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FORORD 



Det arbejde, som Videnskabernes Selskab hermed ud

sender, har en lang - des værre alt for lang - forhistorie, 

som vi både for forfatterens og vor egen skyld må gi:ire nær

mere rede for. 

JoH. CHR. SuBcLEFF EsrERSEN fødtes d. 12. Februar 1812 i 
'-'··· "M~ > 

Ri:inne, hvor hans fader var snedker. Uagtet deres små kår 

bestemte forældrene si:innen til studeringerne, og 1823 blev 

han sat i sin fødebys lærde skole, hvorfra han 1830 dimitte

redes til universitetet. 1840 underkastede han sig filologisk 

embedseksamen, og det følgende år konstitueredes han som 

lærer ved Metropolitanskolen, hvor han 1843 udnævntes til 

adjunkt og 1846 til overlærer. 

Som forskellige endnu bevarede udkast viser, havde han 

allerede tidlig begyndt at gi:ire optegnelser af grammatikalsk 

og leksikalsk indhold angående sin fødeøs sprog, oprindelig 

nærmest som tillæg til den kortfattede skildring af sproget, 

der findes i P. N. Shougaards «Beskrivelse over Bornholm11, 

Kbh. 1804, s. 113-21 (grammatik) og s. 369-l!l 1 (ordsam

ling). 
l sit «Dansk Dialect-Lexikon11 1841 havde C. Molbech 

forsætlig udelukket den bornholmske dialekt, og grunden dertil 

angiver han selv i fortalen 1s. XXIV-V): «Dette Dialect

Lexicon omfatter Sproget fra alle danske Landskaber og Øer, 

med Undtagelse af Bor n h o I m. Den derværende Sprogarts 

Særegenhed, dens betydelige Afvigelse fra de øvrige Provindsers, 
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dens Tilnærmelse til den s k a an ske Dialect og Slægtskab 

med denne, har foranlediget denne Afsondring. Et eget, fuld

stændigere bornholmsk ldioticum, end den Ordsamling, 

som findes hos Sko ug a ard, vilde være en ønskelig Berigelse 

for vor linguistiske Literatur; og ved et saadant Foretagende 

kunde Hensyn til Sproget i Skaane ikke undværes n. 

Vi fejler næppe ved at antage, at denne udtalelse af 

Molbech har været en hovedgrund for Espersen til for alvor at 

optage sine studier af den bornholmske dialekt for at berige 

litteraturen med det af Molbech ønskede værk. 

I året 1853 var Espersens arbejde over den bornholmske 

dialekt skredet så vidt frem, at han ansøgte Videnskabernes 

Selskab om understøttelse til dets fremme, idet han sam

tidig indsendte nogle prøver deraf. I sit møde d. 4. Novbr. 

s.å. overdrog Selskabet et udvalg bestående af N. M. Petersen, 

J. N. Madvig og N. L. Westergaard at afgive betænkning over 

dette andragende. Denne betænkning, der var forfattet af 

Westergaard, blev allerede afgivet i Selskabets møde d. 2. Decbr. 

og lyder således (Oversigt over Videnskabernes Selskabs For

handl. for 1853, s. 242-43): "Den opgave, som hr. Esper

s en har stillet sig, er at give en sammenlignende, på det 

ejendommelige beregnet, fuldstændig fremstilling af den born

holmske sprogart, såvel med hensyn til dens sprogbygning 

som dens ordforråd, tillige med en forudskikket udvikling af 

Bornholmsk.ens forhold til oldsproget, de nordiske sprogarter 

og det danske og svenske skriftsprog, samt med en under

søgelse om hvorvidt spor af tysk indflydelse lade sig i nogen 

enkelthed påvise. Komiteen er af den enstemmige mening, at 

et sådant arbejde i hoj grad fortjæner at opmuntres; ti ved 

siden af den almindelige betydning, som de forskellige dialekter 

have for vor sproghistorie, har Bornholmsken tillige en ejen

dommelig, da den, ved øens afsondrede beliggenhed og den 

mindre livlige forbindelse med rigets øvrige befolkning, har 

bevaret langt flere og fastere præg af en ældre sprogform end 
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de fleste andre sprogarter, medens den tillige indtager en af 

øens beliggenhed betinget stilling imellem de danske dialekter, 

såvel her i landet som i det tidligere danske Sydsverig, og de 

svenske. Men Bornholmsken kan ikke undgå dialekters al

mindelige skæbne, og ved det i senere tider stærkt tiltagne 

samkvem imellem øens og rigets øvrige befolkning begynder 

den alt at tabe noget af sin bestemt udprægede særegenhed, 

idet enkelte former, ord og ordbetydninger til dels ere trængte 

tilbage til de mere afsides liggende og fra købstæderne fjær

nede egne. Efter de prøver som hr. Espersen, der er født 

på Bornholm, har forelagt, er komiteen af den enstemmige 

mening, at han vil være i stand til at løse på tilfredsstillende 

måde den opgave, han har sat sig, og al han derfor er værdig 

til Selskabets understøttelse til sit arbejdes fremme; navnlig 

anser komiteen med ham det for hojst ønskeligt, at han sættes 

i stand til såvel at knnne foretage en gennemvandring på øen, 

for at tilvejebringe den nødvendige sikkerhed og fuldstændighed 

i enkelte retninger, og ved nærmere undersøgelse om muligt 

at bringe til et bestemtere resultat den af Skougaard alt an

tydede forskel mellem Nord- og Syd-Bornholmsk, som til i 

noget længere tid at opholde sig i det ældgamle Gudhjem og 

andre afsondrede steder, hvor den ældre sprogform især er 

bevaret." 
«Idet komiteen på det varmeste anbefaler denne sag til 

Se !skabets velvilje, tillader den sig i henhold til ovenstående 

at foreslå, at der bevilges hr. overlærer Espersen den sum 

af 400 rbd., hvorom han søger, til udførelsen af ovennævnte 

arbejde over den bornholmske sprogart.i. 

I henhold til denne betænkning bevilgede Selskabet "200 

rbd. til udbetaling i begyndelsen af 1854 og 200 rbd. efter at 

forfatteren for Selskabet har godtgjort, at arbejdet er rykket 

betydeligt frem". At denne betingelse må være opfvldt allerede 

1854, fremgår af regnskabsoversigten for dette år, ifølge hvilken 

alle 400 rbd. er udbetalte (Oversigt for 1855, s. 380). 
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Espersen har uden tvivl i dette år foretaget den i komite

betænkningen nævnte rejse til Bornholm for at fuldstændig

gore sine samlinger, og han synes navnlig at have dvælet i 

Gudhjem, hvorfra der i ordsamlingen anføres mange ejen

dommelige former og talemåder. 

Fra nu af og indtil midten af 1857 ses han at have været 

stærkt optaget af arbejdet, i hvilket der imidlertid indtrådte 

en standsning, da han i Novbr. 185 7 udnævntes til rektor ved 

den hOjere realskole i Ronne. Han har sikkert håbet, at det 

nu skulde lykkes ham under gunstige forhold at fuldende 

arbejdet på sin fødeø. Dette håb skulde dog ikke gå i op

fyldelse, da døden bortrev ham d. ~-!iui.LJ.851)_,_ Allerede i _.,,.,,,,,, ..... "'"' 
København havde han dog udarbejdet og renskrevet den bor n-

h olm ske o r d s a m 1 in g, der dannede den væsenligste og 

sikkert betydningsfuldeste del af hans værk. Denne ordsam

ling, som efter forfatterens død af hans enke blev overgiven 

til Videnskabernes Selskab, udgor tre hæfter i 4to på om

brækkede blade, hvoraf kun halvdelen er beskreven, medens 

den anden halvdel er blank, bestemt for senere tilfojelser og 

rettelser, af hvilke der findes ikke få. Det første hæfte inde

holder på 184 sider bogstaverne A-J og er dateret 23. Septbr. 

1856; det andet hæfte indeholder fra s. 185-352 bogstaverne 

K-R, dateret 15. Marts 185 7, og det tredje hæfte fra s. 353 

-506 bogstaverne S-0, dateret 20. Juni 1857. 

En ydre anledning bevirkede, at Videnskabernes Selskab 

optogsporsmålet om udgivelse af den Espersenske ordsamling. 

Den 21. Dee br. 187 4 tilstillede nemlig lærer V i g go H o 1 m i 

Sandvig Selskabet et "andragende om at få del i fuldførelsen" 

af rektor Espersens bornholmske ordbog, således som denne 

var ham bekendt af ode udkast, optegnelser m.v. fra forfatterens 

hånd, der i renskreven form skulde være oversendte til Viden

skabernes Selskab». Hr. Holm mente, at han efter det kend

skab, han ~iiit:des havde til Espersens arbejde, vilde kunne 

tilfoje "ihke så ganske få ord og karakteristiske ordforbindel-
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ser», ligesom den af Espersen benyttede «betegnelse af udtalen 

vistnok på sine steder ved tilfojelser nærmere kunde præciseres 

i overensstemmelse med den virkelige udtale af ordetn. I an

ledning af denne henvendelse overdrog Selskabet i mødet d. 

29. Januar 187 o den historiske klasse at afgive beretning om 

Espersens manuskript og fremsætte forslag om, hvad der 

nærmest burde foretages dermed (Oversigt for 187.'i, s. (31)). 

I mødet d. 3. Decbr. 187 5 anbefalede klassen udgivelsen 

af Espersens ordbog i henhold til en af J. N. Madvig, P. G. 

Thorsen og Sv. Grundtvig afgiven betænkning, der er meddelt 

i Oversigt over Selskabets Forb. 1875, s. (69)-(71), og i 

hvilken det med hensyn til udgivelsesmåden hedder: "· .... 

Foranlediget ved en til Selskabet indkommen foresptirsel fra 

Bornholm, har dette nu æsket vor ytring ... om, hrnrvidt 

den af afdøde rektor Espersen udarbejdede bornholmske ord

samling måtte egne sig til udgivelse i den foreliggende form. 

Efter al have gjort os bekendte med det 506 kvartsider om

fattende manuskript ere vi enstemmig af den formening, at 

dette sporsmål må besvares bekræftende, og at rektor Esper

sens efterladte arbejde fuldt vel fortjæner at udgives således, 

som det foreligger fra hans hånd. Ikke alene pietetshensyn 

til den afdøde forfatter. men lige så meget hensyn til viden

skabens tarv synes os at påbyde denne fremgangsmåde; hvori

mod vi tro at måtte fraråde, at det foreliggende arbejde for

inden det udgives modtager nogen udvidelse, beskæring, ændring 

eller omarbejdelse fra fremmed hånd." 

"Endskont Espersens arbejde er affattet i leksikalsk form, 

og det vel tOr antages, at dets forfatter har haft til hensigt, 

i overensstemmelse med den oprindelige plan, at forudskikke 

det en samlet udsigt over sprogartens hele væsen og stilling, 

så indeholder det dog et rigt materiale til fremstillingen af 

den hele sprogbygning, både lydlæren, formlæren og sætnings

læren; ligesom der også stadig er foretaget sammenligning 

så vel med dansk, svensk og islandsk skriftsprog som også 
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med danske, svenske og norske sprogarter, så godt som dette 

lod sig gtire med de på udarbejdelsestiden tilgængelige hjælpe

midler. Mange vigtige arbejder på dette område . . . . . 

. ere siden fremkomne, og deres benyttelse vilde 

vel kunne have tjænt til at belyse en række tilsyneladelser 

i den bornholmske sprogart, men hovedformålet for arbejdet, 

som var at give en god special- beskrivelse af den enkelte 

sprogart, ttir desuagtet antages for at være tilnærmelsesvis 

nået i Espersens efterladte værk, som derfor formentlig btir 

overgives otfenligheden således som det er kommet fra hans 

hånd." 

"Dersom Selskabet måtte bestemme sig for en sådan ud

givelse af Espersens arbejde, så er medundertegnede Grundtvig 

villig til at forestå denne, og håber også, ved hjælp af skriftet 

selv og ved velvillig· bistand fra indfødte Bornholmere, at 

kunne ledsage det med den til dets rette forståelse fornødne 

vejledning, angående den i skriftet anvendte lydbetegnelse så 

vel som grundtrækkene i den her behandlede sprogarts 

grammatik." 

ccl forbindelse hermed finde vi os foranledigede til at ud

tale, at det formentlig kun vil kunne være Selskabet kært at 

modtage sådanne supplementer til Espersens arbejde, som ere 

stillede i udsigt, hvad enten disse måtte bestå i rettelser eller 

tillæg til ordsamlingen eller i andre bidrag til at fuldstændig

gore beskrivelsen og forståelsen af dette, ved sin stilling til 

andre så vel danske som svenske sprogarter og ved sin fast

holden af adskillige gamle ejendommeligheder, både i grammati

kalsk og leksikalsk henseende mærkelige landskabsmål. Hvorvidt 

Selskabet da måtte finde sig foranlediget til at udgive sådanne 

supplementer, må dog selvfølgelig komme til at bero så vel på 

disses værd og betydning som også på Selskabets frie beslut

ning, når sporsmålet derom måtte foreligge." 

Efter at Selskabet i sit næste møde (d. 17. Decbr.) havde 

vedtaget at bevilge de til værkets udgivelse anslåede 2400 kroner, 
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besørgede prof. Grundtvig i løbet af det følgende par år Es

persens manuskript trykt ganske i den form, hvori det forelå 

fra forfatterens hånd. Under 30. Marts 187 8 indberettede han 

til Selskabet, «at udgivelsen af afdøde rektor Espersens born

holmske ordsamling nu er så vidt fremmet, at hele teksten 

er trykt på 409 sider, af hvilke de 408 (25 1h ark) ere ren

trykte". Han tilfi:ijede, at han, da Selskabet havde forbeholdt 

sig senere at tage bestemmelse om, hvorvidt det vilde mod

tage sådanne supplementer til Espersens arbejde, som hr. 

Holm måtte tilbyde, havde oversendt denne et aftryk af ord

samlingeu og udbedet sig hans erklæring om, hvorvidt han 

fremdeles agter at forelægge Selskabet sine tillæg til værket. 

Hr. Holm, der imidlertid var forflyttet som kantor fra Born

holm til Nykøbing på Falster, tog med stor iver og interesse 

fat på arbejdet, og i mødet d. 16. Januar 1880 fremlagdes 

hans håndskrevne «Supplement til afdøde rektor Espersens 

samling af bornholmske ord", ledsaget af en skrivelse fra 

prof. Grundtvig med anmodning om at lade det prøve af et 

udvalg, for at der kunde tages bestemmelse om dets mulige 

anvendelse. Den hertil valgte komite (J. K Madvig, P. G. 

Thorsen, Sv. Grundtvig og Ludv. F. A. Wimmer) anbefalede i sin 

betænkning, der forelagdes i mødet d. 27. Febr., udgivelsen af 

Holms supplement, hvortil Selskabet sluttede sig. Den nævnte 

betænkning lyder således (Oversigt for 1880, s. (2i)-(28}): 

"Det af hr. lærer Viggo Holm indsendte ... "Supplementn ... 

synes os i det hele taget så værdifuldt, at det vel fortjæner 

at udgives sammen med Espersens arbejde." 

"Forfatteren har, for at være så fuldstændig som muligt 

og ikke forbigå noget, som kunde have betydning, medtaget 

adskilligt, om hvis nødvendighed han selv har været i tvivl, 

således en del fremmede ord og nogle danske, som væsenlig 

i samme form og bemærkelse forekomme i det danske rigssprog. 

Adskilligt sådant kunde også efter vor formening gærne ude

lades, og forfatteren har i så henseende givet udgiveren fuld-
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kommen frie hænder til at bortskære, hvad efter hans ski.in 

vilde være ufornødent. » 

Det foresloges i henhold hertil at overlade udgiveren at 

bestemme, hvad der skulde medtages, hvorefter supplementet 

formentlig vilde udgi.ire 5 ark, der vilde medføre en udgift af 

omtr. 500 kroner. 

Af de mellem prof. Grundtvig og kantor Holm udvekslede 

breve angående supplementet ses det, at Holm har afsendt 

korrekturen af første ark (s. 410-24) d. 5. Juni 1880 og 

korrekturen af sidste ark (s. 489-504) d. 28. Decbr. 1880. I 

begyndelsen af året 1881 var hele teksten (31 1/2 ark) således 

rentrykt. At det alligevel trak ud med den endelige udgivelse, 

lå i, at prof. Grundtvig oprindelig havde påtaget sig at skrive 

både en fortale og en grammatisk indledning til værket. Denne 

opgave lå imidlertid vor hi.ijt fortjænte kollega fjærnere, og den 

viste sig efterhånden at være forbunden med sti.irre vanskelig

heder, end han fra først af havde tænkt sig. Han havde der

for også efter indtrængende anmodninger bestemt sig til at 

lade Espersens arbejde med Holms tillæg udkomme om muligt 

i løbet af 1883, kun ledsaget af en ganske kort indledning, 

hvori der skulde gi.ires rede for den af Espersen benyttede 

lydbetegnelse. Det var hans håb, at han skulde kunne finde 

tid til at fuldføre dette i sommerferien 1883 ; men hans 

pludselige og uventede død d. 14. Juli 1883 hindrede ud

førelsen af dette som af så mange andre arbejder. 

I Septbr. 1883 blev det materiale til den bornholmske 

ordbog, der fandtes efter prof. Grundtvig, af hans bo over

leveret til dr. Wimmer, som gav Videnskabernes Selskab 

meddelelse herom i mødet d. 12. Oktbr. Præsidenten (J. N. 

Madvig) anmodede i den anledning dr. Wimmer om at fuldende 

det nævnte arbejde, hvortil han erklærede sig villig, såfremt 

hans kollega i ordbogskommissionen dr. Vilh. Thomsen vilde 

tage del deri. Da han indvilligede heri, overdrog Selskabet 
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disse sine to medlemmer at afslutte udgivelsen af den born

holmske ordbog. 
Som indledning til dette arbejde foretog vi straks en noj-

agtig sammenligning mellem det af prof. Grundtvig besørgede 

aftryk af ordbogen og Espersens originale håndskrift. De ved 

denne sammenligning opdagede ret talrige uoverensstemmelser 

mellem den trykte tekst og håndskriftet har vi, for så vidt de 

må anses for at være af væsenligere betydning, anført i den 

efter ordbogen tilfi.ijede liste over trykfejl og rettelser. 

De tilfælde, i hvilke aftrykket i øvrigt mere eller mindre 

afviger fra håndskriftet, er følgende: 
I) Espersen benytter gennem hele sit håndskrift en blan

ding af latinske og gotiske bogstaver, de første overalt i de 

bornholmske ord, i de fra fremmede sprog og dialekter (dog 

ikke Dansk, Norsk, Tysk) anførte ord, i Je latinske kunstord, 

forfatternavne og undertiden ellers. Oet kan efter vor mening 

kun billiges, at aftrykket har ophævet denne forskel og overalt 

indført de latinske bogstaver. Enkelte ujævnheder er dog herved 

fremkomne i aftrykket, som ikke skyldes Espersen, således i 

brugen af ø og o, af hvilke Espersen selv kun anvender det 

sidste både i gotisk og latinsk skrift, medens aftrykket gennem

fører ø i den egenlige tekst, men bruger o overalt i de born

holmske og svenske ord (i citater fra ældre tid dog ø; se 

f. eks. s. 60 u. Do Ila 1 ). 

2) En enkelt gang (s. 42 u. ordene B a 11) har E. i sit 

håndskrift betegnet de to enslydende og ens Mjede ord med 

forskellig betydning ved et foransat A og B, og det samme 

betegner han senere en enkelt gang ved efter ordene at tilfOje 

1 og 2, nemlig u. ordene Klappa s. 176-77, under hvilke 

han ligeledes henviser til K I a p p l og 2, der dog ikke i hans 

håndskrift således som i aftrykket er betegnede 1 og 2. På 

samme måde henviser han s. 72 u. F it tur ij n til F it tuer 

l, s. 76 u. Flawuer til Flawa 1, s. 143 u. Hyssja til 

Hys a 1, i hvilke tilfælde ordene dog hverken i håndskriftet 
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eller aftrykket er betegnede med 1 og 2. At E. heller ikke 

selv under trykningen vilde have gennemført denne betegnelse, 

synes at fremgå ikke blot deraf, at han også bruger de nævnte 

betegnelser ved hemisning til forskellige betydninger af dtlt 

samme ord (se f.eks. s. 1954 henvisningen til udet trans. 

verbum krajnga l» :i: Krajnga v. a. 1) o. s. v.;; men 

han har forsætlig undertiden rettet de henvisninger til lige

lydende ord, der oprindelig var betegnede ved 1 og 2 (således 

s. I 95io u. Kr a w t as V. d., hvor håndskriftet først havde lcrawta 

2, hvilket 2 derpå er udraderet og rettet til v. n.; i aftrykket 

er både 2 og v. n. beholdt). 

Det vilde have lettet oversigten overalt at gennemføre den 

af E. antydede adskillelse mellem de enslydende ord ved til

fi:ijelse af små tal efter ordene, og udgiveren har også gjort 

dette på flere steder, men ikke gennemført det. 

En anden lille afvigelse fra håndskriftet, som også på 

flere steder kunde have lettet læsningen, var en stiirre brug 

af bindetegnet for at adskille leddene i et sammensat ord. E. 

bruger selv her af og til bindestreg (således s. l 19 u. Gås a

ra w k a, medens det foregående og efterfølgende Gås a rusk, 

Gås as t riv a ikke har bindestreg; s. 20 I an vendes den i flere 

ord), hvad der burde være gennemført i storre udstrækning 

(aftrykket udelader den af og til, hvor den findes i håndskriftet, 

således u. Bal-iven s. 17, Lijlle-stoua s. 205, men til

fi:ijer den omvendt meget hensigtsmæssig f. eks. s. 129 u. 

H e -1 o it a og Hers - pal t). 

3) I Espersens håndskrift bruges en lille streg for at ad

skille tillægsordenes former i de forskellige kiin og udsagns

ordenes endelser i de forskellige tider (nut., fort. , fort. 

tillægsf.). Aftrykket har her overalt gennemført at bruge 

bindestregen med undtagelse af et enkelt sted, hvor der 

anvendes noget storre adskillelsestegn (u. Gå s. 117). Vi vilde 

ønske, at der i disse tilfælde var valgt enten en storre streg 

eller en anden betegnelsesmåde, da brugen af bindestregen, 

der jo ellers og også her tillige har en ganske anden betyd-

1 
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ning, i flere tilfælde !særlig ved udsagnsordene) kan blive tem

melig utydelig eller forvildende ise f. eks. under Do s. 60, 

Eia s. 62, Hiv a s. 1301~ (sml. det foregående Hiv a), R ij n n a 

s.272, Varra s.381 o.s.v.; jfr.ligeledes under Ejn 31 s.63, 

Var s. 380, hvor Var - t jo skal betyde, at ordet i hak. og 

huk. hedder Var, i ik. V art, O. S. V.I. 

Med undtagelse af de her fremhævede afvigelser fra hånd

skriftet gengiver aftrykket i øvrigt, når vi ser bort fra de ikke 

få fejl, der har indsneget sig, helt igennem Espersen s 

eget arbejde med alle inkonsehenser, unojagtigheder, ety

mologiske fejl o. s. v. Det store tal af disse gur det imidlertid 

klart for os, at den beslutning at aftrykke Espersens arbejde 

uden nogen som helst ændring eller tilfl>jelse har været mindre 

heldig. Vel foreligger nemlig hans håndskrift i en meget 

smuk og tydelig renskrift fra hans egen hånd; men at denne ren

skrift ingenlunde var bestemt til trykning, for end den havde 

modtaget endnu et omhyggeligt gennemsyn, fremgår af flere 

omstændigheder: 
1) Den overordentlig inkonsekvente lydbetegnelse, 

f. eks. i betegnelsen af selvlydenes længde, i adskillelsen af s 

og den tilsvarende stemte lyd z (et eget, i aftrykket ikke an

tydet tegn herfor, s, har E. knn i begyndelsen af sit hånd

skrift nu og da brugt, som A ~' A i; a, Bas I o. s. v ., vilde næppe 

ved et sidste gennemsyn have modtaget væsenlige ændringer fra 

E.s hånd; men vi tror dog, at det for brugen af værket havde 

været heldigt, hvis udgiveren så vidt muligt havde gennem

ført en nogenlunde ensartet skrivemåde. Vi skal imidlertid 

her ikke dvæle nærmere ved dette punkt, men nojes med at 

henvise til den lydlæren meddelte oversigt over de born-

holmske lyd. 
Derimod er der mange andre punkter, hvor E. sikkert 

selv vilde have ændret sit håndskrift enten fi:'1r trykningen eller 

under denne, og hvor udgiveren efter vort skon også burde 

have foretaget ændringer. Herhen hører 
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2) den ujævnhed, der findes i de brugte forkortelser 

dels af anførte forfatteres navne og værker, dels af almindelige 

ord, af hvilke nogle tillige er så usædvanlige, at vi har ment 

til slutning at burde tilfoje en fortegnelse over de vigtigste 

af dem. 

3) Stor inkonsekvens møder vi ligeledes i brugen af ski 11 e

t egnene, hvor særlig komma på mange steder anvendes eller 

udelades i strid med de almindelige regler. Ikke sjælden findes 

ligeledes semikolon i steden for kolon eller omvendt. 

Storste delen heraf skyldes dog aftrykket, hvor der både 

i brugen af skilletegn og parentheser er indløbet en stor 

mængde fejl, som ikke findes i Espersens h~ndskrift. Disse 

fejl er imidlertid af den art, at de kun sjælden kan give anled

ning til virkelig misforståelse, hvad der ligeledes gælder om 

den inkonsekvente brug af punktet på flere steder, således 

jævnlig (Moth.) ved siden af (Moth) o. s. v. Når der i reglen 

skrives Angel., Fyen. o. s. v. ved siden af det sjældne Angel, 

Fyen o. s. v., burde den første skrivemåde have været gen

nemført, da E. ved disse former vil betegne tillægsordene 

(Angelsk, Fyensk o. s. v.). 

