig grynig,
om våtvaror.

6kryp knapp, otillräcklig.
Skrälla jernskräde; (Isl. skrolla vara

fästad vid) verb. skrälla.
Skråfla tass, sjödjurs fot, handel-

ler fot i allmänhet; vakta skr.,
dra skr. åt sig.

Skrållot liten, dålig, sira/.
Skråppa, skjuta skr åppskott skryta

(Isl. skripa tala oanständigt).
Skråρphy Ister s u sp e η soi r.
Skråta, skräta åt en förskräcka.
Skråf ta, skrifta sådesbanden ska¬

ka nr den lösaste säden.
Skvackug lättskrämd (Isl. skvala el.

skaka ruska häftigt).
Skaf, skåf, skuss stund.

Skulle vind, öfverboltén, lektare i
kyrkan, skulle.

Skullra synas stor, större än man
är (besiäglad med skyldra, skil¬
dra, Isl. skolla hänga fram, sy¬
nas stort).

Skullt qvitt, icke skyldig (Isl. skridr
ålskilld, fri från; skiluri återbe¬
talning).

Skurfva, skorfva upp en förebrå.
Skussa, skyssa föra fram och till¬

baka, t. ex. yxan på slipsten, fre-
cjvent. af skjuta.

Skvålla, (Isl. skélla klinga, åter-
skalla), skvåla (Isl. skvola slad-
dra, högt prata) gälla, genljuda;
skvåll livad som ger återskall
(Isl. skellr ljud.) Skvälla äfven
splittra, med gällt ljud.

Skvätta hastigt utgjuta, spritta af
skrämsel.

Skyblag, norrsken, (Isl. Blacki och
Blik, sken, glans).

Skyhår längsta håren på uttrar,
bäfvar etc., som beläcka den in¬
re, finare ullen och ge skinnet
färg; gläsa hår

Sky le skjul (Isl. skåli hus); skyla
verb).

Skynna, råska ljufva; äfven verb.
Skyskug, skyssjug ostadig, skygg

(E. Skittishy T. Gescheuiht af
Scheuchen skrämma).

Skytt lar se J. sköttlar.
Skåla hugga af uppstående tand¬

spetsar med ett skåljern
Skåle, skåle, skyle, stårse tillfällig

lada (skyla, skjul).
Skassa sår, spricka, skjåssa, skors~

sa, skåra (skära).
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Skata, kåta skjul (Tsl. skitti, skjul,,
sädesskjul.

Skdckja, (uttalas skåttja, kanske
af skita, Isl. skitsa dynga ned)
blöja.

Skågeltåndt, skigeltåndt med ut
och instående ojämna tänder, gi-
geltändt (Isl. skogultentr af skaga
stå fratn öfver, hvaraf Skogen
Jutlands norra spets). Skeltåndt
den som har glest stående tän¬
der (Isl. skil öppning, gap).

Skålgrann, sjå)grann nogräknad,
granntyckt.

Skånglor ben, draga sk. åt sig-,
skänglig lång och rankig.

Skårskotta sig ündskylla sig (Isl.
skirskotta hänskjuta till en an¬
nans afgörande)

Skarpa, torrt och ofruktbart land
(Isl. skarpr hård, torr, mager).

Skola, skolan skördanden (olika
uttal).

Skon (Isl skyn D. skjån förnuft)
erkänsla; komma skon på, skon-
ja något, han kom inte skon
deipäy vara skonsam erkänna,
vara tacksam (Isl. skynja, D.
skjonne, förstå, skönja; Isl. skyn-
samr D. skjonsom klok; en som

urskiljer det goda).
Skorpa, skorspa , snörpa om boc¬

kars läte, då de bli rädda.
Skorsticka brödkafle.
Skota lägga till på längd eller bredd

(Isl. skaut flik, skört).
Slabba (Isl. Slapr en osnygg men-

ska, af slapa hänga, vara slapp)
med möda taga sig fram; vara
»luskig i klädsel.

Sla-fat tråg med lock -.på (slag-rfat).
Slag/os snar alt slåss. Fos s. f.
Slagda klofva med slagdrep upp¬

binda begge bänderna att de ej
klämma den klöfjande hästen;
slagda våg jemna (slå).

Slampa slarfaktig qvinna; slampig,
slamphank slarfaktig.

Slammer das, slammerkuse bul¬
lersam, pratsam.

Slanka, slårika, latas (Isl. slan-
gra öda bort), slantra (Ty. Slen-
tern); slank, slånk en slarfver;
gårdsslånk som går gård emel¬
lan; slankvecka frivecka.

Slapei'staska en pratsam menniska.
Siarfva trasa, äfven oduglig qvin¬

na. Slarfråja täcke .af mattväf.
Slasa fara ovärdigt fram, slamsa (Isl.

SIasa , slisa såra , skada); s lasig*
Slet t plågor af för mycket arbete;

g lam ma/t s/ett; sletlvarg, tef-
varg som snart sliter eller rifver
sönder sina kläder (Isl. S/it brott,
afbrytning, något förslitet).

Slimpa trasa.
Slinga, slyngja. virka band på snör-

niakarvis.— Slyngja.äfven slinka.
Slipa iron. nöta skor. — Slipgör.

bvad som slipas bort af stålet.
Slipa gråta af lipa, lip underläpp.
Sluddra slarfva och sluddrig (ty.

Schlottern; Isl. s/udra prata,
sladdra).

Slå igen sluta; till sel.; for stan¬
na af; mot Lar eller da/karlar i
en ljuga eu full; lakar falla bak¬
länges på hal is; dofårat vid låta
gå för vind och våg.

Slådtak slädbotten..



Släkesskräppa, släkéstaska en
pung, hvari yallfonet förvarar
släket (salt och mjöl, af slicka,
sleka).

Slamma slå liårdt igen t. ex. dör¬
ren (slå , slamra *, Isl. slamma lö¬
pa fort; slembost kastas häftigt).

Slårja spö, ris jrnf. Isl. Lya eller
Slya smal kant, list).

Slösa väl trafva.

Smala, smala smattra.
Smillra freqventat. af sinila.
Smitter kras, ga i sm.
Smyk skryk; smyla på.
Små, cle små Trollen. Smågna

bli smalare, mager; lägga sig,
om svullnad (Isl. smcecka förmin¬
skas af Smcir liten).

Småsk höfrö; båss.
Smälla öronen oroligt lyssna, draga

öronen åt sig, hafva kaljven i
örat, få loppor i örat.

Smål!fikon stryk.
Smölja, småla ur (smula) om sä¬

dens rinnande ur axen.

Smörgås äfven sqvallerlön.
Snarka tunnt skinn på uppkokad

mjölk eller annat
Snarρ, snärj (Isl. snerpr) spänstig,

8tyf, häftig, skarp; snårρ i taga",
Sharpvinter.

Snarvånna (snar vänning); gäck i
granngåla och låna snurvänna
säges att hota barn med stryk.

Snaskug, osnasfceli orenlig.
Snekas, snäglas vilja bitas, om

hästar (Isl. Snäkia snylta).
Snes (Isl. Sneis) en spetsig stör,

hvarpå korn och hafra torkas;
korηsnes.; snesa korn.

Snip (Isl. sndpr spets på något,
snibb) snabel; snipa spitsig båt.

Sno adj. bärlös, knapp, tom (Isl.
Snaudr arm, fattig)

Sno i sig, vrida i sig äta hastigt;
sno sin våg, lägga åt skynda
bort (Isl. snua vrida, vända).

Snogg snygg.
Sriok ingenting; du fick inte snok;

det har du snok för (Isl. snöggr
glatt, hårlös).

Snop, tugga snop ha inte att äta
(Isl. snop tasdiosa mansio).

Snorka snarka, flåsa att det skor¬
rar ur näsan.

Snorkilling, snorkolf näsvis pojke;
snortrasa näsduk; snörkrima
snufva.

Snosk trut, slå på snosken, på
gläfsan, slapran, snören.

Snudd snibb, spets (Isl. snådr, sna¬
bel, tryne; D. Snudé).

Snuspul snusdosa.,
SnyIlande, snyllen, snillande

skamflat.

Sriyte näsa; snyta eld vara vred;
snyta sig för något gå mi¬
ste om.