Også i rets kr i v ni n gen findes jævnlig inkonsekvenser, 

hvoraf adskilligt dog skyldes aftrykket (således Udslæt og Udslet 

s. 19814•17, Erter og Ærter s. 27321
•22•25 o. s. v.). Flere ord 

skrives både samlede og adskilte (id e t og i det; bornholmsk 

i åns, i år, i går, ejn helu og iåns, iår, igår, ~jnhelu o. s. v.). 

Værre er det, at i de bornh. ord enkelt og dobbelt med

lyd ofte bruges i flæng (der skrives kvijnn, ~jijnn og kvijn, 

sjijn, omm og om, -rr undertiden i udsagnsordenes udlyd 

for det sædvanlige -r, f.eks. s. i 5 u. F I as a jlasarr, s. 281 u. 

Rona ronarr to gange, o. s. v.). 

Selv i brugen af de latinske kunstord findes der vaklen. 

Medens forfatteren i begyndelsen af sit værk bruger v. a. 

(verbum activum), forekommer fra bogstavet L regelmæssig v. 

tr. i samme betydning, men fra S bruges atter v. a. 
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At forfatteren i al fald i mange tilfælde under et fornyet 

gennemsyn eller under trykningen vilde være bleven opmærk

som på de fremhævede ujævnheder og have rettet dem, tOr 

vel anses for utvivlsomt. 

4) Der findes på forskellige steder henvisning til ord, som 

ikke er optagne i ord samlingen. Disse ord er: s. 3 Eit u. 

A it, s. 30 unbobba u. Bob b a 2 c), s. 70 fiskaår u. Fisk, s. i 4 

~jolln~fiaga u. F 1 ag a, s. 134 Kabbis u. Hor rak., s. 140 Hvargarn 

u. H v arg a rn, s. 143 darrhå11der (i aftrykket urigtig barrh.) u. 

Hån n, s. 359 naj u. T r a w a, s. 362 noda u. Tro u a, s. 369 sanna 

u. Udasannara, s. 383 faru u. Veifarnijng, s. 401 

svinaagel u. Age I. De fleste af dem er senere optagne i Holms 

tillæg. Når der s. 31 u. Bob b a henvises til «det ovenfor 

anførte is!. Substantiv vofau o. s. v., findes disse isl. ord ikke 

ovenfor, fordi artiklen er rettet af forfatteren. 

5) At E. ikke selv har betragtet den foreliggende afskrift 

som endelig, fremgår i ethvert tilfælde med sikkerhed deraf, 

at der på forskellige steder i håndskriftet findes en åben plads 

eller sporsmålstegn, hvor ord eller betydninger nærmere skulde 

undersøges, eller hvor steder i enkelte skrifter skulde efterses. 

Når det således s. 189"'3-'31 hedder: "Om Dsk. et Krat (efter 

Rlingh. ogsaa Sk.) er det samme Ord ?n har det langt mere 

udseende af at være en henstilling til forfatterens egen nær

mere prøvelse end at være bestemt til i denne form at gen

gives i den endelige redaktion. En tvivl om rigtigheden af 

de givne oplysninger viser de sporsmålstegn, der i håndskriftet 

er tilfOjede s. 8P0 ud for fora o. s. v., 103~ over «syriesn, 

103 23 ·2+· 28 over ordene Torsk og fiska-, 24810 over y i opyvet 

1M. D. L. har nemlig 'opoiet'J, 3081:i ved slyna o. s. v., 344'; 

efter sviri·a, v. n., 37018 efter oforvarandes ved misforståelse af 

Almqvist (et par andre tilfælde, der ikke er anførte her og ikke 

kan ses af aftrykket, er optagne mellem rettelserne). 

Den s tj æ rn e, der findes foran enkelte ord, synes at have 

en lignende betydning. Det er uden tvivl ord, som forfatteren 
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ikke selv har kunnet kontrolere. S. 314 har håndskriftet i 

al fald efter Snabba f. en ny artikel *Snabba f., hvortil E. 

har fOjet den bemærkning ccudelades som usikkert», hvorfor 

denne artikel ikke er optaget i aftrykket. Samme bemærkning 

har E. fiijet til et ord S t a w a, der i håndskriftet findes efter 

S t a w 2 (s. 339 i aftrykket), men ikke er forsynet med stjærne 1). 

De med stjærne forsynede ord er i øvrigt følgende: B e kaj a

d er s.22, Bommersnara s.32, Branna s.40(denneartikel 

er tilfiijet i margen), Borsi.illa s. 45, Kauijn s. 163, Klabb

s nu d s. 172, Kvi s s a s. 198. Endvidere findes i håndskriftet, 

men ikke i aftrykket en stjærne foran ordene S t aj g g jer og 

S taj g g j hår s. 338 og s. 317 en stjærne i margen ud for 

ordet S nor k ij n. 

De steder, hvor håndskriftet har en åben plads, findes s. 

20314 efter ordet "Kæmpe vis.>• , samt efter eksemplerne fra 

kæmpeviserne s. 379 17·21 (efter ordene uføre», hvor hånd

skriftet har c•føres11, og ccvaand"), hvor E. åbenbart har villet 

tilfi.ije bestemte citater, s. 21514 efter Ihre Glossar., hvor 

l'tedet er tilfi.ijet af udgiveren, s. 3894 ved V oj 11 ( ) med 

tom plads mellem parenthestegnene; endvidere på følgende 

steder, hvor den åbne plads i aftrykket er betegnet ved stjærner: 

s. 273 u. Romma, 2763•25·27, 30717, 36621, 367 13, 378s. På 

nogle af disse steder er formerne dog utvivlsomme, og ude

ladelserne synes derfor at bero på en i.ijeblikkelig tankeløshed, 

ligesom det jo åbenbart skyldes en forglemmelse, at ki.in eller 

bi.ijning på enkelte steder ikke er tilfi.ijet (således efter Kj inka 

s. 165, efterKris. 191, efter Stawla s. 339), eller at betyd

ningen er udeladt s. 409 14 efter ornaly u. 0 r a. 

6) Endelig findes der hist og her adskillige urigtige ud

tryk og vendinger, som uden tvivl vilde være blevne ændrede 

under et sidste gennemsyn (f. eks. s. 19621 "den Dee! af 

1) Efter Bo u ar om m f. (s. 35 i aftrykket) findes en længere forklaring, 
der senere er indklamret med blyant, og hvortil er fojet bemærkningen 
"udslettes". Forklaringen findes nemlig senere u. Rom m. 
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Hovedet ovenfor Nakkegruben", s. 2192
'
3 "hvori man . . . 

hænger Noget in, s. 331 fl "et Træ ... som Grenene ere af

hugne,,, s. 166 7 "kun nu" ;-i: nu kun, s. 3ill 10 «hvor ofte 

Dansken" ;-i: hvor D. ofte (sml. brugen af ordet «atter" s. 

36611), s. 30018- 1!' «blot ... alene", hvor det ene af disse 

ord er overflødigt. Noget andet er det derimod, at E. på adskillige 

steder bruger ord og former, der ikke tilhører det danske 

rigssprog. 
Uagtet de ikke få rettelser og tilfojelser, som E. allerede 

har foretaget i sit håndskrift, ti:ir det anses for utvivlsomt, at 

han inden udgivelsen vilde have foretaget langt flere og særlig 

vilde have søgt at fjærne en stor del af de her påpegede 

unojagtigheder og inkonsekvenser, og vi vilde have anset det 

for ønskeligt, at udgiveren i alle de nævnte tilfælde havde 

ændret. 
Men udgiveren burde efter vor mening ikke have ind-

skrænket sig til at foretage rettelser i disse tilfælde. Vi tror, 

at man til gavn for værket trygt kunde være gået endnu videre 

og på mange steder have tilfojet et og andet og særlig have 

strøget overordenlig meget. 
Det er jo klart, at E.s arbejde væsenlig er anlagt efter 

samme plan som Molbechs Dialect-Lexikon. Han har, hvad 

der også er udtalt i hans andragende til Videnskabernes Sel

skab, både villet give en bornholmsk ordsamling og tillige 

stille sprogarten i forhold til de ovrige nordiske sprog og 

dialekter og til de germanske sprog 1). Til en fyldestgorende 

løsning af den første del af opgaven var han sikkert bedre 

udrustet end nogen anden dalevende, idet han selv beherskede 

dialekten og som filolog havde den almindelige sproglige dan

nelse, der kræves for at udføre et sådant arbejde. Den specielle 

indsigt i de nordiske og germanske sprog, støttet af en grundig 

1) At det stadig var hans hensigt også at behandle sprogarten gramma
tisk ses f. eks. af henvisningen s. 186rn, hvor det hedder "om det 

Enkelte s. Gram"'· 
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komparativ methode, som kræves til løsning af den anden 

side af opgaven, manglede han derimod i for hi:ij grad til at 

han med de hjælpemidler, som den gang stod til hans rådighed, 

kunde frembringe noget virkelig betydningsfuldt. Det vil da 

også ses, at hans jævnførelser med andre nordiske og ger

manske sprog og dialekter væsenlig støtter sig til det af lhre 

og Molbech samlede stof; men på ny at optrykke den blanding 

af rigtigt og urigtigt, der findes i disse arbejder, måtte den 

gang betegnes som overllødigt og nu som meget uheldigt. 

Hvor han går uden for Ihres og Molbechs værker (og de også 

af denne sidste benyttede velbekendte tyske dialektordbøger), 

får vi ofte kun en broget sammenstilling af former alle vegne 

fra, der ikke blot ikke har nogen betydning for det born

holmske ord, som de skulde oplyse, men jævnlig er ligefrem for

virrende. Dette gælder således flere steder især i slutningen af 

ordsamlingen, hvor Diefenbach oftere anføres (jfr. s. 12 u. Av ve r, 

s.371-72, 377, 378 u. Ujnnarna, Vajlebotta, Val og Vall

man, 381 u. Varp, 387 u. Visa\ 398 u. Åla-talla, 401 u. 

Åg g I a o. s. v.). Det kan her ske, at under massen af ord, 

der anføres fra alle mulige sprog og dialekter, det eneste, 

som på dette sted har nogen betydning, det oldnordiske, ude

lades, fordi det ikke fandtes i de benyttede kilder. 

Vi vilde som udgivere have anset det for rigtigt at ude

lade stOrste delen af disse jævnførelser, der er foretagne uden 

bestemt princip og oftest ganske bærer tilfældighedens præg, 

og i det hele at indskrænke denne side af arbejdet til det, 

der var virkelig oplysende. Men vi vilde da samtidig dermed 

overalt hvor det var muligt have rettet de mange urigtige 

etymologier, ord og former, der anføres ikke blot fra fremmede, 

men også fra de nordiske sprog, særlig fra Islandsk, hvor 

forfatterens kilder væsenlig har været de nyislandske ord hos 

Bjorn Haldorson og Gislason (i Donsk Or5ab6k). På den anden 

side vilde vi jævnlig have tilfOjet henvisninger til tilsvarende 

oldnordiske ord, hvor de mangler, eller til tilsvarende ord og 
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udtryk i det almindelige danske sprog. Men vi må til slutning 

så stærkt som muligt fremhæve, at man ikke, fordi bogen 

først udgives 1907, må lægge forfatteren til last, at han jævnlig 

synder mod de sprogvidenskabelige theorier og de sprog

historiske kendsgærninger, som sætter os i stand til nu at se 

sammenhængen. Man må ikke glemme, at hele værket blev 

udarbejdet i årene 1856-57, og man må ved bedommelsen 

af det stille sig klart for oje, hvilke hjælpemidler der den gang 

fandtes, og hvilke fremskridt den nordiske sprogvidenskab har 

gjort i de forløbne halvhundrede år. 

Foruden de i det foregående påpegede mangler i E.s 

arbejde, som vi måtte have ønsket fjærnede under udgivelsen 1), 

vilde vi have anset det for overordenlig heldigt, hvis hr. Holms 

tillæg havde foreligget fO r trykningen af E.s ordsamling og 

var bleven indarbejdet i denne, selvfølgelig således, at det 

tydelig kunde ses, hvad der tilhørte hver af dem. Det kunde 

da også være nåt, at den bornholmske udtale med den i til

læget brugte lydskrift var bleven fi.ijet til alle ordene efter E.s 

egen skrivemåde. 

Hvad ti 11 æg et angår vil man se, at det foruden tilftijel

ser og rettelser til ord, som allerede findes hos E" og som i 

reglen er mærkede med anførselstegn, tillige optager et ikke 

ringe antal ord, der ikke er medtagne af E., og det giver 

derved dennes arbejde en fortjænstfuld berigelse. 

1 ) Vi tilfiijer, at flere aldeles overflødige henvisninger umiddelbart efter 
de ord, til hvilke der henvises, kunde være strøgne (således S 1 a w s a 
og S la ws hasa -- urigtig S 1 å ws- i aftrykket - s. 310, S 1 ottuer og 
Slotturijn s. 311, Tajnharpa s. 349, Tvetules s. 364, Åjllans 
og Åjlles s. 403), og at flere selvstændige ord eller former, der an
føres under et andet ord, burde have været udhævede med fed skrift 
(således far I. 4 u. Fad er, og formen Far burde være anført s. 67 
med henvisning til Fader; ligeledes mark 215 11, rnorijll 218 18, nakta 
234 u. N ei ta, nerast, neresta 235 13, fro og tusa 26215 · 25 , rijnga 2723

, 

rua 273 7, sakka 285 11, snobba 31613, svia 3421 o. s. v). 
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Om en meget stor del af disse ord turde det for øvrigt 

gælde, at E. vistnok forsætlig har udelukket dem af sit arbejde, 

således fremmedord og platte eller obscone ord, skont der 

ganske vist af og til findes eksempler på bægge disse katego

rier. Men også ord og udtryk, der stemmer noje med så

danne, som bruges i det almindelige (jævnlig simplere) danske 

talesprog, har han måske netop på grund af denne overens

stemmelse ment at burde udelukke, idet han har stået på 

samme standpunkt som sikkert næsten alle den gang, at det, 

der i en dialektordbog havde særlig interesse og egenlig 

alene fortjænte at optegnes, var alle sådanne ord, former og 

udtryk, der var ejendommelige for dialekten og ikke fandtes i 

det almindelige sprog. Denne sørgelige misforståelse har jo 

des værre gjort så godt som alle ældre dialektundersøgelser 

meget lidet brugelige, når talen er om at fastsætte almindelige 

grammatiske regler for dialekten og bestemme dens stilling 

inden for sprogstammen. Her har netop de almindeligst brugte 

ord, der stemmer med rigssproget, den allerstorste betydning, 

og det er ikke den mindste fortjæneste ved hr. Holms tillæg, 

at det har fremdraget mange sådanne ord, til dels i form af 

en lille oplysning under et andet ord. 

At jævnførelsen med dansk talesprog, som på overordenlig 

mange steder lå særdeles nær, næsten helt er udeladt i tillæget, 

har mulig sin grund i, at udgiveren ikke mere end hOjst nød

vendigt har villet overskride de fem ark, hvortil denne del af 

arbejdet fra først af var beregnet. En yderligere overskridelse 

på et par sider vilde dog sikkert have været heldig, for at de 

nævnte jævnførelser kunde være medtagne. 

Vi tilfojer endnu, at tillæget ikke sjælden som oversættelse 

af de bornholmske ord bruger udtryk, der mer eller mindre 

er dannede efter Bornholmsken for dette særlige tilfældes skyld, 

men som ikke tilhører det almindelige danske sprog, således 

'Drag' s. 422 u. Draw, 'Folkeføde' s. 427 u. folkamåd 1), 

'kulke' s. 448 u. Kø I p a, 'Lejervold' s. 449 u. Le i er vaj l, 
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'madtidig' s. 452 u. Må d tid i er, 'Mundtaal' s. 455 u. M uj n n

t ø 11 a, 'Aftengift' s. 457 u. Nattmål, 'omsindet' :>: omstemt 

s. 459 u. Omsijnnader, 'pindes' s. 462 u. Pijnnas o. s. v. 

Hvis disse i sig selv uforståelige udtryk skulde anvendes på 

de nævnte steder, burde de sikkert overalt ved anførselstegn 

være betegnede som dannede ad hoc. 

Med hensyn til vort eget ar b ej de var det os straks klart, 

at vi for at undgå forvirring måtte holde os så nær som 

muligt til det allerede foreliggende, og at vi derfor, særlig 

hvad lydbetegnelsen angik, måtte fjærne os så lidt som muligt 

fra den i tillæget brugte lydskrift. I det hele taget har vi 

også benyttet dens tegn og kun, hvad der forekom os ganske 

nødvendigt, dannet det nye tegn a, a til forskel fra a, g. Men 

en følge heraf er, at vor lydskrift ikke ganske står på det 

standpunkt, som nutidens fonetiske forskning vilde kræve, og 

som vi selv under andre forhold vilde have anset det for 

rigtigt at indtage. 

I øvrigt har vi fra begyndelsen af fordelt arbejdet så

ledes imellem os, at Thomsen påtog sig udarbejdelsen af lyd

tæren, Wimmer af bOjningslæren. De første udkast hertil 

havde vi også hægge under stadigt samarbejde, væsenlig på 

grundlag af Espersens ordbog og Holms tillæg, fuldendt alle

rede 1883-84. Men under beskæftigelsen hermed opstod der 

selvfølgelig for os bægge mange hånde tvivl om enkeltheder, 

hvis løsning vilde kræve vidtløftige undersøgelser, der ikke 

kunde foretages med det samme. Hertil kom endvidere snart 

for den ene, snart for den anden arbejder i andre retninger, 

som til forskellige tider helt optog os og nødede os til 

at lægge de bornholmske studier til side. De har dog 

ingen sinde været helt ude af vore tanker; men vi har stadig, 

når lejlighed tilbød sig - dels ved undersøgelser på øen selv, 
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som vi oftere har besøgt, dels ved eksamination her i Køben

havn af Bornholmere, der var fortrolige med dialekten -, 

søgt at fuldstændiggore vort materiale og bringe det i en noj

agtig form. Vi har herunder gjort den erfaring, hvad der 

også vil fremgå af forskellige bemærkninger rundt omkring i 

lyd- og bOjningslæren, at den bornholmske dialekt i løbet af 

det sidste halve århundrede i mange henseender har forandret 

sig under påvirkning af rigssproget, så at mange ord og for

mer, som den gang endnu var i almindelig brug, nu enten er 

helt forsvundne eller kun kendes af gamle folk. Den samme 

bemærkning kan jo i øvrigt gores om alle vore sprogarter nu 

til dags. Ikke mindst af denne grund vil både Espersens 

ordbog og, som vi håber, vor grammatik, der hægge nærmest 

er et udtryk for sprogformen, som den lød for mer end en 

menneskealder siden, have særlig betydning i videnskabelig 

henseende. 

Til grammatiken har vi anset det for hensigtsmæssigt at foje 

nogle sprogprøver ledsagede af ordret oversættelse, og vi har 

dertil valgt to af Espersens egne digte og tre af en anden 

bornholmsk digter J. P. Mø lier (død 1891 som bagermester i 

Allinge, oprindelig urmager), en ved sin mædvanlige begavelse 

og alsidige åndelige interesse mærkelig mand, der vel for

tjæner at mindes her. Hans tre digte giver vi blot med vor 

lydskrift, Espersens tillige med hans egen retskrivning i 

overensstemmelse med den i ordbogen brugte. Ved Møllers 

Ha!støoJlj har vi fulgt den i Hamiltons Nordisk tidskrift for 

politik, ekonomi och litteratur, 3. årg., 1868, s. 469 f. (af 

V. Holm) offenliggjorte tekst, med fjærnelse af ikke få der ind

løbne trykfejl; til grund for de andre tekster er lagt forskellige 

i Ronne enkeltvis udgivne aftryk, ved S j ok ar ij n tillige et 

manuskript af E. selv. 

Når det nu endelig efter så mange års forløb er lykkedes 

os at afslutte værket, skyldes det først og fremmest den lev

ende og stadig usvækkede interesse, hvormed forfatteren af 
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tillæget til ordbogen, hr. kantor V i g go H o 1 m, fra først til 

sidst har været til rede med råd og dåd. Han har ikke blot 

i sin tid gennemgået vore skrevne udkast, men også nu 

gennemset det trykte arbejde i korrektur og stadig meddelt os 

nye og værdifulde oplysninger. For den væsenlige andel, som 

han på denne måde har i vort arbejde, og som langt over

går alt hvad vi fra anden side har modtaget, bringer vi ham 

vor hjærteligste tak. 

København i December 1907. 

Vilh. Thomsen. Ludv. Wimmer. 
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Lyd lære. 

I. Udtale og lydbetegnelse. 

A. Selvlyd. 

~ 1. Kvantitet. Selvlydenes længde betegnes her, lige
som i tillæggets lydskrift, ved en streg under bogstavet; enhver 
selvlyd, der ikke på denne måde er betegnet som 
lang, er altså kort f.eks.tåi;a (=Espersens tossa) tosse, 
hank" kåsta at koste, te til, men tgza (E. tos a) tosse, hunk" 
kgst riskost, tt; (saj) at te sig. 

De midler, Espersen anvender for at betegne forskellen 
mellem kort og lang selvlyd, er 1) fordobling af en følgende 
medlyd som udtryk for at selvlyden er kort; dog anvendes 
dette middel ingenlunde konsekvent og udelades navnlig i 
regelen ved sammenstød af flere medlyd, hvor man også efter 
almindelig dansk udtale må vente kort selvlyd; enkelte gange 
sættes ~ over selvlydstegnet eller der tilfOjes en udtrykkelig 
bemærkning om at selvlyden er kort. Således skrives f. eks. 
uhujnn" (= hoij), men usjalhujnn, ustorrjan (= ståda), 
men umorja (rr)n (= må!_'ja), «torn (udt. torrn)» (= tå?:n), 
uglomma" (=glø1!':_a), men uglomsammern (= glørnsamfir), 

uglomsen (= glømsa), urastan, 11långern, ufarmer (k. 
[:i: kort] a) ell. farmer", o. s. v. - 2\ Betegnelse af selv
lydens længde ved over selvlydstegnet at sætte enten - eller ', 
hvilke to tegn anvendes ganske i flæng (undtagen som regel 
veda,senedf.1, f.eks.best(s.22), bagbest(s.14\; re og re, 
f6rre (forr-re), forre' og for re, bag re, bag re' og bagre 
(ss. 14, 85, 268) o. s. v. Heller ikke i anvendelsen af dette 
middel hersker der dog nogen strængt gennemført konsekvens, 

1 
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hvorhos det en gang for alle må bemærkes, at slige udtale
betegnelser i regelen kun anbringes ved stamordet og derfra 
må underforstås til de afledte ord. Undertiden, især hvor 
længdetegnene - eller , af praktiske hensyn ikke så let lod 
sig anbringe og der for øvrigt kunde være tvivl om udtalen, 
tilfOjes i parenthes en udtrykkelig bemærkning om at selv
lyden er lang u(l.i", f.eks. uPar (La)", uboja(l.o)n, uim(l.i)", 
"når t a (I. å)". For øvrigt forudsættes det almindeligvis, at 
selvlyden tilstrækkelig er betegnet som lang ved kun at være 
efterfulgt af en enkelt medlyd 1 ). 

Hvad selvlydenes kvantitet angår, stemmer for øvrigt 
Bornholmsk i regelen med alm. Dansk. I visse rækker af til
fælde er der dog afvigelser, dels således at Bh. har kort 
selvlyd, hvor rigssproget har lang (som oftest ved bevarelse 
af oprindelig korthed, sjældnere ved forkortelse af oprindelig 
længde), dels således at Bh. afvigende fra rigssproget har for
længet selvlyden eller bevaret oprindelig længde; dette finder 
især ofte sted foran j, w, i}, i samt foran næselyd, r og s, 
når derefter følger endnu en medlyd. Eksempler herpå vil 
fremgå af det følgende.· I ikke få tilfælde er for øvrigt 
kvantiteten noget ubestemt og skiftende; navnlig bliver ofte 
en selvlyd, som ved stærkere akcentuering eller tydeligere 
udtale er lang, ved mindre eftertryk eller i hurtigere tale kort 
eller dog forholdsvis kortere, f. ex. hg:lj (han, med eftertryk; 
en han), men ubetonet halj, Klgus, men Klaus Klgusm med 
kort a i det her svagt betonede fornavn. 