Snytterbär smultron.
Snäfrum (snäft rum) tillfälle.
Snagga, snäija, glänna blåsa kallt

(Isl. snugga , biåta kallt; snaki
en kall vind).

Snärta, stintsnärta, jcintflänga
flicka.

Snöra gå på tok; det snörar för
honom; snöra om vända om

(Isl. snara).
Snörpa sy illa; f-nörpug; snörp-

opp arg käring.
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SnSsk fnoske; snåskbakad skört
lader, ömtålig (Isl. Hniöskr,
J?nj0sbr).

Socken lilen dragg (Isl. socka djup¬
lod); sochna dragga (Isl. sockra
sänka, sjunka).

Sofs slurl'·, sofsa, saffsa. Sofsa
' äfven dra fötterna efter sig.

Sona föilika.

Soppe sqvätt (Isl. sopi dryck, klunk,
sup); mjolksoppe litet mjölk.

Sorpa, sorpa blanda åt kreaturen
(Isl. sorp agnar).

Sort svart (D. sort).
Speija göra narr af, spea (Isl.

Spéa eller Spia).
Speta, spita utspänna (Isl. Spéta,

Eng. spit).
Spigg svicka (kanske i st. för pigg);

äfven ett slags småfisk med hvassa
• spröten, skitspigg.

Spinna taga af, gå förlorad (om
rep som gå af); äfven spinna
upp sig.

Spjolk spjele, spjelk (Isl. spelkar pl.).
Spragge grof qvist, gren (Isl. sprcekr

litet tunnt trädstycke).
SpraLa sprattla (Jfr Isl. spretta

spritta, sprik/a sprattla).
Språta qvist, stake, spröte (Isl.

sproti käpp)verb. krafsa som
Läns (Isl. spreyta sig vara stolt,
eprelta); språtamat värd stryk.

Språg bjert, om färg; rödblom-
mig, om menniskor (Jfr Xshsprcekr
rask, tapper, stark eller sprek-
lottr spräcklig).

Spär kant och ända på ettsågbräde,
hvilken språtas eller liugges bort.

Spänna tågor ep. liop två hästar

och låta dem draga mot hvarann,
för att se livem som är starkast;
o eg. pröfva hvarandras styrka,
dragas om något.

Squapp plask, om ljud (Isl.squamp).
Scniäia bräka, om getter (Isl. squola

sladdra).
Squällcc ge återljud, om träd som

dallra, då de splittras se skrälla.
Squattcr, rcgrisquitter, stänkere

regnstänk.
Sqnåttjlyke, strandpipa , tjocka¬

ste stammen af angelikegräset,
hvaraf barnsprutor göras.

Stabbe kubbe (Isl. stobbi stubbe;
Stabbi, hop, stack).

Stanka stånka.
Sta-trått alldeles trött (Isl. stadr

stillaståeude).
Stathål/fäst fast (Isl. Staclfastr).
Steg lacka kyrkport.
Stenbär stenigt ställe, stmgryta.

Stenbitar, skitspigg s. förut;
stenkassa en knippa skräp, som
ungkarlar på bondbröllop måste
bära i dans, till straft lör säng¬
lag; dansa med stenkasse (I stads¬
lagen: bära stadsens stenar).

Sterra, rättare slarra sträfva mot
(Ty. Starr stel, styf).

Sters. fäboslnga , skäle , stors (Isl.
Steik alias, I). Steers pio Ste-
gerse. brygghus af Stege steka).

Stiga af for någon, ga af ge
efter, upphörn.

Stimmene moikt alldeles mörkt
(som stimmet = en fiskbop).

Stimkudd ostyrig pojke (Isl. Sti-
ma brottas, föra oljud; Gottl.
quadä qvadd, pojke).



Stjelpa trag ligga efter Ii varann
med magen mot en annans rygg.

Stim barns lek, ras, brottning
(lsl. stiina, stimma).

Stjäl, stel, skär skygg; skakelskär.
häst som skyr skaklorna.