~ 2. De enkelte selvlyd. aer det almindelige korte 
a som i dansk kat, dog navnlig måske i ubetonede stavelser 
samt i forbindelsen aJ med en u lysere" udtale, der i overens
stemmelse med Jespersens lydskrift (se Dania I s. 64 nr. 76) 
kunde betegnes å. Her bruges dog overalt blot a. 

g (i Tillægget ligeså; hos Espersen, for så vidt længden 
udtrykkelig er betegnet, å, ikke a undtagen i ja r n s. 155) 

1) Det nu og da forekommende tegn ' har hos Espersen kun etymologisk 
betydning og udtrykker, at en eller anden lyd er bortfalden f. eks. d 
i a'stå (se adstå), va', le', fre' (=fred), hvorti's, den ubetonede 
selvlyd (J) i på r s' 1 a, p ii r s' la o. I. Tegnet ' anvendes kun for at 
betegne ordets trykakcent uden· hensyn til selvlydens længde eller 
klangfarve, f. eks. barn 6 s t, hvor længden af o er angivet ved til
fiijelsen «(o)», forsjinn, kompan, temad (med korte). 
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er det lange ulyse" a, omtrent som almindeligt dansk a i 

gade. 
a, 11, betegner det "morkere" a, der fremkommer ved at 

den bageste del af tungen trækkes mere tilbage end ved ud
talen af det alm. a. Hyppigst er denne lyd som lang, 11 ti Til
læggets lydskrift a, hos Espersen i flæng a eller a eller, hvor 
en særlig betegnelse af længden anses overflødig, a; hos 
Skougaard a), og stemmer da med det svenske eller norske 
lange a i sal. Som kort forekommer den kun undtagelsesvis 

udenfor forbindelsen au aw (se s. (6)). 
å (= Till.) er i det hele ikke så åbent som alm. da. kort 

å, o i b 1 å t, b Io t, men nærmest ~~ å eller, særlig ved 
svagere tryk, w efter Danias lydskrift (I s. 68 nr. 83, 84), med 
mere eller mindre tydelig fremskydning henimod midttunge
stillingen (jfr. smst. s. 69 f). . IE. bruger oftest o, dog således 
at han, især hvor udtalen er forskellig fra alm. Da., yderligere 
antyder den åbne udtale ved at tilfoje å i parenthes eller ved 
andre midler; sjældnere bruger han å, navnlig i tilfælde, hvor 
skriftsproget har a eller bruger tegnet å, aa.) 

g, (~~Till.; E. å, sjæld. o), den tilsvarende længde, ligger 
kun i enkelte stillinger - særlig vistnok foran v og g som kgva, 
bgg - temmelig nær ved alm. da. å, o i ord som åg, 1 o ve 
(måske dog almindelig lidt fremskudt); ellers er lyden derimod 
gennemgående mindre åben, omtrent = Danias w, og ved 
fuldt tryk tillige mere eller mindre tvelydsagtig, omtrent som 
rj,J, w·J, f. eks. mgna = mannå. Disse nuancer adskilles ikke 

her; der skrives overalt !},. 
o (= Till.; E. undertiden o, oftest i overensstemmelse 

med skriftsproget u, hvorved han ikke sjældent tilfojer o i 
parenthes1 er omtrent samme lyd som alm. da. hos, tung, 
dog - navnlig måske foran mouillerede medlyd - lidt nær
mere ved den i tysk hund, eng. fu 11, Danias /J (se dette 

I s. 66 nr. 80). 
Q (= Till.; hos E., for så vidt længden udtrykkelig er 

betegnet, 6 eller o) adskiller sig fra det lange 0 i alm. da. 
bo, fod ved en mere eller mindre fremtrædende tvelydsaglig 
udtale som Qu eller Qu (omtrent = isl. 6 eller eng. o f. eks. 

i go). 
u er ikke mærkelig forskelligt fra alm. da. u 

vindue, kun i udlyd ofte omtrent uw. 

kusk, 
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y (= Till.; E. li, u eller u, ofte med tilfi:ijelse af "langt 
u" ), den tilsvarende lange lyd, er derimod mere forskellig 
fra alm. da. u i huse og ligger nærmere ved svensk eller 
endnu mere norsk u, der klinger som en mellemlyd mellem 
u og y (u, Dania I s. 69 f.). Men det bh. y afviger dog atter 
herfra ved at have en mere eller mindre fremtrædende tve
lydsagtig udtale, idet det afsluttes med et almindeligt u eller 
w, altså som itu eller uw, hvad der navnlig er tydeligt i 
udlyd. Ved siden heraf begynder y især ved stærkere efter
tryk ofte med et lidt mere åben lyd, der endog kan nå så 
langt ned som omtrent til den lyd, der her betegnes a (se 
nedenfor); på denne måde bliver y altså omtrent = auw. 
Med hensyn til begyndelsespunktet for dette forslag og om
fanget af den skala, som y derved kan gennemløbe, synes 
der at herske en del forskellighed, der dels er afhængig af 
det eftertryk, hvormed vedkommende stavelse udtales, idet 
afstanden vokser med eftertrykket, dels synes at være af 
individuel art; i det hele turde den stærkt sammensatte udtale 
være hyppigere hos de ældre end hos de yngre og mere 
fremtrædende på landet end i byerne. (Til denne udtale af y 
sigter E.s bemærkning ved du s. 54 "sædv. med et Forslag af 
e el!. ii» ; men fænomenet er ingenlunde indskrænket til dette 
ene ord.) 

æ (=Till.; E. i regelen a, sjældnere e, ofte begge stave
måder ved siden af hinanden) er samme lyd som i alm. da. 
hest, præst, idet naboskabet med et r også i Bh. medfører 
en åbnere udtale end ellers. 

(!l (= Till.; E. i regelen a, sjældent e som 11vej eller 
V å.j (J. ii)" ~: r(!lj, S. 384), den tilsvarende lange lyd, adskiller 
sig fra alm. da. langt æ væsentlig kun ved ikke at være helt 
ensartet i hele sin længde, men omtr. = (!la. Foran og efter 
r er (!l tillige måske endnu lidt mere åbent end i alm. Da. 

e (=Till.; E. e, i, hvorom se ~ 42 anm.) er på det nær
meste samme lyd som i alm. da. ved, fisk, et meget lukket e, 
der ligger overmåde nær ved et åbent eller 1tbredtn i (j Dania I 
s. 59, 6 l). 

f ( = Till.; E. i flæng e, e eller e) er det lange lukkede 
e som i alm. Da. sele eller ved stærkere tryk omtrent fa. 

i(= E., Till.) er det almindelige rene i som i vi, vittig, 
i udlyd dog ofte udtalt omtrent ij. Med i betegnes her tillige 
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den lidt mere åbne, dog nærmere ved i end ved e liggende 
lyd, der kan høres foran palatale medlyd, som ifj, .fiL ligeså 
foran fj og [ i ubetonede stavelser (~ Dania 1 s. 70 nr. 89). 

t (= Till.; E. 1, il er den tilsvarende lange lyd, der ad
skiller sig fra alm. da. i f.eks. i bi cl e ved en gennemgående, 
om end måske stærkest i udlyd fremtrædende, tvelydsagtig 
udtale ij eller ntijagtigere med Danias lydskrift ii(j) (jf. Dania l 
s. 60), ofte begyndende med en endnu mere åben lyd, e eller 
æ - ganske parallelt med de ved l{ omtalte forhold. 

o, ti (= Till.; E. ti) er det åbne ii som i alm. da. h ii ns, 
h tin e, d ti r. På Bh. forekommer regelmæssigt kun det 
lange ti, ganske undtagelsesvis (foran r) det korte ii. 

ø (= Till.; E. dels ti, dels y), der kun findes som kort, 
er den lukkede ø-lyd som i alm. da. kød, 1 y s t, måske lidt 
mere hen ad y (1f. Dania I s. 59). 

y er alm. da. y i bygge, men bruges her tillige som 
udtryk for den lidt mere åbne lyd, der kan indtræde foran 
palatale medlyd, som tyfja. Jf. ovf. i. 

y svarer til alm. da. langt y i byde, kun med en lignende 
afvigelse som ved y og {, idet lyden (tydeligst i udlyd som by) 
ikke altid er ganske ensartet i hele sin varighed, men i 
regelen begynder lidt lavere, 11.y(j) efter Danias lydskrift (jf. 
Dania I s. 60), undertiden med endnu lidt sttirre afstand 
mellem begyndelse og slutning. 

a udtrykker her den kun i ubetonede stavelser fore
kommende selvlyd, der i skriftsproget betegnes e, som bonde, 
bønder. E. bruger herfor ligeledes e, medens denne lyd i 
Till. betegnes '. Udtalen af denne selvlyd er for øvrigt på 
Bh. endnu mere skiftende end på alm. Da. (jf. Dania I s. iO f.); 
men da det ikke er muligt her konsekvent at betegne farven 
i de enkelte tilfælde, bruges overalt blot a. Meget ofte udtales 
den med læberunding, især foran r eller under indflydelse af 
nærstående læbelyd, og kan da nærme sig meget til o (eller 
b Dania a. st.), f. eks. efter w i mgwc;r, endnu oftere dog til ø, 

f. eks. kå!!_ar, bifjar (= -år eller -ør), lm;_ar (= -ør), lø1!_ang; 
sø'!!_ap el!. søIJøp (jf. s. 145 ha Il ti m tis s a, der efter E.s alminde
lige lydbetegnelse skulde have været skrevet ha 11 e -). 

~ 3. Tv e 1 yd og tv e 1 yd sagt i g e forbinde Iser. For
uden den i det foregående omtalte tvelydsagtige udtale af 
visse, som enkelte lyd betegnede selvlyd forekommer der for--
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skellige arter af tvelyd endende i virkeligheden på en selvlyd 
af i- eller u-farve, der imidlertid her af praktiske hensyn som 
regel betegnes j, w ligesom i Till. (jfr. Dania I s. 4 2 f. nr. 7, 
s. 49 nr. 40). Kun i visse tilfælde, hvor der efter tvelyden 
endnu følger en medlyd i samme stavelse, synes både udtalen 
og lydudviklingen så bestemt at forudsætte u, at en skrive
måde med w her ikke vilde være paa sin plads, f. eks. saurta 
skjorte, fjaurtan fjorten, haufJ hoved. 

Af sådanne forbindelser begyndende med en kort selvlyd, 
som dog delvis kan forlænges mere eller mindre i visse stil
linger, findes: aj (ai, Till. aj, aj = Danias åj), åj (åi, Till. 
åj, åj = Dan. fJi, ved forlængelse af det fors te led nærmere 
(J)'i eller å·i) og a w (au = Dan. å8) skiftende med en udtale 
åw (åu = Dan. 08; Till. åw, åw) og altid med kort fi:irste led. 

Derimod forekommer aw (au) med det lysere a (Dan. åB), 

og ligeså måske æj, æw, kun som afarter til de nedf. omtalte 
forbindelser g,w, {!!,j, rgw ved hurtig udtale eller svagere tryk 
ljf. ~ I slutn.), og det er endda tvivlsomt, om det første led 
her nogensinde bliver helt kort. 

Af E. betegnes aj oftest, i overensstemmelse med alm. 
dansk retskrivning, e i, sjældnere a i. Denne forskel har intet 
med udtalen at gore, men retter sig blot efter hvad der fore
kommer ham at stemme bedst med etymologien eller den 
almindelige retskrivning (jf. f. eks. bemærkningen under g 1 a i a 
s.105, ait og eit s. 3, meina, maina s. 221, skraiturijn 
eller s kr e itu r ij n s. 300 o. fl.). Forbindelsen åj betegner han 
o i, aw dels au dels o u, oftest med begge skrivemåder ved 
siden af hinanden, hvorved da undertiden o u fremhæves som 
særlig tilhørende Vestlandet eller Ronneegnen (se f. eks. au 
s.11, baune s.21, houd s.137 o.a.); om et ord alfabetisk 
opføres under au eller o u, synes kun at rette sig efter 
etymologiske hensyn eller efter hvad der kommer nærmest til 
skriftsprogets form. 

~ 4. Ved siden af de nu omtalte forbindelser forekommer 
der en række lignende, begyndende med en lang selvlyd, der 
dog delvis kan forkortes mere eller mindre (jf. ~ 3), nemlig 
g,j, rgj, tij, g,w, rgw (i Till. betegnede på samme måde). Medens 
også her det sidste led som udlyd eller foran en medlyd i 
virkeligheden må siges at være en selvlyd, f.eks. rgj eg, strgwla 
sfovle, = æ·j, sdæ·8lå efter Danias lydskrift, er forholdet et 
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andet foran en selvlyd, idet stavelsegrænsen da falder efter 
den lange selvlyd, og j, w tilhører den næste stavelse, f.eks. 
(§-jan, (§-wa øve. Desto naturligere er det her at betegne 

det sidste led med j, w. 
Også E. skriver her altid j, w, medens han i de i ~ 3 

omtalte forbindelser bruger i, u. Brugen af j, w indeholder 
da hos ham tillige et udtryk for at den foregående selvlyd er 
lang, selv om dette ikke på anden måde er angivet, f. eks. 1 aj s, 
lajsafiddijng, lajder, aja «(!. d)", awtan (l(ti)n, awla. 
(Uheldig er den dobbelte betydning, j hos E. kan have foran 
l og n på grund af hans anvendelse af j 1, j n som udtryk for 
de palatale medlyd [ og ij (se s. (9) ), f.eks. aj I al, fl. aj 1 e, 
d. v. s. gt; gfa, men naj 1 negl, naj I a nagle, navle, s naj 1 
=sneil (s.3151 snegl, med g;j+l, ligeså f.eks. ajn, ajnen 
anden, d. v. s. gij, gijan, men 1 aj n a (s. 200), 1 aj n t a (s. 4481 

med gj + n.) 

B. Medlyd. 

~ 5. Af medlydene udtales f, s, j, m, n, l, h som i al
mindelig dansk (h foran j og v er hos E. blot traditionelt og 

udtales ikke); ligeledes p, t, k" der i forlyd er aspirerede, 
efter s er faldne sammen med b, d, g, hvorfor der i Till. 
skrives sb, sd, sg. Her beholdes dog den almindelige skrive
måde sp, st, sk. 

b, d, g udtales i forlyd som i rigsmålets bære, cl u, 
gå, altså ustemt. I ind- og udlyd træder derimod stemme
klangen tydeligt frem ligesom i svensk ab b, bad da, ag g 
eller engelsk e b b, 1 ad, 1 eg (b heller aldrig som v, w). 

Den til d svarende "åbnen (spirantiske) lyd er a, der 
ligesom ellers på Dansk kun kan forekomme efter en selvlyd, 
men på Bh. udtales bestemtere med tungespidsen og med 
ringere åbning end f. eks. i alm. da.bade (Jespersen, Fonetik 
~ 210; Dania I s. 4.1). Renest høres denne lyd efter en lang 
eller en ubetonet selvlyd, hvorimod udtalen efter en kort be
tonet selvlyd synes mere eller mindre svævende mellem d og 
6; dette betegnes i Till. som regel med d, medens man her 
bar anset betegnelsen o for at komme udtalen nærmest (se 
~ 7 4). E. har, som skriftsproget, altid d; kun undtagelsesvis 

tilfi:ijes "dh" eller "blødtd" (se fltidd, ltidd, ltidda). - Den 
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til g svarende spirantiske lyd q (som i bage) er derimod 
fremmed for det rene Bh., der kun har det stemte g (jf. ~ 106). 

v er den stemte læbetandlyd som i være, have eller som 
engelsk v, vel at adskille fra w = eng. w (jf. s. (6) ), om end 
v i enkelte stillinger navnlig ved hurtig udtale kan løbe over 
i w og omvendt. 

z er den stemte s-Iyd = fransk eller engelsk z, som 
målet adskiller noje fra det stemmeløse s. E. bruger ikke 
nogen særlig betegnelse for denne lyd til forskel fra s, og kun 
i enkelte tilfælde, ikke på langt nær i alle, er udtalen z an
tydet ved tilfojelse af «blødt (bl.) s, ss» (se f. eks. bis s a, 
blessa, boss, bossja, bossm, byssja, bi.iser). 

\; er en i visse stillinger indtrædende afart af s, et "supra
dentalt» s eller s, der dannes ved at hæve det forreste af 
tungen op mod gummerne (jf. Jespersen, Fonetik s. 218 
~ 192; Dania I s. 4i). Det er omtrent samme lyd som ind
træder i Norsk og Svensk i forbindelsen rs. E. og Till. 
adskiller ikke denne lyd fra almindeligt s, og i det følgende 
lades denne nuance som regel også ubetegnet. 

s bruges her i stedet for E.s og Till.s sj. Det er om-
trent samme lyd som eng. sh, tysk sch (Danias f), dog mere 
j-holdig, måske snarest som den af Storm, Norvegia 1884 
s. 119 og Eng!. Philologie 2 I, 1 s. 72 (jf. Jespersen, Fonetik 
s. 244 ~ 209) som "palatalt eller mouilleret S» bestemte norske 
(og polske) lyd. (Med denne har Storm i mundtlig meddelelse 
jævnstillet den bh. lyd.) 

fe og /j - hvilke tegn her beholdes fra den i Till. brugte 
lydskrift - er nær beslægtede, men ikke identiske med eng. 
ch, j (ts, dz), med hvilke de i Dania I s. 46 umiddelbart 
sammenstilles (tf, 49) 1). De bh. lyd ligger sikkert lidt længere 
tilbage eller dannes med en lidt sti.irre strækning af tunge
fladen end disse og må opfattes ikke som "palataliserede 
fo'rtungelyd», men som rent palatale lyd (med Danias lydskrift 
fe, ijj, se Dan. I s. 49 f" måske endog med rOgh efter Jesper
sens analfabetiske betegnelse, så at de ligesom begynder med 

en blanding af j og ~' iJ og 9). Efter en selvlyd fremtræder 

1
) Det er muligt, at en sådan lyd ts undertiden kan høres, svarende 

V 

til oprindeligt tj og lidt forskelligt fra k ( < kj). Men det er da til-

lært; det almindelige er i alle tilfælde k (E. kj). 
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forskellen fra de eng. lyd også tydeligt ved at der på Bh. 
hores en j-agtig overgangslyd ( 11 glide") fra selvlyden til !.:, tJ. 
E. betegner disse lyd i forlyd og efter en medlyd kj, gj, efter 
en selvlyd j k (klj, j g (g)j. 

lj er den hertil svarende næselyd = fransk gn i signe 
I~ Dania I s. 501, dannet lidt længere tilbage end det "mouil
lerede" 1'!f f. eks. i Jysk. Af E. betegnes lj dels j n (fordoblet 
j n n) dels j n g eller j n (gl. Denne forskellige betegnelse ud
trykker aldeles ikke nogen forskel i udtalen, men tilfojelsen 
af g er rent etymologisk; jf. f. eks. s. 205 11 I ij n n er eller 
lijnger (thi Oprindelsen er uvis)n, s. 257 pijn(g)es, s. 386 
11vijnga-vajnga (vijnna-viijnna?)n. Jf. om jn = j-+- n 
ovf. s. {7). 

lJ er= ng i mange, ni tanke. 
Af I-lyd forekommer foruden det almindelige l også [, 

det palatale (eller mouillerede) l, samme lyd som italiensk gl i 
eg li (Jespersen, Fonetik s. 252 ~ 215; Dania I s. 50 nr. 46 ), 

ikke J smst. s. 45 f. nr. 27). E. udtrykker denne lyd ved j I 
(fordoblet j 11). Om j I i en anden betydning, = j + l, se 
ovf. s. {7). 

r udtales af ældre almindelig med tungespidsen (Danias Il, 

'"R, I s. 48), af yngre mere og mere som drøbel-r, endnu dog 
som regel med tydelige svingninger, og alt efter stillingen 

stemt eller ustemt (Danias a, '"' I s. 53 f.). 1Det er denne 
sidste udtale, særlig hvor den fremtræder stærkt udpræget 
eller afvigende, hvorom der bruges udtrykket ragla eller rægla, 
eg!. ralle, se s. 27 8.) 

~ 6. Medlyrlenes kvantitet. E.skriver (se ovf. s.(1)) 
dobbelt medlyd efter en kort betonet selvlyd, enkelt efter 
en lang betonet og enhver ubetonet selvlyd. Dette er hos 
ham dog kun at betragte som et middel til at betegne den 
foregående selvlyd:< kvantitet, ikke som et udtryk for selve 
medlydenes virkelige kvantitet. 

Hvad de stemte medlyd angår, sættes i Till. efter kort 
selvlyd altid længdestregen under dem, når de står foran en 

anden stemt medlyd (f.eks. i forbindelser som ifr, gl, f}l) eller 
mellem to selvlyd, delvis også i udlyd, konsekventest her ved 
b, d, g og tJ. Da medlyden i disse stillinger (i det forstnævnte 
tilfælde tydeligst foran r, l) i det mindste ved distinktere udtale 
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synes at være lang eller dog halvlang, har man anset det for 
fuldt forsvarligt i det væsentlige at følge Till.s lydbetegnelse. 

Noget mere tvivlsomt er det, om de stemmeløse medlyd 
(p, t, k, k, j, s) altid kun er korte som i alm. Dansk, eller om 
de efter en kort selvlyd, på lignende måde som de stemte 
lyd, kan blive noget længere. Dette synes at være tilfældet, 
om de end næppe nogensinde bliver egentlig lange som f.eks. 
i Svensk. Som udtryk herfor har man fundet det forsvarligt 
og tillige hensigtsmæssigt at tilfiije længdetegn også under 
disse, hvor det synes at stemme med den distinktere udtale. 

C. Betoning. 

~ 7. Herom kan kun oplyses, at Bh. ligesom dialekterne 
på de sydlige øer ikke kender stødet og ej heller har for
skellige musikalske akcenter således som Svensk. Der er 
imidlertid et bestemt fremtrædende, men ensartet musikalsk 
element tilstede, som det dog ikke er lykkedes nærmere at 
bestemme. Til betegnelse af trykakcenten bruges her '. 

II. De enkelte lyd. 

A. Selvlyd. 

a. 
~ 8. Det korte a svarer i betonede stavelser regelmæssigt 

til ældre og nyda. kort a foran oprindelig lang medlyd eller en 
medlydsforbindelse (med de i følgende ~~ omtalte undtagelser), 
sjældent foran opr. enkelt medlyd; undertiden har Bh. herved 
bevaret et opr. a, hvor Nyda. ved yngre udviklinger har fået 
andre lyd. Eksempler: kat, hastu-ar hastig, lan: land, va13 
vand, g. d. vatn, maak maddike, orm, nar nar, skaiJ.a skade 
(fuglen); la§. læs, g. d. las[s], vaga vugge, isl., sv. vagga, ltart 
(forældet, nu sædv. hårt, g. d. hart1, ik. af hjj,r hård. 

Sjældnere er a indtrådt for opr. langt i.i foran lang medlyd, 
f.eks. atan atten, nat (isl. nått), rat (nu sædv. råt) ik. af r[},-r 
rå, is!. h rått. 
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~ 9. Foran r (rr) har Bh. ofte fået a i stedet for ce 
f.eks. i a?: bogstavet r, far:as «færdes" (s. G7l, .fa~·u-ar færdig, 
ha?:a-brg-r hærdebred, har:a herre, hw:arJ herred, lar:Jt lærred, 
var:a være (vel egl. den ubetonede form), var:a, va(r)st værre, 
værst, va(r)sans «verdsensn (s. 499), farm-ar, sædv. fcerm-ar 
(s. 92) ferm. Undertiden kan det være tvivlsomt, om a er 
oprindeligt eller sekundært, som star: en stær, is!. stari, æ. d. 
star og ster, jarta hjærte, g. d. hiartæ, hvor det er muligt, at 
r blot har forhindret overgangen af a til ce (jfr. ~ 13 og 

jgwn-<Jr 2 17). 
~ 10. Forbindelsen aj (ai, E.s e i, a i, s. (ti)) er i ægte 

bh. ord (gennem *cej) fremgået af g. d. cegh, egh, igh, med kort 
eller langt ce, e, i (isl. æg, eg, eig, ig, ig). Således i udlyd 
og foran en selvlyd, f.eks. aja eje, g. d. eghæ, daj dej, g. d. 
degb, laja en, at leje, is!. leiga, laja et leje, vaj vej,- g. d. vægh, 
saja, sa} sige, g. d. sighiæ, tc~ja tie, g. cl. pighiæ~ kvaja kvie, isl. 

kviga' ~wj(a) kun slem' not~sk mige' paja pige' staj sti' isl. 
stigr, staja 1. en stige, isl. stigi, 2. at stige, is!. stiga. 

I udefra indkomne ord svarer aj til ei, ej, som grbaj 
et arbejde. 

I ordene fraja at fri, bejle, og raja at ri (? s. 26fi; sædv. 
rt), svarer aj til~yneladende til blot i; måske er aj her und
tagelsesvis udviklet af den s. (5) omtalte tvelydsagtige udtale 
af t under indtlydelse af det foregående i' (jfr. ~ 13 slutn.; 
næppe af ig i mnt. vrigen = vrien, rigenl. 

l enkelte tilfælde er der oprindelig ikke g, men k, 
hvilket da, særlig i visse hyppig brugte ord, må antages 
tidlig at være blevet til g; således maj, daj, saj < mik, pik, 
sik, m0if; megen, isl. mikinn; ligeså f. eks. najlf; nøgen 
(*nælcinn ?; sv. naken), l0a at læge (s. 449), raja en reje (sv. råka). 

2 11. Foran medlyd (r, l, n, d, t, s) -har aj samme op
rindelse. Også foran de stemmeløse lyd t og s forudsættes 
herved, stemmende med øvrige danske dialekter, ældre q (gh), 
ikke umiddelbart le. Således brajda bebrejde, on. bregoa, 

stujda fort. af stfjja stige, hajra hejre, g. d. hegræ, sajra sejre. 
i modsætning til ~ IO er der imidlertid foran en medlyd 

en stigende tilbiijeliglted til at forlænge a, så at lyd for
bindelsen falder sammen med det i ~ 15 omtalte gj. Af E. 
(og på samme måde i andre ældre optegnelser fra 18. og 
19. årh.) skrives i denne stilling som regel blot e i, d. v. s. aj 
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( s. (6)) ligesom i de i ~ 10 omtalte tilfælde, f. eks. e i 1 igle, 
I e i 1 træbimpel, se i 1 segl, sejl , spe i 1 (fe i 1 a violin, æ. d. 
fedle, fe ile), e in a formå, overkomme (ikke = d. evne, men 
formelt = egne), Se in e Signe, I e id murlægte, e it a ægte, 
kjeita kejte, neita nægte, seit en sigte, Neise Neksø, 
se is en le , mnt. seise, se i s seks. I nogle tilfælde antyder 
han udtalen g,j (aj, aj) ved siden af aj (e i), f. eks. s. 3 coai t, 
ajt s. eit)) (glemt s.62, jf. s.424), s.155 ujeita, jajta)), 
s. 222 umeita, majta)), s. 233 "naj! it. neiln, s. 315 
"sne i 1, s naj In. I Till. er derimod a i denne stilling gennem
gående betegnet som langt, idet der i lydskrift med få und
tagelser altid skrives g,j, og dette må nu siges at være den 
normale udtale (med den s. (2) ~ l slutn. omtalte begrænsning). 
Se videre ~ 16. 