Star i / ea , i kråfva, på sig hög-
, färdig.
Stornj.hatt stormig menniska.
Stöta stamma (lsl. stauta, Gotl.

stutrå, T. stottern, Ε. stuttre).
Strarulstreh, strandsåla svala.
Sirena på, stränga på strama

(lsl. stre/igia, binda hårdt, lat.
stringere).

Strogria stnrkna (lsl. Striugr upp¬
svälld mimd på en uppretad men¬
niska).

Stråka, streta mot af stråk i en
iorss (bl. stroka, striuka fly,
ila bort).

Siråloppa gräshoppa.
Strå/ja, struja se stinnt ut, äf-

ven strypa.
Stunda, stanna på lita på, vänta

(lsl. Stunda vinlägga sig om,
bistå).

Stuss ståt (Γ). Stads).
Statt, ta statt lida skada (lsl. stu-

ta förgås, eller stuttr kort);
slutta stöta mot, studsa.

Stutt, stött kort (Järfsö; lsl. stuttr).
Stutting, stötting liten kälke (lsl.

stytting förkortning, af stött);
sotlirigsdon ett par kälkar.

Styjve, rättare stuf fågelsljert (lsl.
slujr, stubbr stubbe, något stym-
pacit, korrt; styjr papperslapp).

Stygga, styggheta fulslag (lsl.
styggr förlretlig).

stygn (af stinga) gadd; lång-
kusstygn ormbett; stygnfluga.,
kjesfluga fäll tiga.

Stå ι henne vara lat, se. Hia; slå,
vål på dig farväl! stå androm,
stå ståss androm. stå i hakan,
stå till Guds, stå rabbig, sta
karl, stå bi se Ibre.

Stäfva eg. kärl att mjölka i, oeg. håll¬
ning, alfvar; det år ingen stäf¬
va med den mannen·, stäfva-
lås råd lös.

Stäja, städja, stådja, .hämma,
hindra (Stå) .. Städja, tvårstäd¬
ja bråddjup i sjöar.

Stäk en boskapssjuka; stäkgräs ört
derernot (lsl. Steigt' dufven . matt).

Stämma kanta kläder; stämriäl
kantig nål (lsl. stemma Lindra,
stämma; göra styf af stamr slyf).

Ståk skräp (sloka göra rent).
Står värja gårdsgevär, spjut.
Slåss förvånad.
Stått stadigt (studdr stadig , stödd).
Svärj den sneda och plana slip—

ningen, som bildar eggen på egg-
jern (Jfr lsl. svärj iilspån).

Sveåt knott (af svida eller af sve¬
da, knott på svedjeland).

Sveg böjlig quist (lsl. Sveigr; Svigi
vidja af spigna böjas; T. Zweig,
Ε, Twig).

Svettmycken snart svettig.
Suiten, sålt en hungrig (svälta).
Sumsa slarfva (lsl. Sems lathet,

söl; verb. semsä).
Svår/gna bli mager af svält (lsl.

Svengiast bli hungrig). Spång,
svang hungrig (lsl. svdrigr,
svengd)·, svängan veka lifvet.
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Svd(ka squäka, om grodor (lsl.
quaksa d. β.; qvaka qvittra,
snattra).

SVängeri, stundom sv. st. sprän¬
gen ordspråk, ibland svält ibland
öfverflod.

Syfte ögla (lsl. Svif, n. pl. böj¬
ning, krökning).

Syre på sjöbotten nedsänkta qvi-
star och grenar för att tillocka
fisk (lsl. saur skräp, sori d. s.;
syria bottenfall).

Sy te lillbarn (lsl. syta dra för-
sorg), pJur. söderne. Vara på
syten, sytvägen, vara liaf-
vande.

Så, sårte på det viset (lsl. svo,
so eller sona).

Såka söla (Jfr lsl. sockva, sacka,
sjunka, bli efter); såkansamt.

Sala pl. sålarne svala (lsl. svala;
siila sjöfogel med långa vingar).

Så/f, sålfvor skaft i väf.
Sålskreen (sula, skrida) om1 skor

med lossnade sulor, om allting
utnött.

Sånk sank, sidländt (Iel. såckva
sjunka; sänka)·, sånklastad för
mycket lastad.

Sänka (samka) leta ihop; s. i sig äta.
Såpp blötsvamp, ej ticka, teka,

boletus (lsl. soppr boll, klot;
sveppr svamp).