§ 12. I ubetonede stavelser - aflednings- og bi:ijnings
endelser - forekommer kort a i det hele i niije overensstemmelse 
med oldsproget, f. eks. -sam-ar -som, g. d. -sam-ær (som 
fnsam-ar ensom); gamal-ar gammel, is!. gamall, så1!!_a?' sommer, 
is!. sumar, mgnaa måned, isl. månaor, mgrk(n)ao marked, is!. 
marknaor; i de svage substantiver som kå'f}a kone, is!. kona, 
(ira øre, isl. eyra, hana hane, is!. hani, cas. obl. hana; bgnasnak 

bondesprog, isl. bc\nda- (af bgna, isl. b6ndi); i verbernes 
infinitiver som kg,[a kalde, lgj_za læse; i de svage verber, hvis 
stamme opr. ender på a som ana ånde, ana1·, anaoa (i hvilken 
sidste form endelsen -oa for -oa, som man egentlig skulde 
have ventet, sandsynligvis skyldes en tiljævning til stamme
udlydens a); småord som sa~an (nu dog oftere sa~an), is!. 
saman, yoan, sg,jtan(s) sagtens, /jg:rna, gta ofte, i{a ilde, 
samt med a for a efter analogi af andre adverbier på -a ifja 

inde (isl. inni), yda ude (is!. (1ti), åpa oppe (is!. up pi), nfra 

nede (is!. niori) ; efter samme analogi udtryk som i sg:w1w i 
siivne, i t1a i tide , o. I. I bestemte flertalsformer som 
kå!!arna, ve'fJarna ved siden af de ubestemte som kål]ar koner, 
vevar venner, må a skyldes en tiljævning til artiklens a. 

I sammensatte ord, især i det svagest betonede led af 
dem, kan a svare til ældre langt a eller bero på at for
længelsen af kort a forhindres eller ophæves , f. ex. talord på 
-tan = is!. -tdn som trætan; sø'!Jda, me(/a middag, men da dag; 
farfar farfader, men far fader. Således ofte i sammenhængende 
tale, jfr. s. (2); på denne måde f. eks. la tillade (E. s. 200, 448). 
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(Foran tonstavelsen findes a ved forvanskning i visse ord 
af fremmed oprindelse' som manut minut' pastg'l pistol, 
lakå'j(a) levkoj, barnt/st fælt, nt. bernausch o.l.) 

g. 

~ 13. Af de to til a svarende lange lyd Is. (2) f.), der 
begge som regel udgår fra ældre kort a, er særlig det lyse g 

i modsætning til a bundet til visse stillinger. 
a < g. d. a forekommer i stort omfang foran r, når der

efter følger eller tidligere har fulgt en anden medlyd, meget 
sjældent foran enkelt r, f. eks. kw karl, kgrpa trækasse, 
fgra (og far:a) at fare, kgra klukke, skgrpan skarpen, vgrp 
rendegarn, bgrk bark, bgrkrma-rQar gulerødder (lån fra øst-nt. 
barken, burkane, jf. rnss. borkån, lett. burkans), hgrka harke, 
mgrk mark, mgrk(n)aå marked, sngrka snorke (sv. snarka), 
grm arm, hgrmsJ harmfuld, kgrm, vgrm-ar, bgrn, bgrssæfj 
barselseng, ggrn, Kgrna Karen, 111grna Maren, mgrna lyse
stage, skgrn skarn, skgrs skarns. 

I denne stilling er endvidere g ganske almindelig - i 
tidligere tid, som <let synes, endnu lidt hyppigere end nu til 
dags - trådt i stedet for æ (eller undertiden måske overgang 
af a til æ forhindret ved r), f. eks. grt ært, smgrt-ar smækker 
(sv. smart), sngrt snært, stgrt stjært, isl. stertr, tvgr-t tvær-t, 
mgrka, -a at mærke, et mærke, sgrl særk, vgrk, -a værk, -e, 
smerte, kvgrka kværk, lgrka lærke, stgrk-ar stærk, vgrdan 
verden, fgrsk-ar færsk, pgrsla (og pærsla) persille, tgrska 
tærske, pgrla !foræld., nu pg:rla) perle, Hgrman Herman, 
swgrrn sværm, lcvgrn kværn, jgrn jærn, g. d. iarn, jgrna hjærne, 
is!. hjarni. 

Mærk dgr dor (nu sædv. d(ir). 

Enkeltvis synes i' at have bevirket overgang af et efter
følgende f§ til g, som brgja, sædv. brg:ja bræge, vrgwl og 
vrg:wl vrovl (s. 390), rgw anus, g. d. røv (jfr. ~ 41 ). 

~ 14. g af ældre a findes gennemgående foran [ (< g. d. 
ll, tl) og ij ( < g. d. nn og i låneord n foran ældre [ t]z [ d s J ), 
f.eks. g[ al, is!. allr, bg[ balde, .fgia falde, g. <l. fallæ, gg[a 
galde, hg[ en klippe, isl. hallr, kg[a kalde, stg[ stald, swgi 

fort. af swæ{a svulme, on. svella, svall, vg[ plads, mark (af *vall), 
vg[a valle, g. d. vatlæ; 

gfjifj, q:ij anden, g. d. annæn, bq1jgs bande, grgfj-gr fin, pæn 
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(sv. grann), hgfj han, med eftertryk, en han ( s. (2)), kgfja 
kande, mgij mand, tgfj tand; dgfjs, -a dans, -e, krgfjs krans, æ. d. 
kran(t)z, mgfjsa sildegarn (sæl!. mantser, mnt. manse, mantze). 

Anm. En. forbindelse afj findes kun i visse tilfælde, 
hvor a er beholdt fra ordets øvrige former foran en for han
konnet karakteristisk endelse fj, således i dafj, stafj, den 
bestemte form af da dag, sta sted, eller i tillægsord som hafj, 
bunk. han havesyg (af ha have), tafj tagen laf ta; E. s. 246 
på t aj n g: pdtalj), nalj nogen = någifj. 

En g. d. forbindelse ald bliver til g[ (~ 30, 2), and som 

regel til an (~ 21), sjældnere til a?f (~ 8), atn til a?J-. 
~ 15. g < opr. a findes gennemgående i forbindelsen gj, 

der 1) svarer til aj i de andre nordiske sprog, som m!!:j Maj, 
hgja trække op (sv. haja), swgja (s. 341), kgja (s. 157 læs kaja) 
kå (sv. kaja), 2) foran en medlyd (t, d, s, sjældnere l) er 
trådt i stedet for *gq af g. d. agh, som må forudsættes også 
hvor man foran t og I:! skulde vente ak, f. eks. gjt agt, 
-gjtu-ar -agtig, jgjt jagt, mgjt magt, sgjt sagt, sgjtans sagtens, 
vgjt vagt, rgjtJ rakte (af ræka) o. I.~ se formlæren; -lgjd-ar 
egl. lagt, g. d. laghdær (s. 200; E.s anden gisning er uholdbar), 
tgjda tav, isl. pagdi (af taja); dgjs (i sms" s. 45 f.) dags (men 
da dag), lgjs laks, sgjs saks, strgjs straks; r1gjla nagle (også 
navle, g. d. naflæ, hvad der må bero på en sammenblanding 
af dette ord med hint). 

~ t 6. Som omtalt ~ 1 t er gj i det mindste nu også 
den almindelige udtale foran en medlyd, navnlig t, s, l, n, 
i tilfælde hvor man sikkert tidligere har haft aj (for *æj) med 
kort selvlyd < g. d. æg!t, egh, igh samt ei. F. eks. (jf. ~ 11) 
gjl igle, ngjl negl (eller efter ~ 15 af g. d. nag hl?), sgjl 1. segl, 
2. sejl, spgjl spejl, sngjl snegl, gjna formå, sgjna segne, gjt, 
1. gigt, æ. d. ikt, 2. ægt, pligtkorse!, gjta ægte, kgjta kejte, 
sgjta sigte (jf. s. 4 72), ansgjt ansigt, slgjt slægt, sgjs 1. seks, 
2. en le (ganske som sgjs saks ~ 15), o. s. v. 

På samme måde med eftertryk ngj nej, ved siden af naj. 
~ 17. g findes gennemgående foran w, hvorved for

bindelsen gw (jf. s. (6) ~~ 3 og 4) svarer dels til g. d. av, af, 
dels i udlyd og foran en selvlyd almindelig til g. d. agh, 
f.eks. grgw grav, g. d. graf, grgwa grave, hgw hav, g. d. haf, 
stgw stav, hgwra havre, tgwla tavle, hgwn havn, jgwn-ar jævn, 
g. d. iafn-ær, ngwn navn, gwtan aften, 1·gwsa rive (sv. rafsa); 
hgwa en have, g. d. haghæ, iahgwa («behage") synes om, jgwa 
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jage, lgw lag, et lav, mgwa mave, g. d. maghæ, mgw<Jr mager, 
sgw sav, g. d. *sagh, slgw slag, ggwn gavn, g. d. gaghn, gaghæn. 

Til opr. o svarer g undtagelsesvis i sgwa sove, g. d. sovæ. 
Om r(J,W anus se e ] 3 slutn. 

e 18. Sporadisk forekommer g endelig i andre stillinger, 
hyppigst foran v laf ældre p, sjæld. f) f.eks. skgv et skab, 
ggva gabe, g. d. gapæ, skrgva skrabe, slgva slave, tgva tabe, 
skgvt skaft; lige så hgbak h0g, mnt. havek, l(J,<la !ikke lad da, 
se s. 200 under 1 a) lade som, lade ilde o. I., ba1(],<li'i/ forlegen 
o.l. (s.115), fårl(J,<la forfald (s. 428J, drgga en drage, tgg (og 
tgw) et tag (af at tage), sggna (og sagna) savne (sv. sakna), 
kgklyn kakkelovn, frgm (og fra'f!I:) f1:em, g. d. fram, fgni'i/ 
fanden, ggli'i/ (ggl-, gglna- s. 96 f.) gal. 

{l. 

e l 9. Det lange dybe eller morke a (se s. (3)) er den 
regelmæssige foriængelse af oprindelig kort a udenfor de i 
ee 13-18 omhandlede tilfælde. 

Det forekommer som sådan særlig i stort omfang foran 
en enkelt medlyd eller hvor en sådan (navnlig g. d. d, th, gh) 
er udfaldet, f.eks. bla blad, sta sted, g. d. stath, ska skade, 
da dag, dra at drage; sal I. sal, 2. sadel, skal en skal, gala at 
gale, mala male, sala salve; bar fort. af bg:ra, (en)bar bar, 
bara, bl ara glimre, fara eu fare, hara t. hare, 2. banke en le 
tynd i æggen, kar et kar, kara karde, klar, mara mare, rar, 
swar svar, su·ara; hana hane, tran tran, van-ar vant; avil ab ild, 
av<Jkat abekat; gaaa gade, jaa, maa; aga age, agar, bag, maga 
mage, tag tag (på :hus), vapa våge, is!., sv. vaka; datla "dadle", 
prata, såldat; daza dase, kaza (ko)kase; plas plads, tras trods, 
g. d. også trads. 

e 20. Sjældnere findes a foran r efterfulgt af en anden 
medlyd (t, d, s, n; jf. e 13), f. eks. arti-<Jr artig, fart fart, part 
part, snart snart, harda tøve, ars, Lars, marna krampe til krog. 

På ejendommelig måde er a indtrådt i fortsættelserne af 
en oprindelig lydforbindelse ,ger, gær, lnor man snarere skulde 
have ventet IJ rn 13): gar el!. jar gær, ga,re el!. jara gærde, 

Gart<Jo el!. Jartaa Gertrud. 
e 21. Afvigende fra rigssproget er a < kort a indtrådt 

foran n < g. d. nd, som an I. and, 2. ånd, g. d. and, bran 
brand, brændsel, g. d. brand, ran rand, san sand no" is!. 



( 16 ) 

sandr, to,na tande, Vilna saj vånde sig, isl. vandask; endvidere 
almindelig foran mp, nt, 1Jk og ofte foran st, f. eks. dilmp 
damp, swamp, tampa tamp, -e; brant-n· brat (sv. brant), kant 
kant, lilnt langt (ik. til ZåJ]-ar), planta, vant vandt, vanta vante; 
aJJkal ankel, blaJJk-ar blank, haJJk hank, hil1Jkla håndklæde (men 
håu hånd), valJka vanka; fast-ar fast, filstar faster, gast spø
gelse (s. 99), gilstu-ar (smst.), kasta kaste, mast. 

Mærk også kalt ik. af kg[-ar kold, is!. kalt, kaldr (deri
mod malt, salt o. I.); Hans Hans. 

~ 22. Sporadisk forekommer il i stedet for g, af op
rindeligt o eller ii. Således skra (gilde)skrå, skra-r skrå to., 
aviij åben, g. d. opæn, rava råbe, mnt. ropen, marn morgen 
(men imåms), tal tolv, na'/j nogen, nada nåde, tat en stræng, 
is!. pattr. Enkeltvis findes jævnsides former med a og med 
!J, således at hine nu til dels er forældede, f. eks. nilr og n!Jr, 
vag-ar (hos Skougaard), nu v!Jg-ar svag, is!. vakr. Af gamle 
folk høres bla-r, gra-r, ra-r for blg-r, gr!J-r, rg-r o. I. 

å. 

~ 23. Et kort mi.irkt a, der stedvis eller individuelt kan 
nærme sig til å, men altid er forskelligt fra det lyse a, fore
kommer væsentlig kun i forbindelsen aw (au), om hvis udtale 
og betegnelse hos E. (au, o u) og i Till. (åw) se s. (6). Denne 
forbindelse omfatter, hvad oprindelsen angår, alle g. d. for
bindelser af selvlydene o (p), u (begge såvel lange som korte), 
ii @ + v (f) og gh samt forbindelsen agh efter foregående v 
(om langt o + v sml. dog ~ 34). 

Eksempler i udlyd og foran en selvlyd: åY!_ar over, dåY}_iij 
doven, låy: lov, tilladelse, g. d. lof, håf!:a-låY!_a det indre af 
hånden, is\. 16fi, då'l!J_a en due, is!. di1fa, håY}_a hue, is\. hil.fa, 
taY2a tue, is\. plifa, (ja)gå'l!}_a (fæstens)gave (jf. sv. gåfva); aw 
også, g. d. ok, tidlig forandret til og, bå'l!l_a t. bue, isl. bogi, 
2. bov, is\. b6gr, lå!!!_ 1. lov, g. d. logh, 2. vand, som koges 
til brygning, isl. l?gr, la~a lue, g. d. loghæ, skå!f! skov, g. d. 
skogh, la1!:_-ar lav to., is!. lagr, svål_!}_ar svoger, Vå"!!_a vove, mnt. 
wagen, dåY!__a at due, g. d. dughæ, flaY!_a flue, g. d. flughæ, 
mal_!}_li-ar mulig, g. d. mughælik, ral!! rug, SåYl_a suge. 

~ 24. Samme oprindelse har forbindelsen aw foran en 
medlyd (hvorved der som sædvanligt foran t og s forudsættes 
ældre q, ikke k), f. eks. skawl skovl, sawl sul, is\. sufl, fawl 
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fugl, jawl hjul, g. d. hiugl, gawl gavl (af en også på G. D. fore
kommende sideform govl), kawl kjole (af en ældre form kjo(v)el 
som i andre d. sprogarter); vawn vogn, g. d. vaghn; hawt hofte, 
kawta kofte, tawt tofte, lawt lugt, vawta vogte; hawsa huske, 
g. d. hugse, vaws voks, g. d. vax, vawsa vokse, g. d. vaxæ. 

Således også aws (v. s. a. gws, s. 412) aks, awsJl (hunk.) 
aksel, skulder, awsal (hank.) vognaksel, former der alle forud
sætter ældre oqs-, hvortil der er paralleler også i andre 
sprogarter; vel af gamle former med u-omlyd, henholdsvis 

is!. pæ flt. af aæ (sideformen gws ved kontamination af p
og a-formen, jf. ~ 15), pæl og pæull. 

En særlig stilling indtager nogle ord, hvor man egentlig 
skulde vente en tostavelsesform awa-, men hvor der er fore
gået en sammentrækning, hvis resultat må betegnes au: faud 
foged, hau<J hoved, g. d. hovæth, fjaurtan fjorten, g. d. fiugh
ærtæn, samt la1wda lordag, g. d. løghærdagh, hvor der må 
være foregået en kontamination af løgh bad (jfr. ~ 29) med 
*logh-, lay;_ vand til brygning rn 23). Ejendommeligt er saurta 
skjorte. 

~ 25. Udenfor den omtalte forbindelse forekommer et 
kort a kun ved afkortning af a i visse kortere ord, når de 
mister selvstændigt eftertryk, f. eks.j,i, jeg, Iza have, ved siden 
af ja, ha. 

å. 

~ 26. Det korte å (s. (3)) er regelmæssig udgået fra 
ældre kort o (hvormed p, den af u eller v omlydte form af 
a, for stOrste delen er faldet sammen) og u, bortset fra visse 
stillinger, hvor andre udviklinger har fundet sted (a ~~ 22-24, 
ij ~ 31, o ~ 33, ti ~ 48, 2, ø ~ 52). Udviklingen er i det hele 
mere ensartet på Bh. end i rigssproget. Bh. å kan svare 

1) til samme lyd i Nyd., f. eks. åp op, kråp, påt, potte, 
pot, låk lok, ståk stok, skåga skodde<:: *skota, -lå!) lod, lå,q 
låg, is!. lok, kå'l}'JI' kobber, klå§ klods, kåsta, kå'l!_la komme, 
så!lla1' sommer, tåf!}a tomme, hå12 hånd , is!. hpnd, kå'(!'J 
konge, fålk folk, trå[ trold, isl. trpll, sår:.i sorg; men også i 
stort omfang 

2) til kort lukket o (alm. skrevet u), f. eks. slåpa<J sluppet, 
båk buk, plåka plukke, såka sukke, såkar sukker, skåf!a skubbe, 
låft luft, båska busk, dåm-Jr dum, gråf!!-'JI' grum, kråm-ar 

2 
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krum, ståmp stump, påmpa, råmpa, hå"!!:la humle, båti bundr 
g. d. botn, gå! gulv, hål hul, kål kul, nål nul, bår_:a burre, 
hårti-ar hurtig, kår:. kurv, spår:. spurv, is!. spprr, knåra knurre; 

3) til kort u, f.eks. srnåta smutte, ståf! stub, grå!Jla gruble, 
båq bud, skåq_ skud, må§.la, -liij musling, blå;_ blus, måWi 
mulden, skål(d)ra skulder, målt mulkt; 

4) til kort ø (y), som spåta spytte (sv. spotta), brå!J brønd, 
g. d. brun(n), kråf!a krybbe, ældre krubbe, sv. krubba, tåfla 
tøffel (mnt. tuffel), gå'l}_a gynge, ældre gunge. -

5) I ikke få tilfælde har Bh. bevaret selvlydens korthed, 
hvor alµi. Da. har fået lang selvlyd (å, o eller u); således navnlig 
foran de stemte lyd g (< k), z, n, l, r, f. eks. (= d. dl låga 
låge, is!. loka, tåga tåge, isl. poka, bår.:iif båren; (= d. Q) 
någiij nogen, hå;_a hose, isl. hosa, må;_a mose, på;.a pose, 
kå'(}a kone, is!. kona, fåJa fole, isl. foli, bår.: et bor, bå?_·a at 
bore, spår:. spor; (= d. y) knå!Ja knuge (jf. norsk knoka), rnåga 
at muge, isl. moka, smågla smugle, hå{a hule, isl. hola, små{a 
smule. 

6) Sjældnere svarer å til et opr. langt o, f. eks. sågm 
sogn, isl. s6kn, mår_:mQr, Kåfoo Kofod (familienavn), regelmæssigt 
foran "!!: som blå1!}:a blomst, is!. bl6mi, tå"!!_-or tom, is!. t6mr, 
eller til opr. langt u, som rå'f!I:_ rum, isl. rum, rå~-or rummelig, 
is!. r11mr, sl.:å'f!I:_ (og skø'f!I:_) skum, mnt. se hum; ligeså b1·åføp 
bryllup, æ. d. brudlop. 

e 27. Kort å er endvidere indtrådt i stedet for opr. a 
foran ng (lJ), og det selv i forholdsvis yngre, udefra indkomne 
ord. Således ålJol torskekrog, angel, ålJost angst, bålJo bange, 
ålJa fange, gålJ gang, lå!J-or lang, måJ]ol 1. mangel, 2. manglestok, 
målJa mange, rå!J rang, sålJ sang (no. og fort.), stål] stang, 
stålja stange, tål] tang, tråJ]-or trang, vål] vang, vrå?j-or vrang. 

Særlig kan mærkes kår.n kam, on. kambr, samt ltå[a holde, 
g. d. haldæ (jf. e 30, 3). 

e 28. Kort å er fremdeles ved en yngre overgang regel
mæssig indtrådt foran r i stedet for kort ø (o, jf. e 50), hvilket 
dog delvis (Gudhjem) kan hores ved siden af å. Således får:. 
for, is!. fyrr, får:. (for.:) fyr(retræ), smår smor, gåra gore, når<r 
norre, isl. nyrori, spår:.a sporge, Bår.:ita Bir(git)te, sæl!. Byrte, 
sår.ja sorge, stårja stør, isl. styrja, årk (ork) kiste, is!. prk, 
bårk (bOrkl birk, is!. bjprk, mårk-or mork, tårk Tyrk, tårn 
torn, bå(r )sta Mrste, få(?')st fOrst, tå(r )st torst. 



r 

< 19 } 

Et å for ældre ø (< e) findes også dår_n, då~·as dem, 
deres, g. d. thøm, thom, thøres. 

~ 29. Forhindelsen åj (di, hos E. o i, s. (6)) svarer 
regelmæssig til de g. d. forbindelser øph (øj) og ygh (gennem 
mellemtrinene *øj, *oj); således i udlyd og foran en selvlyd 
f.eks. h4j-<Jr hi:ij to., g. d. høgh-ær, få.Ja ringe, g. d. føghe, 
plåja plO}e, g. d. pløghæ, bl4j-ur bly to., g. d. og sv. blyg, 
jlå}a flyve, g. d. flyghæ, tå} wf (sv. tyg). 

- Foran en medlyd bliver å i denne forbindelse gerne for
længet noget, således at det nærmest må betegnes som halv
langt. Hos E. er dette oftere antydet ved den dobbelte 
skrivemåde oi og oj, f.eks. s.31 ubojd (boid)n, s.237 
unoider (nojder)n, s.245 uojsa, oisan; i Till.s lydskrift 
bruges i de fleste tilfælde !}j. Her skrives for kortheds skyld 
blot åj. Således f'. eks. håjrn hOjre, g. d. høghræ, då}n di:ign, 
g. d. dygn, låjn li:ign, låjn-<Jr lun, is!. lygn, nå}d-ur forni:ijet, 
g. d. nøghd-, båjd bygd, låjta lygte, råjta røgte, g. d. røktæ 
t> *røghtæ), åjsa økse, båjwr bukser, sv. byxor. 

Anden oprindelse har åj i ord som båja boje, g. d. boiæ, 
slåjfa sli:ijfe, stråjfa strejfe, plåjl plejl. -

(j 

~ 30. Det lange d svarer for sti:irste delen til ældre 
langt a, hvilket kan være 

1) fællesnordisk langt a, f.eks. a, dg da, frg fra, dr, lufr, 
v(J,r, dl, mrj,l, n(J,l, (i)jgns for nylig, is!. Man, m(j,na måne, gz 
en ås, b!}z, ggz, k(j,va kåbe, vgo-<Jr våd, krrjga krage, is!. kråka, 
rjta otte, p!J,ska; på samme måde sr]i sold, is!. såld, shiia 
skolde, is!. skål da (jf. nedf. 3); 

2) forlængelse af ældre kort a foran rd (g. d. rth), som 
.cu' en slags plov (s. 399), isl. ari)r, gdr gård, hrjr hård, g. d. 
harthær, sk{lr skår, g. d. skarth; 

3) forlængelse af kort a foran [ af oprindeligt ld (ander
ledes foran opr. ll, ~ 14), meget sjælden foran n < nd, f.eks. 
<]for alder, g. d. aldær, ftJ[ fold, gyl-Jr gold, krjt-<Jr kold (men 
håfa ~ 27, vel egentlig ubetonet form); b{ln bånd, g. d. band. 

~ 31. Sjældnere er g fremgået af ældre kort o eller et 
dermed sammenfaldet p (den omlydte form af a foran u, v 
eller efter v), især foran r + en medlyd (t, d, n, jf. ~ 35 ), 
undertiden st, sk, [ (< ld, ll), sjælden foran en enkelt medlyd, 
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f. eks. kgrt et kort, kgrt-<Jr kort, kni],rt, skgrta skorte, grd<Jr 
ordre, tgrn, grm orm, pi},st post, tg[ 1. told, isl. tollr, 2. åre
told, isl. pollr, ijg åg, isl. ok, drgva dråbe; vgrta vorte, isl. 
varta, swgrt-<Jr sort, g. d. svartær, kgst (ris)kost, sv. kvast, 
si],[ skjold, isl. skjpldr (eller af *skiald efter ~ 30, 3 ?) ; således 
vel også gska aske, af den omlydte form psku? 

~ 32. Endelig kan d udgå fra ældre langt o, navnlig 
foran g ( < g. d. k) og v ( < g. d. p), f.eks. bi],g bog, is!. bOk, 
bri},gu-<Jr broget, krijg krog, sijgn (sædv. sårpn ~ 26,6) sogn, grgv 
grøft, g. d. og sv. grop, hgv hob, is!. h6pr, sgva feje sammen 
(s. 34 6), stgv stob, mnt. stop, tgrzda torsdag. Også kgva 
(s. 448, v. s. a. kya) kube forudsætter en ældre form med 8, 
jfr. mnt. kope og kupe. 

Mærk sggn-<Jr søgn, ligeoverfor g. d. sykæn (mon ved kon
tamination med sggn, sågJn sogn?). 

o. 

~ 33. Den lyd, der her er betegnet o (se s. (3)), fore
kommer væsentlig kun foran n(d), ij, r; og i samt !! (af opr. 
gg), meget sjælden i andre stillinger, og svarer 

1) til ældre kort u (jf. ~ 26), som 011(d)ra undre, do1'!_(d}ra 
dundre , ho'!!( d)no<J; ofj<J under, ofjarna mellemmad (s. 3 7 I), 
fofji1/ funden, GofjJl Gunild, isl. Gunnhildr, ho!J hund, mofj 
mund, pofj pund, rofj-<Jr rund; Ol]-<Jr ung, lo7]a lunge, tol}a 
tunge, so7]a (almindelig 8ø7Ja) synge, af siunga, 'Sor;ka (alm. 
sør;ka) synke, af siunka; of uld, jof-m· fuld, gof guld, rno{ 
muld, ru fa rulle; bjog (sædv. bjøg) byg, g. d. biug(g), poga en 
frø (sv. pugga), sko!Ja skygge (s. 304), to(Ja tygge (sv. tugga). 
Foran andre medlyd mest i lånte ord, som pofJ. (påfJ.) puds, 
pofJ.la o.a. Ligeså efter E. gof!a (s. 116, sædv. gøf!a) gubbe, 
moski1J (E. muskijn s. 227) mør, runken, motiij, måtiij (E. 
muttijn, mottijn smst.) mut (måt-Jr). 

2) foran [ og fJ til ældre p rn 26), som bof bold, isl. bpllr, 
vof vold, g. d. vald (s. 389), vofa volde, g. d. valdæ; dog dugg, 
isl. dpgg, hoga hugge, is!. hpggva. Ligeså hof hold (i ryggen), 
ellers hå{ (tehåf tilhold o. l.). Mærk Bo[ Boel, isl. B6thildr. 

{!. 

34. Det lange !! ( s. (3)) svarer som regel (jf. ~~ 26, 6, 

32) til ældre langt o. Bh. har her hyppigere end alm. D. 
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bevaret den oprindelige længde, narnlig foran opr. nd og st; 
et efterfølgende v kan være absorberet af den tvelydsagtige 
afslutning af !l (jf. P.P. 23, 66 anm). Eksempler: kQ, lQ 1. en lo, 
2. lu, sv. lo, 3. (bly)lod, mnt. lot, !ode, mQn-ar moden, g. d. 
moen, hQ hov, is!. hofr, rQa en roe (g. d. rove), gQ-ar god, 
skrg skrå (s. 301), g. d. skrod, -e (mnt. schrot, schroden), f°QrJ, 
sQl, stQr, tQrna tordne, bQrw bonde, is!. bondi, hQn hun, is!. 
hon, Qnsda onsdag, hQs hos (jf'r. Noreen, Arkiv III, 12), 
gQs gods, 1·gza at rose, rgsa en rose, Qst ost (jfr. Rock, 
Arkiv IX, 52), hgsta hoste, f!lstar (fåstar) foster, is!. f6str, 
prQst provst (mnt. provest, prost), Qta morgenstund, is!. otta. 

Til dels stemmende med alm. D. er g også undertiden ud
viklet af en oprindelig forbindelse vii, hvor v da er bortfaldet, 
f.eks. fl et vod, is!. våil, (In-ar ond, is!. våndr, t(I 1. to, is!. 
två, 2. at to, is!. pva. 

P, 35. Som forlængelse af ældre kort o (q) forekommer 
Q for stOrste delen stemmende med alm. D. og Svensk, især 
foran r + en medlyd (jf. ~ 31), f. eks. Qr ord, jQr jord, ngr 
nord, /jQre, i}fl_rt gjorde, gjort (af i}år:.a), hgrn, kQrn, Qrna orne, 
pQrt, jQrt hjort, jQska forske. 

Særlig kan mærkes Qta ofte, frlr fure, gfl_rJ (også, og i 
sammensætn. sædv., gyrJ) gud (det sidste måske ved påvirkning 
fra de mnt. former got, gode?). 

li. 

~ 36. Kort u forekommer næppe uden i ubetonet 
stavelse (jf. å ~ 26, o ~ 33, aw P.~ 23, 24, o P. 52, 2), f.eks. 
i du ved siden af betonet dy, vetu vil(t) du o. I.; i aflednings
endelsen -u-ar af -ug-1', som ve{u-01· villig, to{u-ar tålig, 
i}er:u-ar gerrig, -gjtu-ar -agtig o. l.; ligeså i hø'flu honning, 
g. d. hunngh, vi~u vindue, æ[ua elleve, g. d. ællæfn, ællufæ; 
undertiden (efter E. særlig på Vestlandet) i udlyd i stedet for 
v efter r, som ar:.u (og ar:, s.8J arv, varu (s.140) hværv, 
tår:u (s. 357) tOrv. Ligeså vel lzalu-ar halv v. s. a. hal (s. 123). 

Jf. om u i endestaveiser ~~ 66 anm., I 08. 

y. 

~ 37. Det lange y (s. (7) f.) svarer som regel til g. d. 
langt u, f. eks. y- u-, dy du (med eftertryk, ~ 36), h1t hud, 
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rya rude, bry(o) en brud, yo ud, kryo krudt, skyoa skude, 
snyoa, hyz hus, myz, tyzan, bryn-ar, byr; således også sy syv, 
g. d. siu (jf. ~ 55, 2). 

Sjældnere beror y på forlængelse af ældre kort u. Så
ledes, ligesom i alm. D. og Sv., i gyl-ar gul, og undertiden 
foran r, l, s + en medlyd, f.eks. yri'/j (s. 37 5, 498) < *urpinn, 
yrt urt, yl (v. s. a. hyppigere ølv) ulv, ylk ulk, gysti'/j gusten, 
kysk kusk, ryska ruske; ligeså bryska brusk (med opr. iu). 

Mærk yo od, odde, jf. sv. udd, udde, samt yn, ovn, ryn 
rogn, der (jf. § 24) synes at forudsætte en lidt anden grund
form end D. (og sv. ugn; med y af opr. uh? jf. Noreen, Sv. 
landsm. I, 697). En form som skrya skrue (mnt. schruve, 
sv. skrufva) er yngre lån fra rigssproget. 

Omg. d. yv, yg se ~~ 23, 24, om yk ~ 52, I, om ym 
~ 26, 6. 

æ. 

~ 38. Det korte æ forekommer væsentlig kun foran 
en oprindelig lang medlyd eller en medlydsforbindelse, 
svarende 

1) til g. d. kort æ, is!. e, ogsa 1 adskillige tilfælde, hvor 
Nydansk ellers har fået langt æ eller e, som hæst, mæst mest, 
!Jæ<J.a (og /jega) gedde, sæk sæk, is!. sekkr, æ!J æg, næf.J næb, 
æf.Jl<J æble, læ'!!: en lem, isl. hlemmr, æ71a ende, kæfja kende, 
pæfja penge, æfua elleve, stæ[a at stille (mnt. stellen), kæ{'fi 
killing, isl. ketlingr, vært; 

2) med foregående j (/j, k, s) til g. d. ved brydning af e 
opstået ia, iæ (jf. ~ 9), som sæta sjette, fjæ<J. fjed, jæ[m hjælm, 
skælk stilk (sv. stjelkl, jælpa hjælpe, /jæf gæld, . !Jæfa gælde, 
slcærna stjærne (jf. ~ 39, 2); 

3) til g. d. langt æ, e, is!. æ, e, ei, som ræ~, is!. rettr, 
tæ~-ar; hæ{i-ar hellig, hælsa hilse, hænta hente; . 

4) til g. d. og nyd. i (e) foran r·, således altid i fcærka 
kirke, g. d. kirkiæ, fcærtal kirtel, særs (sars ~ 9) sirts, værka 
virke (med opr. e?, mnt. werken, sv. verka), i andre tilfælde 
med vaklen mellem æ og e, som væra og vera (hvirra s. 141) 
hvirre, swæ~a og swera (s. 344) svirre, klær.a klirre, pæra 
pirre, o. I. Således efter r i åmkræfl omkring. 

Om fortsættelserne af g. d. ægh se ~~ 10, 11, af æk ~ 40, 
af æv, æf ~ 41. 
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{!_!. 

e 39. Det lange q; har som på alm. D. forskellig op
rindelse, men frembyder i enkeltheder en del afvigelser fra 
rigssproget. Det kan svare til 

1) g. d. langt {(!' isl. æ' e (undertiden mnt. el' f. eks. fY!, 
kn@, trf§, klq: klæde, lg:r kær, hq:l, tr{(!l, træl, is!. ]Jræll, tr(J!la 
trælle, j;(f!zliij gæsling, sf(J!va slæbe, mnt. slepen; på samme 
måde med fJ! i stedet for a, g: bl@za blæse, gr(J!oa græde 
{bl<jza s. 28, gri]ta s. 116 lån fra Sv.); 

2) med foregående j (fj, le, 81 g. d. ved brydning af opr. e 
opstået ia, i"æ (jf. e 13), f. eks.fjq;l fjæl, g. d. fial, fj{(!la stoppe 
(s. 72), g. d. fialæ, fiælæ, stjg;la stjæle, S(J!l 1. sjæl, 2. (-hofj) 

sæl' g. d. sial' 3. skel' g. d. skial, skiæl (men sæls, sælriaå 
s. 4 7 5), bj(J!r bjærg, fjg;r fjer, kq;ra tjære, /j(J!ma gerne, krpna 
{frugt-)kærne; således vel også med bortkastet j s{('l (men 
sæ{va s. 491, lån fra Sv.? ~ 64) selv, g. d. sialfær; 

3) g. d. kort æ, is!. e, særlig foran en enkelt medlyd, til 
dels i forbindelse med bortfald af en sådan (navnlig tJ), f.eks. 
sl(J! slæde, hg:z et hæs, lg:za læse, g:da æde, lr§va læbe, bq;r 
et bær, bq;ra, b(f!r bære, bærer, mlf}r mær, hoppe, vlf}l (væl 
s. 501) vel, fq;m fem (men fæ!!l_Jrt), l(f!r læder, v((!r 1. vejr, 
g. d. væthær, 2. vædder, Pf{:1· Peder, k(J!l kedel, m{(!l- i sms. 
mellem-, is!. mei'lal-, lq;lifj kælling; 'Vf!'/j best. form af vaJ vej. 

På samme måde med gammelt æ for endnu ældre a 
f.eks. grq;z græs, ng:za næse. Mærk også g;r et ar (sv. arr). 

4) Ved ejendommelig forlængelse er (J! undertiden ind
trådt foran medlydsforbindelser, navnlig almindelig foran ij/t, 
ijt, mp, og foran r + en medlyd (i hvilken stilling det ofte er 
rykket videre til g, se e 13) f.eks. f!'l}k enkemand, g:ij/.'a enke, 
bg:/jl bænk, lq;ijla lænke, sg;ij/,;a skænke, t{(!fjla tænke; tf{'/jl'J 
tænkte, lg:ijta (og lgjnta) længes; kg:mpa kæmpe, lt§mpali-Jr 
læmpelig, l(J!rnpra læmpe, 1ypnpa rimpe; frgrsal færsel, hg;rd-ar 
hærdet (s. 145), l({}rna (smi:ir-)kærne, pf§rsla (og prJrsla e 13) 
persille, vg;rs vers; prt§st præst. 

e 40. En særlig stilling indtager forbindelsen rgj (s. (61) f., 
· E. aj, sjælden ved siden deraf ej), der er fremgået af g. d. 
{= sv.) æk eller ek, ek, ik, Ik i udlyd eller foran en selvlyd, 
f.eks. (< æk:) Å:({}j kæve (sv. kak), kv{(/j kvæg; (< ek:) {(/j eg, 
bllf}j-Jr bleg, llf}j leg , Z(J!_ja lege , rtlf}_j neg, p(J!ja pege, 
stlf}j steg; (< ik :) bt__ej beg, is!. bik, bllf}ja lyne (jf. isl. blika 
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funkle 1); (< ik :) d@ja dige, fi@j flig, /@jas hige, haste (sv. fika), 
k@jhg_sta kighoste, l@j et lig, l@ja lige, r@Ja et rige, r{,(!j-ar 
rig, skr@ja skrige, sl@j-ar slig, sn@ja snige, v@j vig, v@ja vige. 
Om g for {,(! efter r jf. ~ 13 slutn. 

Foran medlyd forekommer @j kun i bojnings- og aflednings
former, til hvilke denne forbindelse er uforandret overført, 
f.eks. l@jsfo{ar spøgefuld (egl. «legefuld»), bl@jt blegt ik., 
p@jta pegede, f@jsa higende, bl@jna (og blajna) blegne. Eilers 
er de ovennævnte g. d. forbindelser foran s og t blevne til aj 
(se U 11, 16, 97, 3), medens opr. k foran n, l, r i regelen 
bliver til [} rn 106, 3). 

Anm. Endnu for omtr. I 00 år siden synes udtalen af denne 
forbindelse, i alt fald i en del tilfælde, snarest at have været 
omtrent !J.}. Jf. Skougaard, Beskr. over Bornh. I, s. 113: «I 
~' ejetræ :i: Eeg, Egetræ, høres e ligesaa reent, som i det 
danske: Eeg". Han skriver altid ~' e~ eller ej (e = lukket e), 
og ligeså skrives i de i optegnelser fra 18. årh. forekommende 
eksempler aldrig æ, men kun e eller ee, som Reeje et rige, 
reejer rig (amtmand Urnes mskr., Gl. l{gl. Saml. 2391). 

~ 41. Endelig må mærkes forbindelsen {,(!W (E. a w' 
s. (6} f. ~ 4), der har en dobbelt oprindelse, idet den svarer 

1) til g. d. (og nyd.) æv og som regel ev, samt tildels æf 

foran t (= isl. ej, iaj, æf og som regel eif, if), f.eks. kr@wa 
kræve, l@wa 1. leve, is!. lifa, 2. (jule)brød (s. 156), isl. hleifr, 
l{,(!war lever, isl. lifr, n{,(!wa næve, r{,(!w ræv, r{,(!w-bgn ribben, 
isl. rif, s{,(!w siv, is!. sef, sl{,(!w slev, s{,(!w-ar skæv, ·t{,(!wa tæve, 
vf!!_wa væve, {,(!Wla anstrænge sig (jf. isl. efla, s. 406), d{,(!wl 
djævel, r{,(!wl revle, h{,(!wn hævn, n{,(!Wna nævne, r@wna revne, 
r{,(!Wsa revse, k{,(!wt kæft, kæve (= ic{,(!wa); herfra undtages med 
gv, ev dels visse former, der er fastholdte af den grammatiske 
analogi som rfv, fl. repa, fort. af rf.va, rive, dels enkelte ikke 
opr. bh. ord som rgv et rev, b1·gv brev (jfr. ~ 63); 

2) til g. d. og nyd. øv, i:iv samt øf foran t, som {,(!wa øve, 
(§warst øverst, d{,(!w-ar døv, klq:wa 1. kløve, 2. klov, æ. d. kløv, 
l@w løv, prrgwa prøve, rrgwa røve, st(§w støv, h{,(!wl hov!, 
snt§wla sni:ivle, st(J!wla sti:ivle, s{,(!wn stivn, kl[§wt kløft, sn(§wta 
snøfte (badrifva, -wa bedrøve o. I. efter rigssproget). 

') E.s bemærkning ved dette ord, s. 28, •aj = iko har natnrligvis blot 
etymologisk betydning. 



' 
e. 

~ 42. Det korte, meget lukkede e (s. (4)) udgår som 

regel 
1) fra ældre kort i og findes på Bh. ikke sjældent, hvor 

rigssproget i stedet derfor har fået lydene æ eller i, f. eks. 
/jer:u-Jr gerrig, g. d. girig (om e-lyden foran r jf. ~ 38, 4), se{a 
(sædv. sø!a) sele, g. d. silæ, ve{a ville, felt filt, bre11a bringe, 
bryst, fe77n· finger, se71a sene, is!. sina, ve11 ven, g. d. vin, 
venstrJ, g. d. vinstre, he'f!!Jl himmel, Jesk fisk, kvest kvist, Sesla 
Cæcilia, Sisel, veJ;i'/j vissen, is!. visinn, dre~a drikke, (i_z)eg<Jl 
istap (s. 149, af *ikul\, vqplyrilj (s. 140) vægelsindet, le!} led, 
ledemod, g. d. lith, be<J.a bid, is!. biti, be<)ilj bidt, sega sidde, 
veqa vide, is!. vita. 

2) Sjældnere svarer e til g. d. æ eller ia, iæ som ifje~mn 
igennem (men i/)ær1c igen), swensk-Jr svensk, melk mælk, g. d. 
miælk o. I., men også milk, je§.a isse, æ. d. jæssæ, jesse; ligeså 
Jens samt ubetonet e er, g. d. ær, de(a) det, g. d. thæt. 

3) e kan også skyldes ældre eller yngre afkortning af 
langt e eller i, navnlig foran opr. lang (dobbelt) medlyd, som 
Jet fedt, vet hvidt, ik. til ffo-Jr, vfa-Jr (is!. feitt, hvittJ, brel]J 
bredde, is!. breidd, men også undertiden ellers af langt e, som 
je'f}1 hjem, g. d. hem, Jemsk-<Jr fæl (s. 181), her1_wli-Jr hemmelig, 
/je!} ged, swe!} sved, ver}g hvede, Ja vel} jeg ved, vega væge, 
mnt. weke. Således ubetonede former som ef; en (betonet g/j), 
ble blive, /je give (hvoraf atter betonet blf. /jf, ~ 43,2). 

4) I nogle enkelte ord er e trådt i stedet for g. d. y 
(foran v < p, g < k): drep (tygge) drøv (g. sv. drypia), dreQal 
drøbel, g. d. drypæl (jf. ~ 4 7), negal en nogle, g. d. lykil, negla 
et nogle, is!. hnykill. Ligeså med e i stedet for ø ge!!}a 
gemme, g. d. gømæ. 

Anm. I betegnelsen af denne lyd er der hos E. en del 
inkonsekvens. Oftest skriver han i, hvorved han undertiden 
tilfojer e i parentes (se f.eks. bidda, bissa, bitta, o.a.), 
noget sjældnere e, og da i regelen med tilfojelse af "lukket e11, 
"i" ell. lign. (se f.eks. blessa, ejn end, hjemm, Gud
hjemm o.a.), men også uden det (f.eks. slaufettes). I 
andre tilfælde stiller han begge skrivemåder jævnsides som 
lige berettigede, f.eks. "ledd (lukk. e) el. lidd", «gjerruer 
el. gjirruer11, "reggna el. riggna», «Sirrissa, ser
resa11, «skriss el. skress11, «svedd el. svidd11, «terr 
el. tirr», «Veppa el. vippa», uvidda el. vedda», uvris-
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s ij n el. v res s ij n ". Denne dobbelthed udtrykker vistnok i 
almindelighed blot tvivl om, hvilken stavemåde han efter sine 
retskrivningsprinciper skal give fortrinet, ikke nogen ud
taleforskel (undtagen måske foran r, jf. ~ 38, 4), altså ikke 
ved e den lidt mere åbne lyd (henad Danias e, I s. 61 nr. 68), 
som ved mindre ren udtale kan høres i stedet for e. 

~ 43. Det lange f er 
1) som regel fortsættelse af ældre langt f (sædvanlig = 

Oll. ei eller mnt. e, ei), f. eks. f ed, brg-r bred, fr ir, is!. eir, 
hg((ld)r hæder (s. t 29), !Jgra (også i)rgra) nederdel af skjorte o. !., 
is!. geiri, mnt. gere, kr ler, hgl-ar hel, grgn, fll en, gåar-næfa 
brændenælde (af g. d. etær edder, gift), ffå-er fed, hgrJ-ar hed, 
hgrJa at hedde, rgv reb, ngza skam, g. d. nesæ, bgrJ bed (fort. 
af bt_rJa) o. I., pfn-ar pæn, sgva sæbe, mnt. sepe, hgz-ar hæs, 
g. d. hees, rfza rejse, mnt. reisen, re sen. Således også snf 
sne (sv. sno), blg en ble, is!. blæja. 

Om g. d. egh se ee 10, 11, 108, ek e 40, ev e 41. 
2) Sjældnere beror g på forlængelse af kort e ( < ældre i) 

især foran en udfalden medlyd (sædvanlig rJ) eller v, som 
lg et led (s. 203), g. d. lith, ngr ned, g. d. nithær, vgr (ube
tonet ver) ved, g. d. vithær, SfV skib, g. d. skip, sgva (og se!?a, 
s. 290), /jgvt-ar gift, sgvta skifte. Således ved selvstændigt tryk 
(jf. e 42, 2, 3) Il er, dgrJ det, blg blive, !ifl give. 

3) g er også indtrådt i stedet for langt 1 foran r i samme 
stavelse, f. eks. ffrs eller ffrsansk{va 80 (men f?_ra 4), grska 
irisk, tgrzda (hyppigere end E.s tt_zda, s. 353) tirsdag, paper 
(og prpar) papir; ligeså kngrka knirke, lgrka lirke, o. I. 

e 44. Et kort i (s. (4)) forekommer i betonet stavelse 
næppe uden foran en palatal medlyd, tydeligst måske foran [, 
f. eks. i[ ild, g. d. eld, f)ija at gilde, is!. gelda, !Ji[a et gilde, 
ki[a 1. en kilde, g. d. kældæ, 2. at kilde, sv. kittla, li[a lille 
(best. form), .~i[ sild, sifa silde, vi[-ar vild, trifa ffra (for trg æfa 
f1ra). Foran de øvrige medlyd af denne art kan lyden være 
lidt mere svævende mellem i og e, men også her vil dog be
tegnelsen i komme nærmest ved den normale udtale, f. eks. 
ika ikke, /jik gik, liija ligge, i'ij ind, bifja binde. 

~ 45. Et ubetonet i forekommer f.eks. i tillægsordenes 
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endelse -i- (= -ig; hyppigere -u- 2 36) f.eks. {1rti-;;r, hæ{i-er; 
i endelsen -il; < -inn som hank. (hunk. -;;n) af den bestemte 
artikel og af en del tillægsord og lign., som bQnir/ bonden, 
hæstiij hesten, li_dif; liden, -11rii; -voren, boijii; bunden; i ord 
som bæ~i barn, eller mar.:.i (og sædv. mad marv, g. d. margh, 
såri (og sår) sorg, samt starit ik. af stark-;;r stærk, larit lærred, 
Bårita Birgitte l22 28, 98, 2). 

I former som vi, i er det korte i fremkommet ved af
kortning af opr. langt i i ubetonet stavelse; i id{ udi, idfi,' ud 
af er i trådt i stedet for u ved tilslutning til i_, ibf1'g, iblan.: 
o. I. Således også im/ endnu. 

i. 

2 46. 1) Det lange i_ svarer almindelig til samme lyd i 
G. D. og Nyd., f. eks. bi_ en bi, fiana fjende, g. d. fiende, srni_ 
smede, is!. smiOa, sv. smida, smi_da smide, bi_da bide, kri_d 
kridt, li_di1j liden, gri_va gribe, kni_v (kni_w), li_v, r·i_va, si_va skive, 
i_z is, li_rn, gri_ma, si_ma, li_n, fi_l. 

Om g. d. fgh se ~~ 10, 11 (et ord som kri_ krig er lån 
fra rigssproget), om fk se ~ 40, om ir ~ 43, 3. 

2) i_ forekommer også foran sk, st, sp, som regel sva
rende til nyd. kort rent i, dels af et fra forste færd af langt i, 
dels også som følge af forlængelse af opr. kort i, f.eks. pi_sk 
(f), si_st sidst, i_st;;r, isl. istra, b{st;;r, fårb{stra (s. 81), kli_star; 
gni_st, ki_sta, ti_stal tisse!, is!. ~istill, /ji_spa gispe, ri_spa (s. 272), 
ti_spa (s. 353), vi_sp, vi_spa (s. 500), bi_skåp biskop, smi_ska. 

2 47. 1 forbindelsen i_v (i_u·, se ~~ 62, 66) svarer i ikke 
blot til ældre langt i (eksempler i ~ 46), men er også regel
mæssig ved en yngre overgang trådt i stedet for !! af g. d. 
langt y og iu + p, v (j) samt iu + gh !jf. 2 55; om behand
lingen af g. d. ygh se 2 29), f.eks. di_v-;;r dyb, g. d. diup-ær, 
hi_v;;n hyben (< *hypænl, kri_va krybe, ni_va knibe (s. 236; sv. 
nypa), sti_va falde (s. 484; < *stypa, sv. stupa), st'foi_M strube 
(< *strypa, is!. strjtipi); sti_va afhugge grene, æ. d. styve, ki_v 
tyv, g. d. thiuf; ki_va en tyve (s. 1661, g. d. tiughæ, ki_v;; (også 
kyv;;, s. 166) tyve, g. d. tiughu, li_va lyve, g. d. liughæ. 