Såska rossla, låta illa.
Sanne (Dal. sända) grof brynsten,

sandsten (af sandr sand, sen-
dinn sandig).

Såta akta, värdera, lyda (lsl. sceta).
Sdttnas sjunka, sätta sig, om dricka

som klarnar.

So pl. sona, sön, såar boskap
(lsl. saudr får).

So, så, sådd spad (lsl. seydi,
seydr , sod soppa).

Sor, dikes-sor livad som uppka¬
stas ur ett dike (lsl. saür smuts).

Sotklubb, såtkhbb gröt.
Salä, siga, sinka, sinkas,

sinksam, sjni, skallmäje, skerla
(skjorta), skessa, skimpa, verb.,
skjörpä, skola, skåla, skrafla,
skrata, skricka se skreka, skryp
se skrip, skripe, skroa (skråla),
skijunsla, skutt, skvimpa, skvä-
ka, skvätt, skvätta, skaf, skårs-
na, skäfle, skafFat, slagval, sli,
slimpa, sloma, slö m, smacka,
småtta, snopen s. snöper, spelbå¬
ge, spinket, spolda, sqvalta verb.,
sterta, stött s. stutt, sticka under
stol, stråka, ståta, stöstött,' syr-
vulen, myrsvag, sy, sya s. syde,
sylt, sålten, såmp, sökje (söka,
söfje), sytja se I. D. L. (De till-
liöra äfven andra dialecter).

T.
Taga lössen till råds rifva sig i

hufvudet af villrådighet; ta Pehr
på löftet vara säker på sin sak;
ta sig ned vid sidan bekänna
sina fel, ta sig i barmen; ta
sig jesingen svära; taga ner
öfverrumpla, besvära, förderfva;
ta ner en oxe slagta; t. lag
lyckas; taga Staffansvatten ett
bruk annandag jul till Helsingapo-
steln Stephani minne, då hästar¬
ne bittida vattnas och männen
stänka vatten på qvinnorna; taga



haren eluta med skörd; tag lag
och ville det det må gå hur
som helst.

Tagna tystna efter gråt, om barn
(Isl. pagna d. s. af pegia tiga).

Takeralla, koherilla sädesärla (det
sednare namnet emedan hon sö¬
ker mask bland kokorna på åkern).

Takve (tak-ved) stänger, som läg¬
gas ofvanpå taknäfvern (Isl. pah
tak, vidi' trä).

Tala ut med sig förtala sig, tala
upp siefven eller siapran på
s&

, .

Tama, na ingeu tama i sig intet
handlag (Isl. tamr tam, skicklig).

Tamp något stort (pamba Isl. upp¬
svälla); tajnpysing.

Taria inelfva, hinna i ister eller
• talg, (Isl. tan diaphragma); in¬

gen tona icke etE fnask.
Tand. ha tänderna i näfpen va¬

ra dum.

Tarfsen glupsk i mat, obelefvad,
oxaklig (Isl tarfr tjur).

Tarmeija tarmkexet.
Tepug nätt i maten, mager, kle-

inig, kruserlrg (Isl. tepra en till-
gjord memiiska) ; t. sorn ert skat-
pinge mager.

Terane stänger ofvan ladnlogen-.
T/iur åskan, Thor'η (Thordön) ;

riet 1 harar.
Tia, tina smälla,, om snö.
Tia ull reda ull (Isl, ta eller tceta

eller ton); tia eller tina korn,
rensa korn (Isl. tina hopsamla,
.plocka).

Tickel stickeln eller kärnan i horn

(Isi, sfikill hornspets), hornstic-

kel, istichel (Isl. isdingull)
barktickel »e f.

Tillbud försök (bjuda till).
Tilläga, täll-ågn farlig tillställ¬

ning (Isl, tasla bedraga af tål
svek och egna utlägga snaror,
uppreta, af agn lockmat).

Tindra pl. or, tistra gnista (Isl,
turidr tunder, tundra brinna,
tyndra tindra).

Tittra småskratta (Isl. tit» a skälf-
va, T. zittern, Ε. diclder).