Hertil har sluttet sig i_va (i amtmand Urnes optegnelser 
y v a, nu også efter rigssproget åja) i:ije, g. d. øghæ, der på 
ikke ganske klar måde må have udviklet sig til mellemtrinet 
*ywa, inden g. d. øgh- ellers havde begyndt at forandre sig i 
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retning af den ~ 29 omtalte udvikling. Mon på lignende måde 
f.na (f.gna, f.vna, s. 149, 439) frygte, af et på D. og Sv. ellers, 
som det synes, ukendt *Øghna, *[Jwna? (Også de af E. anførte 
former rf.va = rya rude (s. 273) og skrf.va = skrya skrue 
(s. 301), om hvis forekomst ingen nærmere oplysning nu har 
kunnet fås, må, hvis de er rigtige, bero på en uklar tilslut
ning til den foregående række af ord.) 

En herfra forskellig fællesdansk overgang af [i (iu) til i 
foreligger i talordet ff.ra. Blf. bly (s. 26), fif. fly, istandsætte 
(s. 76), spf. spy (s. 320) ved siden af nu almindeligere bly, fly, 
sp!j er dobbeltformer, der også forekommer i G. D. ([ efter 
mnt. bli, vlien, spie, spien). 

(l (6). 

~ 48. Det åbne o forekommer så godt som udelukkende 
som langt, og Bh. har ingen anden lang ø-lyd end dette (i. 

1) Det svarer regelmæssig til g. d. langt ø (= isl. æ, au, 
ey), således at Bh. ofte har bevaret den oprindelige længde, 
hvor Nyd. har opgivet den, særlig foran st og undertiden foran 
n (jf. ~ 51, 3). Eksempler: (j ø, d(j, brfl brød, /(l føde, n(l 
nød, trang, rfl-1· (ik. rø!J rød, f!jra føre, yofflrsal, flra, grgn.:.ar 
gron, siin-ar skon, gr{lo grød, n(irJ et nød, kvæghøved, g. d. 
nøt, s(JO-ar sød, s()_'oa skød, skøde (s. 4 7 6), st()_'va støbe, sw()_'va 
at svøbe (sv. svepa), flza øse, l()_'z-&r løs, ()_'star øst, isl. austr, 
b()_'stFJ høste, skinke, is!. beysti, hg_'st høst, isl. haust; ligeså sfl 

sø, g. d. sio, siø. 
2) Sjældnere svarer ii til oprindeligt p (foran enkelt l og 

m) som g_'l øl, g_·rn, og til ip, som m()_' mjød, is!. mjpor, k()_'l 
køl, i sl. kjplr (jf. ~ 51, 4) ; eller 

3) kan som den til ø svarende forlængelse udgå fra opr. 
kort y (jf. ~ 51, 1) foran r, især når derefter følger endnu en 
medlyd, som (mg)b()_'r (med)bør, g. d. hyr, dg_·r, g. d. dyr, j()_'rne 
hjorne, g. d. h(i)yrne, s()_'rt skort, ()_'rk@sl()_'z-FJr, eller fra opr. o, it 

rn 52, 2), som zg_·n-FJr (E. l()_)'j? og ved nyere genindsættelse af o 
løl}i'ij, s. 214) lodden, sg_· suppe, isl. soo, tr()_' træde, is!. trooa. 

Hertil må også henføres t()_'rFJ tojr, t()_'m at tojre, g. d. 
tiupræ, med uregelmæssig overgang af opr. iii rn 55, 2) til g_·, 
som det synes, gennem et mellemled *typr(e) for *tjypr (fra 
fOrst af måske blot en i sammensætning udviklet svagere be
tonet sideform?). 
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~ 4 9. Særlig kan mærkes forbindelsen i!f, der egentlig 
kun hører hjemme i udlyd og foran en selvlyd og svarer til 
de g. d. forbindelser øk og yk (med kort ell. langt y), f. eks. 
Qj et øg, g. d. ok, l!ja øge, g. d. økæ, biij bøg, biijJr· bøger 
(flt. af bdg), !Jtlj gøg, hiJj høg, ri}_j røg, si}_ja søge; rnifj møg, 
g. d. myk, r(ija ryge, sv. ryka, stri}_ja stryge, g. d. strykæ. 

Foran medlyd gælder ganske det samme som om q_j 
z 40, f. eks. riJjtJ, rl!jt af ri/ja; eksempler på andre særlige 
udviklinger vil findes i formlæren. For øHigt jf. ~~ 29, 42, 4, 

97, 3 og anm. (Former som røktfJ et rygte, døkti-()1' dygtig, er 

lån fra rigssproget, se ~ I 04, 5.) 

Anderledes si!'g-ilr syg, g. d. siuk-ær, s(fga syge, der forud
sætter overgang af iu til Jy (~ 55, 2), med samme behandling 
af selvlyden y som ovf., men med bevarelse af k > g som 
efter oprindelige bagtungeselvlyd rn 106, 1). 

~ 50. Kort 6 forekommer kun undertiden i stedet for ø 

foran r, f. eks. kor:()l ki:irvel, do'.,a flt. af di!'r di:ir. Sædvanlig 
er imidlertid () kun bevaret stedvis (efter E. særlig i Gud
hjem), men ellers forandret til å (z 28) f.eks. for:. ell. få!' 
fyr(retræ), forJ eller få!'iJ(-ii_vJ) fyrretyve, bark eller bårl birk 
(med å < ig, isl. bjgrk). 

ø. 

~ 51. Lyden ø (s. (5) ), der udelukkende forekommer som 
kort, har en ret broget oprindelse. 1 sti:irre eller mindre 
overensstemmelse med Nyd. svarer den i en række tilfælde til 
en oprindelig y- eller ø-lyd, nemlig 

I) til g. d. kort y, f.eks. døla dølge, g. d. dyliæ, føla 
at følge, g. d. fylgh(i)æ, mø{a mølle, g. d. mylnæ, bølja bølge, 
fjølta ung so (s. 102), lø11 li:in(netræ), is!. hlynr, sø!!a ski:inne, 

sø13 ski:in no.' g. d. skyn' bø~a bøsse' løst lyst' søstar' bøta 
bøtte, Jfota flytte, løta at løfte, søt skytte, røl}a rydde; ligeså 
ved analogisk indsættelse af y for u: nøif en nød(d), g. d. nut, 
nyt, sø'!J son, g. d. sun, syn, sør1da, og ved afkortning af opr. 
langt y foran lang (dobbelt) medlyd og m: mø~ flt. af m11z 

mus, is!. m(1s, myss, røwa at ri:imme, g. d. rymæ, (? sø!!la 
mi:irknes, s. 292); 

2) til g. d. kort iu (> iy, jy, jf. z 55, 2) foran kk, gg, nk, 
ng, som fcø'/s-iir tyk, g. d. thiuk(k), thiyk(k), bjøg (og bjog 2 33, 1) 

byg, løtj lyng, g. d. liung, Sol]ll (og SolJa 2 33, 1) synge, sø17ka 
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(og so11ka smst.) synke. Således måske også støv- ste- i 
stovdotJr, støfar o. I. (s. 339), g. d. stiup-, styp- (eller = den 
nyd. form [ mnt. step-J efter e 53 ?). 

3) til g. d. langt 0 (jf. e 48, 1)' altid foran m' ofte foran 
n, v (< g. d. pi, o (< g. d. t) og oprind. lang (dobbelt) medlyd, 
f.eks. do!!]a domme, ,qlot}!a glemme, g. d. glømæ (jf. doge 53), 
W'!!_t en, et som, stro121, stro121a, lø'IJ, is!. laun, bo~zgr bønder, 
flt. af bgng, bo'l}a biinn e, lwr.w hone, høns, !Jø'f!.iiJ gødning, /æv 
køb, k011a købe, løy løb, lo'l}a løbe, so'l}a «søbe» (s. 348)-
jløq_ fløde, so!} skød (s. 475, jf. e 48, 1), soqa skøtte (sv. skota), ' 
stoqa støde, roqa materie, g. d. røtæ, røst; ligeså døtn datter, 
med o ved indflydelse fra flertalsformen. 

4) til g. d. kort o < g i møL, is!. mplr, iø < ig i kor} kod, 
g. d. kiøt, isl. kjpt (jf. ee 35, 48, 2, 50). 

e 52. 0 kan også meget ofte svare til g. d. u, 0 (bortset 
fra tilfælde, der forudsætter fælles-d. overgang af u til y, jf. 
e 51, 1, 54), således 

1) gennemgående i forbindelsen Øl/ af g. d. uk, f. eks. Ol/ll 
uge, g. d. uka, bøg bug, brø,IJ, -a brug, -e, dog dug, g. d. duk, 
høga sidde på hug, loga 1. en luge, 2. at luge, sløga sluge, 
stoga stuve (s. 339; overført til (åp)stoga, s. 249, \oplstuve, se 
e 106, 2); på samme måde ogla ugle (sv. nggla, is!. ugla); 

2) sporadisk i mange tilfælde, uden at der kan opstilles 
bestemte regler; hyppigst, men ikke udelukkende, efter r og 
L og foran m, n, L, o el!. d, f.eks. gonJ_a gumme, is!. g6mr, 
skøn! (og skårri ~ 26, 6) skum, to"!1:_a tommelfinger (men tåt}!a 
tomme), hørnt (e 36), so~ sål, tøla tåle, g. d. tholæ, oLv (og '!!l) 
ulv, ølma ulme, dofma dulme, swøjrna svulme, swoltiij sulten, 
gølpa (s. 119) = gulpe, gylpe; b1'ø<} (og br'!få) et brud, brar}a 
brod, brø<WJ bruden, åplo<J overdel af særk (s. 249), rø<}iij 
rådden, løQ.ifj (og liin- e 48, 3) lådden' plor]ra pludre' sør}an 
\og sår}an) sådan, rota rotte, g. d. rotte, rotte, globsk-gr glubsk, 
gaf.Ja gubbe (s. 116), slop slup; jost just, rost rust, ro:J;,m 
rosin, dø:J;,Jn dusin (nu rosJ:.°n, dus{n). 

Anm. Foran (og efter) dette o beholde~ k og g altid 
samme lyd som foran u, o og bliver ikke til k, /J, hvad der 
viser, at o her er af temmelig sen oprindelse. 

e 53. 0 forekommer endelig ofte i stedet for e rn 42), 
svarende til g. d. og nyd. i, e. I enkelte tilfælde er denne 
overgang almindelig dansk, som sej sølv, g. d. silf, sylf, 
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swøma svi:imme, tømJr tømmer, g. d. timbr (øJJka enkelt, 
s. 408); men ved siden deraf findes ø her i en stor række 
spredte tilfælde, navnlig foran (og efter) læbe lyd og l eller 
efter r·, f. eks. lørr1: et lem , g. d. lim, ne'l_!}a nemme (s. 244), 
1wrr1:-iJ1' nem, rø'f!!:_ rem, sløt!!:_-iJr slem, støi!!:Jl stimmel, bømpgl 
bimpel, pampa pimpe, sømplu-Ji' (sem-, sæm-) simpel, broms 
bremse; røfia ribbe; knøpJ knippe, snap snip, stJ>øpa strippe, 
tøp tip; røfla riffel; pøq_J-r peber, røi;_la- (re!]la, s. 2f3) «revle»; 
sø{a (sefa ~ 42, 1) sele, sølfc;; silke; søriJp, søriop sennep, to~1 tin, 
vrøria (vreria) vrinske, r·ønsa rense; roqa en rede; mosta miste, 
hælnnø§a beigemesse, allehelgensdag (ellers me§a messe), afmolf_a 
almisse, koliJbq;:r kirsebær, tro§ 60, røst rist. 

(Også gløT!!:_a glemme hører måske herhen og er ikke en 
umiddelbar fortsættelse af g. d. glømæ rn 51, 3); jf. !Jer!ta 
g·emme ~ 4 2, 4. Ligeså muligvis støv-(døtJr o. !.), se ~ 51, 2.) 

Om udtaleformen e for " rn 56) se s. (5). 

Anm. Lyden o betegnes af E. hyppigst med o, sjældnere 
med y, hvorved da ofte lilfi:ijes «åbent .1/"· Undertiden an
vender han begge skrivemåder ved siden af hinanden, uden 
at dermed tilsigtes at betegne to forskellige udtaleformer, 
f.eks. ori:ist el. ryst (aab.y)" s.283, oriista el.rysta(aab.y)n 
smst" «sjylla el. sjiillan, «sjymma el. sj i:imman s.292 o.l. 

y. 
~ 54. Det korte y (s. (5)) forekommer, med samme op

rindelse som delvis 0 rn 51, 1-3), kun foran de palatale medlyd, 
ofte endda, navnlig vistnok foran i og i;, udtalt således, at 
forskellen fra o er overmåde ringe. Således f. eks. fyfa fylde, 
hy[ 1. hyld (træ), 2. en hylde, ly{ kulde (jf. sv. kold), dyi; 
dynd, hyi;J hynde, l,1Ji;-Jr tynd (ik. tønt), klyrjka (og kl01;ka) 
klynke, by!Ja bygge, ry/J ryg, sty/i-Jr styg. 

!J. 
~ 55. Det lange !J svarer 
1) til g. d. langt y, også delvis i tilfælde, hvor Nyd. ellers 

har kort y (eller ø), og da vistnok væsentlig ved bevarelse af 
gammel længde, sjældnere ved forlængelse af et kort y, f. eks. 
by by' bya byge (med uægte g' eg!. bye)' sy en sky' myra 
myre, styra, bvta at bytte (sv. byta), knvoa knytte (sv. knytal, 
kryoni, syzla at "syslen 1.s. 490), krys kryds, Ryslan, Rysara 
Rus-, tysk-Jr tysk, knyst, krysta kryste, lystra lystre; mynt 
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(og mønt) mønt, (pøyJr)mynta (peber)mynte, myrda myrde o.l.; 
således også f.eks. tryn(a) tryne, bryst bryst med gammelt y 
(efter r) af endnu ældre iu (isl. trj6na, brj6st; jf. med åj af 
gammelt fællesdansk yq (~ 29) .ftåja flyve, g. d. flyghæ, men 
i si. fljtiga); 

2) til g. d. iu, der forst er blevet til jy. At udviklingen 
har været denne, viser sig tydeligst i forlyd og efter t (og s): 
jyl jul, g. d. iul (hermed sammenblandet jylkat pindsvin [ s. 15 7), 
g. sv. ighul-kutter eller g. d. jugel ?) , jyr yver (af *iUr, g. d. 
jyr, jyver, sv. jufver, jur), kyr tyr (for *tjyr, g. d. thi ur); så
ledes også med forandring af y til t (se ~ 47) ktv (kfw) tyv, 
g. d. thiuf, ktva en tyve, g. d. tiughæ, kfv'J (kyw) tyve, g. d. 
tiughu. Af disse former fremgår, at udviklingen må have 
været f.eks. tiugha > *tiuwa > *tjywa og på samme måde fra 
liugha til *l(j)ywa > ltva lyve rn~ 47, 66, 2), så at den på intet 
punkt er faldet sammen med udviklingen fra g. d. flfjghæ til 
flåja rn~ 29, 97' 2). Jf. sfjg-Jr ~ 49. 

- Efter andre medlyd end (k, g) t og s er j i .fy sporløst 
bortfaldet, og fortsættelserne af iu er da som regel ganske 
faldne sammen med fortsættelser af y, f. eks. lyz lys, g. d. 
lius, lyska lyske-n, g. d. liuskæ, lyn(a), g. d. liun, by byde, 
g. d. biuthæ, nyoa nyde, g. d. niutæ, nyrn nyre(r), g. d. niuræ; 
ligeså efter k, g f. eks. !Jyoa at gyde, g. d. giutæ, syiJa skyde, 
g. d. skiutæ, syl skjul ur. ~~ 91, 93, 96, 99); flere eks. ~ 47. 

I sy syv, g. d. siu, foreligger formodentlig en ejen
dommelig sammentrækning af en oprindelig tostavelsesform 
( < * sipwu ?), ikke simpelthen m; derfor her y. 

~ 56. 
stavelser, 
svarer her 

'J. 

Lyden 'J (s. (5)) hører kun hjemme i ubetonede 
væsentlig aflednings- og bOjningsendelser, og 

1) til oldsprogets i, e (jfr. ~ 45) og i ord af tysk op
rindelse e, f. eks. bQn'J bonde, isl. b6ndi, håjn hojre , isl. 
hægri, mg,1·kJ mærke, g. d. mærki, §n'J ene(bærtræ), is!. einir, 
ikJ ikke, g. d. ækki, læ!)J længe, g. d. længi, ætJ efter, isl. 
eptir, kæ!}Jr (han) kender, is!. kennir, ve~fJr venner, is!. vinir, 
hyz@iJ, -m huset, -ene, isl. husit, -in, sagm sagen, is!. spkin, 
nefJ@l nogle, g. d. lykil, bå?JJ bange; 

2) til oldsprogets u, o (jf. ~ 36), som kå'[!fJr flt. af kå~a 
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koner, is!. konur, kærkJ-( kærkg-)spfm kirkespir (af kær·ka, kæi·ka), 
is!. kirkju- (kær:()gtjr kirkegård, s. 443), QtJ-mtjl morgenkost (af 
gtaj, isl. 6ttu-, o. I.; fv;m i:ijne, g. d. øghon, _qw!!"l (dog kan 
også høres ga'!!!_al) bunk., gammel, af gamul, isl. ggmul (hank. 
ga'f!!ahr), di roy() de randt (af riya), is!. runnu, !JiyJ (de) gik, 
is!. gen gu, o. I.; ko/;HJ-Jr kullet, isl. koll6ttr, o. s. fr.; 

3) i enkelte tilfælde til oldsprogets a (jf. ~ 12), således 
part. på -JniJ(s) = isl.-andi, sv. -ande (-ende), som lmzJniJs løbende, 
l(§WiJn()s levende, lige så ffmJ fjende, og no. som skrjmJ skriden 
(sv. skridande), skr(§jg1w, skrigen o. I.; på samme måde tjtm() 
ottende, træ{Jn() (men trætan) o. I. ; end videre former som kæijgs 
at kendes (men kæya), tå'(:Js ti:irres, o. I., se formlæren. - I 
andre tilfælde skyldes " for a påvirkning fra rigssproget, som 
lagm lagen (mnt. laken, isl., sv. lakan), hær:Jo herred (g. sv. 
hærap), medens endelsen -ao ellers oftere forekommer, ngwgr 
naver, is!. nafarr (men f. eks. lta1!Jara hammer, isl. hamarr); 
ligeså l(l!rJrJ lærer, medens den ægte bh. endelse er -ara 1som 
vawtara vogter, røgter, o. I.), der omvendt er overfort f. eks. 
til na!Jvara (kirkens) nadver. 

4) I andet led af stivnede sammensætninger kan J bero 
på allehånde afslibninger, som andJsgtjr (anden dags går) i 
forgårs, mer_bsm;JJJ (rnegiJs-) middagsmad (i merbs, men merja), 
pi_bJl pigebarn (af bæ![i] barn, s. 256), yzJl (hyppigere yzal) 

uset, g. d. usæl, usal, Va{biJr Valborg, -kJr af kærka kirke 
(jf. ~ 104, E. s. 169 f.) i bh. sognenavne som ÅkJr Å-kirke, 
Markr.1r ~: Marie-kirke, Qlskar, hvoraf atter Å/fJrsm Å-k.-sogn, 
Mai·k()rs;m; Kå/Jo Kofod, GartiJo Gertrud; haJJklJ (eller -kle) 
håndklæde, tårklJ tOrklæde. 

51 Som i rigssproget og allerede G. D. (æ) er J ofte ind
skudt foran r og l efter en foregående medlyd, f. eks. biyJr 
(han) binder, g. d. bindær, isl. bindr, tæ13Jr tænder, g. d. tændær, 
is!. tennr, gQJr god hank., g. d. gothær, isl. g6or, awsJl skulder, 
is!. pxl. 

Anm. Foran palatale medlyd (lj, [ og et som fortsættelse 
af opr. g forudsat j, s. (4) f. og ~~ 98, 2 slutn., 108 slutn.) 
indtræder ikke J, men i (jf. ~ 45). Ej heller forekommer nogen 
forbindelse Jw, men i stedet derfor er indtrådt (uw) u (jf. s. (3) 
om udtalen af u og ~~ 36, 66 anm., 108 slutn.). 

~ .57. Derimod bortfalder " ikke blot ligesom 
sproget, når der, ved ord på -Jl (-<,ir, -Jn), tilfi:ijes en 

3 

rigs
med en 
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selvlyd begyndende bOjningsendelse, som awsbr fl. af awsiJl, 
negla fl. af neg&l, men også 

1) når en foregående medlyd er udfaldet, som sal sadel 
rn 19), krgl kedel (~ 39), V(§T l. Vejr, g. d. væthær l 2. Vædder 
(smst.), talj, tan, tad tagen, -et, o. m. a.; 

2) gennemgående mellem r-n og l-n (i-n), som jQrn (i en 
stavelse) jorden, br§rn bærrene, (irn fl. af (ira øre, marn 
morgen, (§rn& ærende, b(§rn& fosterleje i en ko, g. d. bærænde, 
swtrnfJs svirende; sQln solen, sgjln sejlene, aln alen, ggln (ell. 
ggl&n) bunk. af gglifj gal. Således også navne som Kgrna 

Karen, Mgrna Maren, Æina Ellen, men Kestma Kirsten. 
Mellem r og l er " bortfaldet i vær:l hvirvel (på dor; jf. ~ 64 ). 

På samme måde kan den ubetonede selvlyd (i) bortfalde 
mellem [ og f;, som fcæff; killing, væff; vælling, bo[ij bold-en. 

3) Også efter j og w foran en stemt medlyd (navnlig l, d) 

kan " bortfalde, som gjl igle, ældre igel, haud hoved, o. a. 
(§ 24 slutn.), slgwl slagel, af slagvol (s. 306), dr§Wl djævel. 

Anm. Om forskellige sammentrækninger af no.s bestemte 
form eller andre grammatiske former, særlig når selve ordet 
ender på samme lyd som vedkommende tillæg, se formlæren. 

Meget almindelige er også stærke afslibninger og sammen
trækninger af ubetonede (enklitiske) småord og pronominale 
ord (jf. ,formlæren) som !}iJ er det, du skantiJ ell. skakJ for ska 
ent'J ell. ikiJ, du s,kal ikke, ja kqf/tJ for kg!;, entJ, jeg kan ikke, 
ja sgfjtfJ el!. sdf;kiJ for sg ifj (øf;) enta ell. ikfl jeg så ham ikke, 
sao så at. 

Om bortkastelse af a i visse bOjningsendelser, særlig 
udso.s inf., efter en selvlyd (dog kun undtagelsesvis når et 
foregående o er udfaldet efter t_ eller y) jf. formlæren. 

B. Medlyd. 

P· 
~ 58. p forekommer som i rigssproget = opr. p 
1) i forlyd, som poij pund, plåja p!Oje, pi·Qst, ligeså efter 

s (sb s. <7}) som spår-. spor; " 
2) i ind- og udlyd kun svarende til opr. pp og· p efter en 

anden medlyd, som åp, åpa oppe, slæpa slippe, jælpa hjælpe, 
hilmp hamp rn 21 ), fc{i!mp;;, kæmpe (~ 39, 4), asp. 

Svarende til ældre enkelt p efter en selvlyd forekommer 
p kun i udefra lånte ord, som S!fP, s!j_pa snaps, -e af sv. sup, 
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supa ljf. sm}a s. 348), øpna skære op (s. 408) af sv. oppna 
(= bh. 1tvna), tap!/t. Jf b og v. 

b. 

~ 59. b, der i forlyd er stemmeløst eller halvstemt, 
svarer der til opr. b, som b{!!ra bære, bjg:r bjærg, bla blad, 
br[j brød; ligeså foran betonet selvlyd udenfor 1 ste stavelse i 
sammensætninger som fårbi, frambi forbi, og de i lighed med 
sådanne behandlede fremmedord sorn skabelkan-hau<l, kraba't. 

~ 60. I ind- og udlyd er b stemt (s. (7)) og forekommer 
l) altid i formen (J med foregående kort selvlyd og 

tydelig stemt (s. (7) ), svarende de Is (sjældent) til opr. p foran 
l, måske kun i æ(JlrJ æble, g. d. æplæ (krø!Jlif; krøbling, vel lån 
fra rigssproget; jf. ellers ~ 621, de 1 s til opr. bb (for en stor 
del i låneord af nt. oprindelse), som kra!Ja krabbe, la!J(a) lab, 
ska{J skab (sygdom), SY. skabb, fla_b flab, mnt. vlabbe, .fiæ!Ja 
flæbe (af foreg.), næ!J næh, mnt. nibbe, krå!Ja krybbe, stå!Ja 
stub, mnt. stubbe, båflla boble, grå(Jla grnhle, snå!Jla snuble 
(jf. ~ 62,il); 

2) ellers kun i oprindelige sammensætninger, til dels med 
assimilation af en foregående medlyd, som a!Jåta aborre, g. d. 
agh-borre' ptbJl rn 56, 4), derunder også personnavne som 
ØjJFJr(n) Øpbjørn (s. 407), ÆgbFJr (s. 65), eller i udefra (fra 
rigssproget eller Nt.i lånte ord som skgba skabe, skgbara, 
skgbFJlsFJ (bibelsk, men skgva saj) , dfjb, hfjb, -vfjbFJn (men 
vctwnhyz), sfrybFJh()_sta (men sfrlva ~ 4 7), sr.gbna (sr.gwna) skæbne, 
hgbak høg rn 18; sædv. hgj); æl_llbfJa(I, gr·bc!j o. I. 

Anm. Om oprindeligt mb i ægte ord se ~ 68. 

u. 

~ 61. I forlyd forekommer v svarende til g. d. v og hv 
(~ 110) foran en selvlyd og i forbindelsen vr, f. eks. va~t vand, 
vliJ-FJr hvid, vrå'l]-M' vrang. Ligeså efter k, t, d, som kva 
klæbrigt udflod på træer, kvgm kværn, kvest kvist, tvgrt tvært, 
tværs, dvrgr dværg; jf. ~ 65. 

I vå~ os er v som i andre sprogarter indkommet ved 
analogi fra vl, v{fns. 

Om bortfald af v foran ()_ se ~ 34. 

~ 62. I ind- og udlyd efter en lang eller kort selvlyd 
er v - som regel noje adskilt t'ra w, om man end jævnlig 

~· 
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ved mindre nojagtig udtale kan høre w for v efter g, (og ~) -
den gennemgående fortsættelse af g. d. p og svarer således til 
skriftsprogets b, der gengiver det mellemtrin, hvorigennem ud
viklingen også på Bh. må være gået, f. eks. 

1) efter lang selvlyd: f1VJkat abekat, {1vil) åben, r{1va 
råbe (~ 22); gg,va gabe, gg,v gab, skg,v et skab, Qnskg,v ondskab, 
skrg,va, tg,va; hijv hob, kijva 1. kåbe, 2. kube, mijva måbe 
(m. fl. ~ 30 ff.); l~va læbe, r~va ræbe, sl~va slæbe; gr§V hunk. 
en greb (af *greip), rfv reb, sfva sæbe, sfv skib; gr'!_va gribe, 
p'!_va pibe, sl'!_va slibe, str'!_va 1. stribe, 2. strube, d'!_v-Jr dyb, 
kr'!_va krybe (~~ 46, 4 7); stif.va støbe, swif.va svøbe; 

2) efter kort selvlyd: dre'ld. drøv rn 42, 4), gre'ld. et greb (af 
*grip), gre!!Jd grebet, køya købe, løy, løya løb, -e, s~-lø12, sædv. 
s~- eller sflavM, så-kurv, g. d. løp (m.fl., ~ 51,2,3). 

Således altid foran r, l (<Jr, <Jl), f. eks. a'l!_<Jr skarp (is!. apr), 
klayra klapre, stay<Jl stabel, vayla vable, af *vapla (eller *vabbla ?), 
kåy<Jr kobber, kneyJl knebel, drø!!<Jl, drey<Jl drøbel (~ 42, 4), 

pøyar peber. 
3) I sidstnævnte stilling også af b eller bb (jf. ~ 60, 2), 

væsentlig i lånte ord, som då1pl dobbelt, ka1!_<Jl kabel, sa11<Jl 
sabel, va'fJ-va!!Jl gople (jf. sv. brannvabbel). 

Anm. v er assimileret med en følgende medlyd i kø'f!!:_g,'ij 
købmand, stø!!!:or, støfi1r (støv- ~ 51, 2); udfaldet i spe!i.blf: spids-
bub (s. 322). -

~ 63. Sjældnere svarer v i ind- eller udlyd til opr. v (.f; 
jf. ~ 66, 1), således i lånte ord som gg,va gave, slg,va slave 
(s. 4 79), skrijv skrog, sv. skrof, rfv et rev rn 41 anm.), lif.va 
en løve, men også f. eks. ~via (~dia, æ'1_fa s. 406) tang; 
almindelig i forbindelsen '!_v rn 46, 4 7) ved sammenfald af 
former med opr. w, som kn(w og kn'!_v, r1:.wa og r'!_va (altid rfv 
1·e12<10), k'!_w og k'!.v tyv, med sådanne, i hvilke v er udviklet efter 
~ 62. (Ligeså kan der vel undertiden, navnlig i byerne, høres 
v i stedet for det regelmæssige w i forbindelserne g,w og ~, 
som hg,vra for hg,wra, jg,vn-ar for jg,wn-Jr, r~v-i'i/ for r~w-i'ij, 
kr~va og kr~wa kræve, v~ og v~w; jf. ~ 62.) 

En forbindelse vt kan forekomme ikke blot i Mjnings
former som 1·{1vtfJ ravt af rava råbe, men også i enkelte til
fælde for ældre ft (pt), i regelen med forlængelse af den 
foregående selvlyd, som g,vtan (gftan, sædv. g,wtan, s. 11) aften, 
skg,vt skaft, gfvt-fJr (og tlfft-Jr) gift, s§Vta skifte. 
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~ 64. Efter l og r forekommer v (= opr. v), som det 
synes, kun i ord, der er lånte eller påvirkede fra dansk rigs
sprog eller Svensk (resp. Nt.), som ølv ulv, ved siden af yl 

(~ 52, 2), kålv, kålva kolbe, sv. kolf, pålmr pulver, sælva selve 
(se sal, s. 491), vistnok efter svensk sjelfva, arviij arving, 
garva garve, særva skærve, (verval) vær'ViJl, var·val hvirvel (i vand, 
hvirvelvind), lårvaiJ lurvet. .Ellers er opr. v efter l og r bort
faldet eller assimileret dermed, se ~~ 88, 89. (Om vokalisering 
af v til u i visse ord især efter r se ~~ 36, 66 anm.) 

w. 

~ 65. Lyden w forekommer aldrig i absolut forlyd, men 
kan hores efter k i det mindste foran i1 som kwa = kva ~ 61, 
kwal og kval kval, og indtræder i den almindelige udtale 
efter s, som da går over til sideformen c;, (s. (8), ~ 79), 
f.eks. c;,war svar, c;,wfi,rt-Jr sort, c;,w{!!ra sværge, c;wifja svinge, 
c;,wi.n svin. 

w er i denne stilling analogisk genindsat foran opr. o, u 
i former som c;,wølt sult, c;,wøltif; sulten, c;woltao sultet, efter 
c;wælta sulte, eller c;wgr af c;wf!!ra sværge, g. d. sværæ, sor. 

~ 66. w har sin egentlige plads efter fi:irste stavelses 
selvlyd, med hvilke det da kan danne en række tvelydsagtige 
forbindelser (s. (5) ff.), og svarer her 

1) til g. d. v, f, hvorved et oprindeligt foregående kort a 
optræder som g (se nærmere ~ 17), o, p, u samt a som a 
rn~ 23, 24), æ, e, kort i samt ø og kort y som {!! (~ 41 ), langt 
'i og y samt iu som i. rn 47); om sammenblanding af w med 
v, navnlig efter i., som knfv, kt_v for knt_w, ktw, se ~ 63; 

2) til g. d. gh (d. v. s. bagtunge-q) efter bagtungeselvlyd 
(jf. efter fortungeselvlyd ~ 97, 21, hvorved dette gh med en 
foregående o- eller u-lyd og langt a (jf. ~ 30) samt kort a 
efter v giver aw i alle stillinger (eksempler se ~~ 23, 24), 
medens det ellers med foregående kort a giver gw (se ~ 17) 
og med iu rn~ 4 7' 55) t_w (i.v), som lt_wa (l{va) lyve, !.:twa, yngre 
k!jva tyve, begge væsentlig blot i udlyd eller foran en selvlyd; 
om t_va i:ije, der undtagelsesvis forudsætter øgh- > *ljgh- (med 
bagtunge-q) > yw-, se ~ 4 7 ; 

3) til g. d. k væsentlig blot i ovennævnte forbindelse aw 
foran 8 og t rn 24), idet k her - og ligeså i enkelte al
mindelige Ord SOm åW også, g. d. ok rn 23) - tidlig er blevet 
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til q og således faldet sammen med g. d. gh \jf. allerede g. d. 

skrivemåder som uaghsæn voksen). 

Anm. I enkelte tilfælde er oprindeligt v bortfaldet, så
ledes efter Q (~ 34) i hQ hov, isl. h6fr, lQ luv(side på skibe), 
ældre lov, sv. lOf (lQa at luve, lQart luvart) og som ellers på 
D. lQ en lo, ældre lov, isl. 16fi; ligeså rQa roe, ældre rove, 
der dog måske er yngre lån fra rigssproget; fremdeles i visse 
jævnlig ubetonet brugte ord som d af, ha, ha. (haQJ) have, f/!l, 
ge give, fort. ga, ga., bl(l, ble blive rn 43, 2); i sidste stavelse 
af låneordet faswlan fastelavn. 

I endestaveiser indtræder u i stedet for forbindelser med 
w (*Jw > u[w]; jf. ~ 56 anm.) f. eks. æ]'ll;a (og med v for w 
æjrma elleve, g. d. ællæfu (også ællufæ), æ]utJ ellevte (træQ_ua, 
træiJ.Jva, sædv. træfl_,JVJ tredive); flere eksempler ~~ 36 og 108 
slutn.; ligeså med opr. p s<JJlY (s. 491) = s<JJløp, -fav, ~ 62,2. 
Også u < v efter r og l, som a'.!:_u = a:!:_ arv, ha{u-Ji' halv 
(U 36, 64), beror vel ikke på umiddelbar overgang af v til u, 
men forudsætter vel selvlydsindskud (J > u) mellem r, l og v 
(sml. ældre d. skrivemåder som hallæf o. I.) . 

.f. 
~ 67. f svarer i forlyd til alm. d. f, som f<JJ, fj<JJl, flåja 

flyve, fnat, frg,m frem; i indlyd til jf, i udlyd til /, altid med 
foregående kort selvlyd, som skafa skaffe, straf straf, skåfa en 
skuffe, høff,i-Jr høflig, å.f~r offer, åf1'a ofre; o. I., gennem-
gående lånte ord. - -

Forbindelsen ft forekommer mest i udefra lånte eller på
virkede ord, som saft, geft gift no., r~ft rift, skreft, låft luft, 
løftJ et løfte, løfta at love; således kløfti-Jr kløgtig. EJiers er 
ft (pt) sædvanlig blevet til wt, i visse tilfælde til vt rn 63). 
I enkelte ord er f (p) dels bortfaldet (efter Q, jf. ~ 66 anm.), 
dels assimileret med t, som Qta ofte; æfiJ efter, løta at løfte, 
lai:,it lærred, g. d. lærept, lærft. 

m. 

~ 68. m stemmer i alle stillinger i det hele med old
sprogets og nyd. m, f. eks. mg,ij mand, smf. smede ; ha"!!:_ara 
hammer, kå1!!:.a komme, g. d. kumæ, komæ, dårf!:. dom, dø'f!!:_a 
domme rn 51, 3) ' tæ'!!!a tæmme ' is!. temja' tJe'.!!:a gemme 
(~ 42, 4), li_m; hamp hamp, krampa krampe (~ 21), k(§mpa 
kæmpe (~ 39, 4), sæmta skemte, håmla humle, brøms brems. 
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Stemmende med Nyd. kan m være opstået ved assimilation 
af ældre rnb, som Zar!} et lam, isl. lamb, kå'!!} kam (~ 27), 
vå1!!: vom, isl. vpmb, g. sv. vamb, kæ113a kæmme, isl. kemba, 
fJe1_!!:iJr gimmer(lam), isl. gimbr, iø1_!!:Jr rn 53). 

Ordet /je'f!.!:_ håndfuld (s. 431) synes ganske vist at udgå 

fra æ. d. gøben o. fl. former, is!. gaupn: formen kan da imid
lertid ikke skyldes en blot lydlig udvikling, men må være 
bleven særlig associeret til f;ef!l:_a gemme. 

t. 

~ 69. I forlyd svarer som ellers i Dansk foran en 

selvlyd og r, v 
1) til g. d. t, som ta tage, trtg, tviija 1. tvinde, 2. tvinge; 

ligeså efter s (s. {7) I som stgn, stran strand; 
21 til g. d. p, th, is!. p, som tag tag (på hus), isl. pak, 

tå.qa tåge, isl. poka, trf, tvgrt tvært, tværs, is!. [JVert. 

Om k af tj se ~ 91, 2. 

~ 70. I ind- og udlyd svarer t til oprindeligt tt (efter 

betonet selvlyd, jf. ~ 7 4, 3) eller til opr. t efter en medlyd, 
f. eks. nat isl. nått, reet ret, is!. rettr, sætJ sjette, gta tidlig 
morgen, is!. 6tta, ligeså ætJ efter rn 67); intetkonsformer som 
gåt godt, is!. gott, vet hvidt, is!. hvitt, o. I., se formlæren; 
fortidsformer som lgtJ af lgda lede, søge, isl. leita, leitti, 
sttJ.vtiJ af sttJ.va støbe rn 62); således også sæta sætte, g. d. 
sætiæ, nøta nytte, g. d. nytiæ o. I. med tt som i rigsspr. ved 
indflydelse fra fortidsformerne; fremdeles bartt af bifja binde, 
o. I., se form!.; kasta kaste, t[~wz tisse!, is!. pistill, vælta vælte, 
mgjt magt, gwtan, gvtan aften. 

Efter en betonet selvlyd optræder t svarende til ældre 

enkelt t kun i udefra indkomne ord, som grrj,ta (s. 116, jf. 
~ 39, 1) af sv. gråta, pratara skvaldrer, af sv. pratare, byta at 
bytte, ældre byte, af mnt. buten, jf. sv. byta, slyta slutte, af 
mnt. sluten, jf. sv. sluta; dog kan i de sidste eksempler også 
foreligge forlængelse af y, u i den nydanske form med til
svarende forkortning af t; således vel f. eks. stryta strutte. 

d, o. 
~ 71. I forlyd forekommer af disse to lyd (s. (7/ ), som 

ellers på Dansk, kun d svarende 
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1) til oprindeligt d', som d11, dag, d(!Jwl djævel, dv(!Jr dværg, 

dr11, at drage; 
2) til opr. p (th) i pronominale ord, som dy du, g. d. 

thu, dæfj den, g. d. thæn, isl. pann. 
~ 72. I ind- og udlyd forekommer det lukkede stemte d, 

i modsætning til {J rn 7 4), kun i en begrænset række tilfælde, nemlig 
1) regelmæssig efter en stemt medlyd (derunder j og w), 

almindelig svarende til ældre d, sjældnere, ad analogisk 
vej eller i låneord, til g. d. p, th, f.eks. båjd (nyere byd) bygd, 
g. d. byghd, (br1)brgjda bebrejde rn 11); således navnlig i en 
række til dels analogisk dannede fortidsformer af svage udso., 
som dø1!!:_dr1, dø'f!!d-r1r, kæTJ:.dfJ, kæ'!)d-fJr af kæ(Ja kende (~~ 84, 2, 

100, 1), hæ(JdfJ, hæfjd-fJr af hæ(Ja hænge (~ 101), plåjdrJ af plåja 
pli:ije (~ 29), da1!!_diJ af da'Y!_a due rn 23), ligeså /(irdiJ, j(ird:iJr 
af filra føre, g. d. førthæ (men hg_·riJ, g. d. hørthæ, af 1zg_·ra o. I., 
~ 76 anm.), se nærmere formlæren. 

På samme måde ved lån fra rigssproget f. eks. byrda 
byrde, g. d. byrthæ, rnyrda myrde, fgdra (med udstødt r) 
fordre, grdM', ef,rdar ordre, jg_rdisk-ar (men jg_r), mø11di-ar (men 
fårmy'!}ara), søldi-iJr skyldig (men sy{ skyld), hældi-'Jr heldig 
I.men hæf held og deraf den ægte afledning hæ{it-&r behagelig 
o. I., s. 144 f.); ligeledes foran en betonet selvlyd i fremmedord 
som såldrlt, daldqz (s. 46) eller i sømandssproget ved påvirk
ning fra Nt. eller Hollandsk nordrjst (men nQr, norvd?st). 

2\ Efter en selvlyd forekommer d altid foran en betonet 
selvlyd udenfor fi:irste stavelse, væsentlig naturligvis i fremmed
ord som baduija s. 412, jad* s. 439, stod~ra o. I., men også, 
ved forandret stavelsedeling, i de ægte ord idf udi, idg' ud af 
(af yd+ t, d, jf. ~~ 45, 112,2). Endvidere i begyndelsen af andet, 
led af sammensætninger, altid når de endnu tydelig føles som 
sådanne f. eks. g-d11,zad-'Jr afjasket, men også ofte hvor en 
stærkere afslibning har fundet sted og oprindelsen mere eller 
mindre er glemt, som h11,dra (af hadr[va eller [jf. ~ 66 anm.] 
hadrua, s. 117), (!Jdru-&r. I sidste tilfælde er imidlertid i den 
nuværende udtale, i det mindste foran en selvlyd, d ofte 
blevet almindeligt i stedet for ældre d, som frgda, frgda 
fredag, mer}a, mega middag, me~r1srn11,d, vo1an hvordan, søt}an 
sådan. 

Anm. Også i visse enkelte, til dels etymologisk uklare 
ord synes den ældre udtale med d fi:irst i nyere tid at være 
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afløst eller i færd med at afløses af d; således, som det synes, 
garjis, ga!!_is en søfugl (Harelda glacialis L.), (barja,) ba~a (sqj) 
varme (sig) (lånt fra sv. badda ?), drarja, dratl_a dratte (s. 50). 
Herhen vilde det høre, når Skougaard angiver, at d d i lød da 
11lade bukser og hoser sakke ned» er 11meget hårdt» i mod
sætning til lødda tage forårsulden af får, med ublødt dn 
(jf. E. s. 2 rn). Rigtigheden heraf kan ikke mere kontroleres; 
i den nuværende udtale lyder begge ord ens som lø~a. (Om 
d i visse svage fortidsformer jf. ~ 7 6 slutn. og form!.) 

~ 7 3. Et oprindeligt eller indskudt d mellem n og r og 
mellem l og r høres kun undtagelsesvis, navnlig i Gudhjem, 
men mangler som regel, f. eks. a!1ra og my.dra andre, fård'f}ra 

forandre, an(d)rek andrik, van(d)ra vandre, æn(d)ra ændre, 
hen(d)ra hindre, men(d)r() mindre, on(d)Ta undre, don(d)m 

dundre, lwn(d)rJIJJ hundrede, jlø.11(d)ra flynder, pløn(d)ra 

plyndre; ba{(d)ra buldre, a~(d)ri aldrig, skåJ(d)ra skulder, 
æJ(d)r() ældre. 

Om fortsættelsen af ældre nd se for øvrigt ~~ 85,2, 100,2, 
af' ld ~ 102,3. 

~ 7 4. Efter en selvlyd indtræder i almindelighed ikke det 
"lukkede" d, men den tilsvarende "åbne" eller spirantiske 
lyd cJ (s. (7)) 1). 

Hvad oprindelsen angår, svarer d hyppigst til ældre t, 
således 

1) i meget stort omfang med foregående lang selvlyd, 
f. eks. jao fad, g. d. fat, gaoa gade, g. d. gatæ, vfid-Jr våd, 

1) Den nojagtige bestemmelse og afgrænsning af lyden i disse tilfælde, 
særlig i de ældres udtale, hører for øvrigt til de vanskeligste punkter 
i den bh. l~dlære. Ikke blot synes udtalen -· også ud over de i ~ 72 
anm. antydede tilfælde - undertiden virkelig at kunne vakle mellem 
i'5 og d (der hos de ældre synes at kunne høres i det mindste ved 
langsommere tale eller stærkere eftertryk på vedkommende ord), men 
særlig efter en kort betonet selvlyd - hvor her som regel skrives 
i], i Tillægget derimod cl -· giir lyden, som allerede antydet s. (7}, 
meget ofte indtryk af på en ejendommelig måde ligesom at svæve 
mellem d og i'5 eller ikke at være ganske ensartet i hele sit forløb. 
!Beror det måske på at tungespidsen, ved udtalen af den forlængede 
lyd, ganske almindelig kan skydes så langt frem, at den et moment 
kommer til helt at rore ved overtændernes bagside, altså efter Jesper
sens analfabetiske betegnelse når ud over (3 zde til 15 Ode [om denne 
stilling sml. hans Fonetik ~ 189 s. 214]'! Det almindelige d synes 
derimod nærmest at måtte betegnes ~Qfe.) I de yngres udtale lyder 
1) i det hele klart og rent både efter kort og lang selvlyd. 
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g. d. vatær, ffld fod, g. d. fot (te fQås, med tydeligt d, til fods), 
yd ud, g. d. ut, skyda skude, isl. skuta, r§da æde, g. d. ætæ, 
ffld-iJr fed, isl. feitr, l(lda lede, søge, g. d. letæ, vfd-iJr hvid, 
g. d. hvitær, bf.da bide, g. d. bitæ, lt_difj liden, g. d. litæn, bryoa, 
br(lå bryde, brød, g. d. brytæ, brøt, m(lda at møde, g. d. møtæ; 

2) sjældnere med foregående kort betonet selvlyd (a, å, 
æ, e, ø, jf. hver af disse), f. eks. ska!}a (ska(_f a) en skade 
(fuglen), sv. skata, fiå<J.a en flåde, isl. floti, skågifj skudt, isl. 
skotinn, væ<]a hvæse, isl. hvetja, se<]a, sar] sidde, /je!} ged, 
g. d. get, kegiJl kilden, nsk. kitall, begi'/j bidt, isl. bitinn, ve<]a, 
ve!} vide, ved, g. d. vitæ, vet, vetJiJ hvede, isl. hveiti, jel}ja 
(jetjja) et fed (garn), jf. n. fitja, brøtJiij brudt, føqiJr fødder, 
g. d. føtær, kø<] kød, g. d. kiøt, rø<]a materie, g. d. røtæ, rør]na 

rådne, isl. rotna; 
3) efter ubetonet selvlyd, som ij1•ao øret, hyzeo huset, 

majfJiJ meget o. 1.; ligeså af oprindeligt tt: ko{iJd-iJr kullet, is!. 
kolI6ttr, g. sv. kullutter, kr<jgiJo-iJr kroget, isl. kr6k6ttr, g. sv. 

krokutter, o. I. 
~ 7 5. I visse andre tilfælde kan o (d) -- i udtalen ganske 

identisk med o < t - svare til ældre dd, 
1) som regel med foregående kort selvlyd (a, å, æ, e, ø), 

også hvor selvlyden oprindelig har været lang, f. eks. kå<] 
testikel (s. 183), håqa (håtja?) udbygning, sv. dial!. hudda, /jei}a, 
fjæqa gedde, isl. gedda, brei}g bredde, is!. breidd, brøqa brod; 
ligeså f.eks. fagfJr· fadder, mnt. vadder, re<]a, ræ<}a redde, mnt. 
redden, skreg ara skrædder, bå<J.iij budding. 

Herhen hører særlig forskellige fortidsformer af svage 
udso.s lste klasse, med selvlydene æ, e, ø, som bræl}iJ (brætjiJ?) 
af brr§ smælte, is!. bræoa, bræddi, legiJ af l[l, lede, føre, is!. 
leiOa, leiddi, jø<}iJ, jol}-iJr af f(l føde, is!. fæoa, fæddi, fæddr, 
o. 1.; se formlæren. 

2) Kun sjældent forekommer foran å < ældre dd en lang 
selvlyd, væsentlig da kun f, y eller y; således det enestående 
yo od, odde (~ 37) og sandsynligvis fortidsformer som smf_åiJ 
af smt smede, sv. smida, smidde, lyiJfJs af lyJs lytte, is!. hlyoask, 
hlyddisk. Disse sidste falder således ganske sammen med de 
~ 76 sidste stykke omtalte former, uden at det strængt taget 
kan afgores, om o er udgået fra dd eller om det er ny
dannelser i analogi med de nævnte. 

~ 76. Endelig kan o også i en række af tilfælde svare 
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til oprindeligt a, g. d. skrevet p eller th. Efter en betonet 

selvlyd er dette dog ret sjældent i ord, der må antage~ for 
folkelige, f. eks. trel}J eller treqj<J tredje, g. d. thrithi(e), røda 

at rydde, g. d. ryj:liæ (hvor <l. vel beror på assimilation af 

opr. oj); ler} led, ledemod, g. d. li th. smel} smed, g. d. smith. 

sme!Jja f'medje, madk orm, is!. maokr, rø<l_a (fugle-)rede, et 

ord, der også i andre sprogarter fremviser ejendommeligheder 

i den lydlige udvikling. Eilers kun i sådanne ord eller særlige 

anvendelser af ord, der er indkomne eller påvirkede udefra, 

f.eks. nao<J nåde, bål} bud, jiioJ jøde, gQrl, gyd gud (jf. ~ 35), 
gaiJ.c;li-<Jr (.garj-) passelig·, mnt. gadelik, lør}ifj lodden, nyere 

form for l(in-c;r (~ 48, 3), bryd og bry en brud, bry(o)aggva 

rn 63), men bi,yasæ!J brudeseng, i•fjohyz, krfsrgd krigsråd 0. I. 
titler, men rg I. et råd, 2. at råde, n(idi-<Jr, n(J_'dvriJndi-Jr, men 

n(J_' nød, tta, men i tla i tide, o. s. v. 
I noget sti:\rre omfang forekommer a med den nævnte 

oprindelse i endestaveiser' f. eks. hor1nrliJ rn 7 3)' mgrkao 

marked (men mgrkasgttll}_a), mgnarl måned, oi:aoa orred, isl. 

aurriOi, hauo hoved rn 24 slutn., ~ 57, 3). Navnlig findes det 
her i den store række af svage fortidsformer som væls4,jnaoa, 

væls<jjnao-<Jr, is!. signaoi, -ai'lr: ligeså f. eks. bQiJJ, sgiJiJ (Og i 

analogi hermed rgoJ af rg råde, g. d. rathæ, raddæ, jf. ~ 751, 
"ed f og (!_' med tydelig fremtrædende analogiindflydelse fra de 

~ 7 5, 1 omtalte former, f.eks. snr;. sneqJ, g(J_· fjø<l_J gø (dog også 

undertiden d, som sldJ, syd<J hyppigere end std<J, syoJ). 