Tjuga, tjaga, knoga arbeta sig
fram (Isl. piahast lefva ett mö¬
dosamt 1 i f).

Tjur hård, spänstig ved i tall eller
gran (Isl. ty roidi eld fängd ved,
t öre).

7jårga, tjårgia, targa bita sön¬
der, knorra, knota (Isl. |jiarka
skaka,, misshandla).

Tjori skön, (förväudt uttal).
Tofva val ka ylle, göra lofvig (isl.

tasfa valka , pof valkning; pofnå
bli tofvig, tät, valkad).

Tagna gifva töjd, utsträcka» (Isl.
tegia töja).

Tongel. tungel, måne (isl. tungt).
Tor} luf, lugg; torfva till, torka

till slå; torfvas slåss.
Torraka ett furuträ, som torkat

på stubben.
Tovask, towasing liten gosse, ii

dagl. tal tavasker, lika med ta-
sker (Isl. vaskr rask).

Traßa. traflera vada i snö eller
sand (isl. trafali, D. travelhed,,
E. travel resa, Fr. travailarbeta).

Tramp Irappa, uthuggen af en
stock.
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Tranta gå som småbarn , falla ner, måga alt göra, töras, kunna (Isl.
maka sig ner; tranta eller tratta Treysta, (Dora).
åtabak falla baklänges · gatran- Tugga trut; liall t. på dig.

,tara gå kräftgången. TUllto blår (Isl. to ull) som häc-
Traskuld, tråskulle tröskel (Isl. las ur toppen {tull jmf. ty lie) af

preskjÖlldr , proskulldr). . linet.
Trast strax t; trast rauåg alldeles Tunntroll mögel på våtvaror, ongel.

straxt. Tut strut; str ömmingstut str. in-
Treflen (af trafla.), l'rejlig (a^ lagd i tunnbröd.

trifvas) arbetsam. Tutas kyssas; tutsmasch örfil,
Trollslig, trollsle som ett troll, mundiisk.

gemen, otäck. Tvaga skur viska (Isl. \)vaga l vält—
Tromma, trå/mna afhugga bränn- trasa).

ved (Isl. D rutnbr vedkubb). Tvårnamn vinkel, afsats, tvär in-
Trosk, trosk kallsog, källfrö. skärning (Isl. Nema impf. na/n
Troskid, troskifva taklisk {tro) borttaga, sträcka sig fram).

stänger, som läggas på taknäf- Tvårså ånda det ena med det
vern (Isl. trod). andra.

Trussa, tussa vada, traska. Tvcit den sneda afhuggningsylan vid
Tryge harfkam (Jfr Isl. pruga träds afhuggning (Isl. Tveir två).

tvinga, hårdt trycka). Ty förslå, räcka till (Isl./lya ut-
Tryta förnöia tiden, leka, roa sig. rusta, sälta i stånd.)
Trå längtansfull (Isl. pra åtrå). Tye ungar, andtye.
Tråfängt, motskajt, olyckligt, om Tyeri tam, folkkär, om kreatur;

fiske (Isl. torjeriginn svårfångad), tynas ve tala smekande till djur
afven envis, besvärlig, efter- och barn (Isl. fiy' slaf, |ly'dast
liängsen. älska).

Trått ofta, han kommer trått Tylle litet bylte. Ty Ila in, omova-
(Isl. prdtt eller praléga ofta af linda, emballera.
pra envishet). Tylla halfalnslång grantelning, hvar-

Tråakel lacritz (kanske förvridet af tvngor göras (Isl. \)ollr käpp).
af teriak). Tynner tunder.

Trbgbr pl. skarbågar under föt- Tyta bytta, kärl med snip på (Isl.
terna, då man vandrar på djup Tuda rör, pip, tut),
och lös snö (jfr. Isl. pruga ned- Tåta, tota, håppaefter, härma,
trycka). försöka (Isl. happ lycka).

Trölja långband, länk. Tåt part i ett rep, t. ex. tretå-
Tromm, trbmme, tromma sel. tigt tåg; liten qvarvarande stump

D. L. (Isl. Drumbr). af ett snöre (Isl, \)attr).
Trösta hafva liåg, vilja och för- Tåckja taklist.