Anm. Som det allerede vil ses af mange eksempler i 
det foregående, er oprindeligt iJ (p, th) som regel bortfaldet 
efter en selvlyd eller r. Flere eksempler kan findes bl. a. 
~~ 19, 30, 34, 37, 39, 43, 48, 55. I enkelte ord ,som PCJ?r 
Peter, bt§rii bedre, is!. betri, g. d. bætræ (bæthræ), kt§l kedel, 
is!. ketill, g. d. kætæl, er undtagelsesvis et oprindeligt t bort
faldet. Det må bero på en tidlig indtrådt overgang af t i 
disse ord til o, hvad der særlig i de to forste af dem også 
er bestemte spor af såvel i den ældre litteratur som i andre 
sprogarter (jf. P. IL Thorsen, Norrejysk lydlære s. 72). Lige
ledes alm. i korte, hyppigst ubetonede ord som va hvad, g. d. 
hvat, de el!. de1J (betonet dfiJ med uoprindelig forlængelse af 
e ~~ 42, 2, 43, 2) det, g. d. thæt, undertiden å ved siden af alm. 
ad I. at, 2. ad, g. cl. at. 

s. 
~ 77. Det almindelige ustemte s findes altid i forlyd 

foran en selvlyd eller medlyd, s\·arende til oprindeligt s, bortset 
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fra de i H 79 og 99 omhandlede tilfælde, f. eks. san sand 
no., sf, sta side, st§n, spam, skr:rrna stjærne. 

Endvidere altid efter en medlyd i ind- og udlyd, f. eks. 
åjsa øxe rn 29), hawsa huske rn 24), hårs en hoppe, g. d. hors, 
fg,rsa faders, hals, hamsa spøge, Hans, dg,ljs dans (om tfrzda 
o. 1. se ~ 80). 

~ 78. Efter en selvlyd har s sin plads 
1) når det begynder det andet led af et sammensat ord 

eller den betonede stavelse uden for J ste stavelse, eller når 
det tilhører en aflednings- eller bOjningsendelse, f. eks. 
glgsat-iJr (s. 105); spasefra, glas§ra, gla.~r, måsek musik; grysa1}]-iJr 
grusom, fjæsbysiJ (s. 104); således altid som ef.-mærke: 
das, tts tids, te rfs til rede (jf. dog ~ 80), desyoan, eller i 
udso.s lidef.: sgs, r(§s ræddes, r(js rådføre sig; 

ligeså altid efter en ubetonet selvlyd (il, i), som pi'diJs 
pinse, tOfjiJS tyggemad, kafm (S. 440), garjis en fugl rn 72 anm.), 
Ma~is, se'!'.'iJSa (serisa), særiJsa fårekylling ; på samme måde i 
forstavelsen mes- mis- og i det sædvanlig ubetonede fho. 
hgs hos; 

2) når der efter s følger en stemmeløs medlyd (p, t, k, k) 
som rtspa rive, fesk fisk, JeskJ fisketid, efterår, frost frost (men 
fryza, frø~ifj), hfst ik. af hfz-iJr hæs, blr:rstiJ fort. af blr:rza ; 
mindre tydeligt i sammensætninger, hvor det fOrste led egentlig 
ender på z som tz-(ts-)kana (s. 153, 439), sp~-(spts-)ka'!!!:iJrs 

spisekammer; 
3) efter kort betonet selvlyd i en række af ordstammer, 

hvor §., for så vidt ordets historie lader sig påvise, svarer til 
oprindeligt ss eller beror på en assimilation af rs eller ds, ts, 
for en stor del i ord af fremmed, navnlig tysk oprindelse. 
Således f. eks. ka§.a kasse, kla§. vådt ti:ij, kla§.a klaske, kra§.a 
kradse, kva§.a en kvase, la§ et læs, isl. hlass, vas hvas, isl. 
hvass, Ma§. Mads, maria§. et spil, mariage, kåmpd§., mord§, 
ga1ia§. galease, stajla§. stillads (med aj ved association til staja 
en stige'?), o. I.; bå§. keglekugle (mnt. Mszen spille kegler), 
drå§.a, drå§.la være sen, sv. drossa, jå§.-iJr trodsig (s. 87), flå§ 
flab, klå§. klods, må§.la, -lifj musling, mnt. mussel, rå§ J. rød 
hest (s. 27 4), 2. affald, tå§.a tosse hank., på§, po§. puds, pynt; 
po§.la pusle; fjæ§. flt. af g(jz, isl. gæss, kæ§., kæ§.a s. 170, læ§.a 
læsse, mæ§.a messe, væ§.a hvæsse, æ§. es (i kort), æ§.a saj skikke 
sig (jf. mnt. esse "wolseinn); je§.a isse, g. d. jæssæ, spe§ spids, 
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bøsa bøsse. kø§, kø§a kys, -se, kø§.Jbg:r kirsebær, rnø§ flt. af 
myz, is!. myss, hæfnnø§.a hellemisse, allehelgensdag, tø!!a tysse, 
tø§.na tystne; 

4) efter lang betonet selvlyd, i et mindre antal af ord
stammer, hvor s dels forholder sig som under 3 nævnt (og 
da ofte med uoprindelig længde af foregående selvlyd, navnlig 
u, i, yl, dels undtagelsesvis svarer til opr. enkelt s (eller s), 
væsentlig kun i udefra lånte ord. Eksempler: asJn asen, plas 
plads, stas stads, tras trods rn 19), fusta'sia s. 421!, åpstJrnrt'si-Jr 
s. 250; gQs gods, lQs lods, matrQ.s, mQs mos, r(fmQsao-<Jr rød
musset (sv. rodmosig), rQsa en rose, skQsa skose; kar~sa 

karuds, pys 1. pyt (s. 26:3), 2. puds, !Ojer, mnt. pusse, rysa 
stige til hovedet, sys sv. skjuts, tysa tudse, skrysa gammel 
kone (s. 302), strys-n· pyntet; vg:sm væsen; snfsa bide af 
(s. 315), spfs, -a splis, -se (s. 320); l.·rts kreds, sfsara saks (s. 289), 
snfsa snitte (s. 315), trtsa trisse (s. 360); difsi-Ji' døsig; krys 
kryds, mysa hue (s. 227), nys, Rysara Russer (ikke Ry s s 
s. 277), rys, rysa rød hest, hoppe (rettere end ry s s, -a se 
Ros s s. 27 4), rysJli-Jr, gyselig, sv. ryslig, vysla hvisle, flojte 
(s. 437, jf. 141). 

Vistnok <let eneste ægte ord med s = s er h<Js, se ovf. 1. 

r;. 

g 79. Den med r; betegnede lyd (s. (8)) er en afart af s 
med noget ubestemt forekomst. Den indtræder kun regel
mæssig i stedet for s foran w rn 651 og l, som r;wara svare, 
r;wfi,rt-Jr sort, r;we-!Ja svinge, r;wfn svin, r;lij slå, r;læ'!}a slænge, 
men kan også, i det mindste individuelt, høres foran n som 
c;naka snakke, måske også undertiden foran m og k: r;mij og 
smij, c;ka<J.a og skar}a, men næppe foran andre lyd. Om den 
kan forekomme i indlyd, er usikkert; dog er formentlig hørt 
ør;la, ør;lu-Jr, vyr;la ved siden af ø§la o. s. v. 

z. 

g 80. Den stemte s-lyd z forekommer aldrig i forlyd, 
men - udelukkende efter en betonet (i enkelte fremmede 
ord vel også halvt betonet) selvlyd og hørende med til selve 
ordstammen - dels i udlyd, dels foran en selvlyd eller en 
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stemt medlyd, særlig l, m, n, j \foran andre medlyd næppe 
uden i slutningen af forste led af sammensætninger, hvor z 
også kan være indtrådt i stedet for s under indflydelse af 
stemt begyndelseslyd i andet sammensætningsled, f. eks. fliJ,z
grfna = fliJ,za s. 7 5, Æzfor Esbern, t{lrzda tirsdag, tgrzda 
torsdag, frøl_beqilj for frøstb. kuldskær). 

for så vidt de herhen hørende ord lader sig eftervise i 
ældre former eller udenfor Bh. (en del af dem er mere eller 
mindre onomatopoietiske eller ejendommelige for dialekten), 
er z den regelmæssige fortsættelse af ældre enkelt (kort) s i 
de nævnte stillinger, ikke blot i oprindelig nordiske ord, men 
også almindelig i låneord. Da betegnelsen af denne lyd hos 
E. er meget mangelfuld, skal her gives et noget udførligere 
antal af eksempler på den. 

~ 81. Lyden z forekommer særlig ofte efter en lang 

selvlyd, f. eks.: 
fl,z ådsel, mnt. as, fl,za ase, baz 1. mester, holl. baas, 

2. faldt ( s. 20), bfl,za prj, trænge på, brava' z affald (s. 419), diJ,za 
1. dejse, 2. d. 4 afjaske, faza t. nøddehase, 2. respekt
indgydende væsen (s. 68), flaza skoggerle (s. 7 5; jlfl,z, flazu-ar, 
flfl,zyrifj), fnfl,za vise ubesindighed (s. 79; fnaz, fnazu-()r, o. s. v.), 
friJ,za frådse, mnt. vrasen, (på) gaz (på) vid gab (s. 98; kan på 
grund af z ikke være en genetivform), glaz glas, haz l. hase, 
2. has, hazal hassel, is!. has!, kaza (ko)kase, klaza s. 173, 
kraz, -a knas, -e, laz las, maza mase, riazla sjuske, paza 
I. traske i dynd, 2. drive, pazla s. 254, plaza s. 259, raza-paza 
spilopmager, slaza sjuske, spaz spas, tazla, trazla bringe i 
urede, traza = tr(§za, vaza bringe i urede, vraza ødsle; 

ijz ås, aksel, bgz bås, dåza dåse, g!iz gås, gfiza gase, 
kgz bådeleje, som stednavn, krrj,z krås, lijz, -a lås, -e, prgza 
prås, rrj,z rad; 

g_z 1. åmunding, is!. 6s-s, 2. os, g_za ose, daldg_z s. 46, 
drg_z bundfald, mnt. dros, glg_za give stikpiller, i'Qza at rose, 
is!. hr6sa, tg_za en tosse hunk. (jf. tå1J.a ~ 78, 3); 

yzal ell. yziJl ussel rn 56, 4), bardyz hovedkulds, bryz et 
kortspil, dyz toen i kortspil, mnt. dus, se1Jk11dyz, -a "sinkedus u, 
gryz grus, hyz hus, kryz et krus, kryza at kruse, kryzb(§r 
tyttebær, lyz lus, lyzifj lussing (af foreg.), myz mus, pjyz et 
pus, syza suse, tyzm tusende; 

(§zal æsel, (§zla slide og slæbe, bl(§za blæse, b(§ziij hårdt 
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vejr (s. 44), frl}z(a)li-Ji· skrækkelig, gry:z græs, gg:zlifj gæsling, 
hy:z et hæs, lmgzi/j kræsen, kvr§za kue, lg:za læse, mg:zli/j 
mæslinger, mnt. mase!, ng:za næse, pj(,{!z I. skum, 2. lille 
person, rg:za halvkoge, trg:za drage ånde besværlig, trg:zla 
trævl, vg:za hvæse; 

hf}z-Jr hæs to., fårlf}za forlise, mnt. vorlesen, nf}za skam 
(forældet), rf}za rejse; 

i_z is, di_wo = /jj_za<l-Jr diset, fi_z fis, .fiiza t1is, gri_z gris, 
ki_za s. 166, pri_z, r!z, ri_zgngryn, spi_za spise, vi_z-Jr vis, vi_za 
I. at vise, 2. en vise, 3. birfronning, 4. stængelspire, å'vi_za 
avis, pamdi_z paradis; 

iiza øse, iizJka «øsken» (s. 409), mnt. oseke, biiz-'Jr ubøsn, 
f)iiz dun, gtj_z gøs (flag), k/tj_'z jordklump, kntj_·z skær, ltj_·z-Jr løs, 
m1p1°l(iza spiserøt·, sltj_'za = slo.za, t(i_z og ttj_'s tøs; 

fryza fryse, blg:jf yza, -f.1Jzi/j blegnæb, /jy.za gyse, får/J.1Jza 
saj = gryza, jllrgryza -saj for-undre sig, grywll-Jr gru lig (norsk 
grysjeleg), hyza ( klæde, 2. hejse, kyzZi en kyse, lyz et lys, 
lyz-gr lys to~, myza trække på næsen~ sv. mysa, nyza nyse, 
pyz kat, nt. pus, pyza svulme op, s.IJzla "sysle", passe kreatur. 

- ~ 82. I mere- begrænset omfang forekommer z (:?.) efter 
en kort selvlyd navnlig å rn 26), e rn 42) og ø (~~ 51, 52), 
f'. eks. blåg blus, båg gammel halm (norsk bos), Mgm net, 
dåg11iara dosmer, håga hose, isl. hosa, kå&,i/j lam to., må; 
mos, mc{ga mose, isl. mosi, påga pose; be;;.a bisse (sv. besa), 
begrnara bismer, blega blis, fe&.Jl kødsaft, fe&,la sladre, fiega 
og fnega fnise, .f'l0 eglJr gule pletter i huden (sv. frise!), /jeglu-Ji· 
(E. gjlsluer?) grålig, ge&,a fojte om, kne::::.a knuse, kue&,a blegn, 
norsk kvisa, ve&,a "visse" for bom, ve&,i/j vissen, isl. visinn, 
vrega knast, vi·egilj forvreden; bø&_,ja (Mg.fa jf. ovf. bå&,) halm
leje, drøga I. drysse, norsk drysja, 2. mængde, døg slo 
(s. 4231, døgm dusin (nu dusi_n), frø;;ilj frussen, grøgJn en lille 
smule (grø;;la, grø;;lu-Ji· s. 116), Jwgja = h.IJza klæde, krø;;a 
knuse, mø;;lifj krave, nøgja snuse efter, nø~la nyste, pøgli/j 
pusling, røg;m 1nyere form ros{n), 1°øgla rutte, røgrna, rø;la 
ranke, rusme. 

n. 

~ 83. n frembyder i forlyd, alene eller i forbindelse med 
andre medlyd, intet at mærke, f. eks. nf}r ned, nyza nyse, isl. 
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hnj6sa, gneg gnid(der), kndg kno, snfl, (njg,wa miaue); negr1l en 
nogle, med udbredt n for opr. l (g. d. lykil). 

~ 84. I ind- og udlyd (jf. fj ~ 100) svarer n 
1) til ældre enkelt n i udlyd eller foran en selvlyd, som 

hamm ham, g. d. hanum, hana hane, kåna kone, m!J,na måne, 
!Jena genne, g. d. genæ, !Jemm gennem, le11-1Jr lind to., isl. 
linr, ve?J ven, sø?J son, hø?Ju honning, g. d. hunugh, svæn svend, 
g. d. sven, svæn, sf.n siden, fn bunk., is!. ein, mf.n bunk., is!. 
min, art. -iJn i bunk. ent. og ik. flt., is!. -in. 

Således også efter en medlyd, som kern, rg,jn, rg,jna 
regn, -e, pluere, regna regne (me.d tal); om tn, on se ~ 85,3. 

Efter r kan udlydende n undertiden bortfalde, især når 
der i sammensætning eller afledning følger en anden medlyd 
derefter, som jgr- for jgrn- jærn- (s. 439), bgrsiJl barsel, bgrsæfl, 
bg,rlc:Ja barselseng, for bgm-; ÆzbiJr egenn. Asbjorn, 
Esbern. 

2) som regel ljf. ~ 100,3) til ældre n foran bh. t rn 70), 
d rn 72, 1, 2) og s som sant ik. til sgf/-iJ1' sand, bant bandt, af 
bifla, vanta vante, hænta hente, vænta vente, æntan enten, ent<J 
intet, ikke, g. d. æn(k)ti, tønt ik. til tyfJ-iJr tynd ; kæ11diJ, kænd-iJr 
af kæfla kende rn 72,2), sønda; hans(a) ef. af hgfj, is!. hann, 
hans, ganskiJ ganske, hanska, stansa standse, Hans, glænsa 
glinse, grænsa grænse, Jens, venstriJ venstre, prens el!. prøns 
prins, høns bons, rønsa rensa; ligeså kansf' kanske (sjældnere 
kgfjsf', kgfj kan), sansaga æventyr, sandry-iJr sand ru (men 
sgfj-er). 

Undtagelsesvis er n indtrådt for ng, 1/ foran t efter fore
gående a > a i /ant, tr/lnt, ik. til lå'fj-'()T lang, trå!J-iJT trang, 
se formlæren. 

~ 85. Endvidere er n (l!) opstået ved assimilation af visse 
medlydsforbindelser: 

1) af ældre nj som sø!la at skonne, is!. skynja, væ?Ja 
vænne, is!. venja, le'!la linje; 

2) af ældre nd (jf. ~ 100, 2) efter g. d. a, o, æ (> bh. a, 
a, å, Q, æ) samt enhver ubetonet selvlyd (iJ), f. eks. lan land, 
iblan ibland(t), ha11iJl, ha'!Jla, handel, handle, an 1. and, 
2. ånd, g. d. and (flere eks. ~ 21), hån hånd, g. d. band, 
Qn-iJr ond rn 34), bQne bonde, g. d. bondæ, æna ende, g. d. 
ændæ, læn lænd, g. d. d. s., sæna sende, g. d. sændæ, tæna 
tænde, væna vende, ængr ænder, flt. af an, hæwr flt. af hån, 
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g. d. hændær; t'ljztm lusende, g. d. thusænd, fi_mJ fjende, g. sv. 
fiandi, gfjnas gående !flere eks. ~ 56, 3). 

Efter andre selvlyd end de ovennævnte findes li< nd kun 
foran r og Jr < ældre r hørende til selve stammen (hvorved 
d dog i Gudhjem kan være bevaret (jf. ~ 84, 2), se nærmere 
~ 73), f.eks. meJ]rJ mindre, onra undre (dog oipr et under, 
is!. undr, ~ 100, 2). søzjJr 1. i s. itu, g. d. snndær, syndær, 
2. syd, søJ]rJ, g. d. syndræ, tø!JJr (fyrllønder, g. d. tundær. 
På samme måde udgår vel tæyJr, flt. af tg,i; tand, g. d. tan(n), 
(ski:int efter E. nyere end nydannelsen tglja '! jf. form!.) fra den 
g. d. form tændær med indskudt d mellem n og r. 

3) af ældre tn og on, som van van, g. d. vatn, båy bund. 

is!. botn. drånii; dronning; Røna bynavn (s. 281 f.J, fjønii; 
gødning, fjøna at gøde ; ved siden af sædvanligt i 1eqnJ el!. vfdn<t 

vidne, g. d. vituæ, kan også høres vene; altid røqna rådne, isl. 
rotna, rijna rødme. ældre rødne (rii-1' rød) og ligu. (m{ · el!. 
mfd-natl. 

l. 

~ 86. Med hensyn til l i forlyd, alene eller med foran
gående medlyd, er intet særligt at mærke: lg,js laks. lw;_ læs, 

isl. hlass, plåka plukke, bl@j-Ji' hleg, flåja flyve. klii klø, gir! 
glo, gløde, slij, r;lfj (~ 79). -

~ 87. I ind- og ndlyd svarer L (jf. i ~ 1021 til ældre 
enkelt l 

1) i udlyd eller foran en selvlyd, som val valg, ældre val. 

dl!;l dal, sk11l en skal, ijl, fåla fole, is!. foli, hå~ el hul rn 26), 
sgl, ijl rn 48, 2), føl, mø{, sø{a (sj. se{a) sele, tola tåle rn 52,21. 
jyl jul, hæJi-ar hellig, fjrJ?L, spe{a spille, mnt. spelen, få1·~æL 

forskel, hf}l-Jr hel, .rtl, ga!!l'Jl (~ 56, 2) gammel hnnk" isl. 
g9mul. 

Således også efter en medlyd (undtagen i.-, !;, ij < 11[!), 

som ng,jl negl, fttwl fugl, hå_rt1:la humle, øgla ugle; om opr. ti 
se ~ 102, 2. 

l er bortfaldet i ska skal, te til og efter r i kg,1· karl, 

mand ljf. ~ 90). 
2) som regel foran en bevaret medlyd !jf. dog [ ~ 102~41, 

f. eks. jælpa hjælpe, halm, vælta, k11:.lt ik. af k<J,l-'Jr kold rn 21), 
folt (og f'oitl af fo{-'Jr fnld, falt fort. af fg,ia falde, tolt1'fl (også 
to]iJtrf}) af to æjJ ti'fl (s. 3551, swafdiJ. fort. af swæ{a svælge 
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ljf. ~ i2,2)' skåira skulder rn 73)' hals' ælst ældst' pølsa, 
bølja bølge, bølt, bylt bylt, snølta snylte, sølka silke, fålk folk. 

Assimilering af l med en følgende medlyd er indtrådt i 
velpi/ hvilken (seki1j, sekmiij sikken, u se hvilken"), ve~u af velt 

du vil du. 
~ 88. visse tilfælde er en medlyrl assimileret med et 

foregående l eller bortkastet efter dette. 
Således er ældre lv almindelig blevet til l med foregående 

kort eller forlænget selvlyd (jf. ~ 64), f. eks. kal kalv, sijla 
salve, tal tolv, gål gulv, yl (og yngre ø{v) ulv, sr§l flt. sæla 
selv, køla kølle, ældre kølve, søl sølv (følt tylvt). 

På samme måde kan I svare til ældre lj (jf. ~ 98,1), 
væsentlig i udso. som kvæ!a kvæle, isl. kvelja, swæ{a svælge, 
isl. svelja, sæ{a sælge, g. d. sæliæ, væla vælge, g. d. væliæ, 
sela skille' g. d. skiliæ' dø{a dølge' g. d. dyliæ' eller til lg 
særlig i udlyd som ta{ talg, bæ{(i) bælg (jf. ~ 98,2), eller til 
ældre ln, som møla mølle, g. d. mylnæ; derimod kølna (malt)
kølle, tidligere kølne, sv. kolna, og afledte udso. som hflna 
heles, sælna skelne, kfjlna kølne, samt de ~ 57 ,2 omtalte til

fælde. 
Efter a i ubetonet endestavelse er oprindeligt ld blevet 

til l i tg,rskal tærskel, g. d. thærskyld, thærskuldæ, Goijal 
Gunild, isl. Gunnhildr (jf. ~ 102,3). 

Assimilation af en foregående medlyd med l har som i 
alm. Da. fundet sted i køfiij kylling for. kykling; tveM (også 
tviflj) tvilling, tre{iij trilling, af ældre tvinling, *trinJing, æ{iij 
ælling, for *ændling, måske tæla åleruse (s. 397 f.; for *ten la?). 

r. 
~ 89. Bh. r svarer regelmæssig til alm. d. og ældre r 

i alle stillinger, f. eks. rfj-r rød, g. d. røth-ær, vrag vrag, 
krgga krage, tår tor to., bår:.a burre, va!'fJ værre, hrtrn, kgr·t-ar 
kort to., rtr ord (~ 76 anm.), ~jf§r bjærg (~ 98,2). 

Et efter r følgende v er almindelig assimileret med r, 
som ai::a arve, har:.a harve, vær:.l hvirvel på en dor; kr§ra kærve, 

halmknippe (jf. ~~ 64, 36). 
Det samme er sket med j i småra l. at smore, 2. smorelse, 

sv. smorja, spår:.a spiirge, g. d. spyriæ, men med bortkastet j 
swf§ra sværge, g. d. sværiæ, sværæ (jf. ~ 98,1). Om forbindelsen 

1·g se ~ 98,2. 
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I et par enkelte ord kan r undertiden stedvis høres for 
o: mark, sædv. maiJk orm, maddike, is!. maokr, {jrla, sædv. ijla 
øgle for ældre ødle, is!. øola ({jrkmz = rigssprogets ørken, g. d. 
øthkæn). 

~ 90. Foran s, navnlig i forbindelserne sk eller ~t, bort
kastes meget ofte r efter foregående å (jf. ~ 28), sjældnere 
efter a og a (derimod ikke efter g, ~ 13 eller æ), f. eks. båsta 

el!. bårsta borst, få(r,Jst fi:irst, tå(rJ.~t ti:irst, tåsk ell. tårsk I. en 

torsk, 2. fort. af tg,rska tærske; vmwms el!. va§Jus "verdsens» 
(s. 499), bastan el!. biirstan "barestens». (I tilfælde som tå§a 
tosse, isl. purs, }luss er assimilationen langt ældre og fælles
dansk.) 

Foran l er r udstødt i krglifj kælling, is!. kerling, Kat 
({art, egennavn (men kgr en karl ~ 87 ,1), fali-~r = farli-m· 
farlig, oijJli-Jr underlig, gljrJlfns anderledes, o. I.; foran d, t 

(med påfolgende t') i fgdrn fordre, mgtara morter. 

Endelig er r undertiden bortfaldet i svagt betonede ord 
eller ubetonede endestaveiser som f, e er, va var, vg,iJ været, 
oijJ under, æ~iJ efter, æjJ eller (men /lU}_iJr over); ligeså i Ilt.
endelsen -a, is!., sv. -ar, se formlæren. 

k. 
~ 91. Den lyd, der her betegnes k (s. (8) f.J, forekommer 

forlyd kun foran en selvlyd og har der en dobbelt op
rindelse, idet den kan svare 

l) til ældre palatalt (midttunge-) k, betegnet på G. D. og 
Is!. dels kj (ki), dels blot k foran fortungeselvlyd, f'. eks. kæ!Ja 
kende, kæta hunkat, isl. ketta, krgmpa kæmpe, kælka kælke, 
isl. kjalki, lqpna 1. hank. (frugt)kærne, isl. kjarni, 2. bunk. 

(smi:ir)kærne, isl. kirna, kg,jla kegle, kg,jta kejte, keka kigge, 

kij;l 1. en kilde, isl. kelda, 2. at kilde, isl. kitla, ktfr køer, af 
kg, kijra køre, kog kød, g. d. kiøt, køk<m køkken, kø§ kys, kyza 
en kyse, kawl kjole. -

Om enkelte undtagelser se ~ 103. Om l'ortsættelsen af 
s + palatalt k som s se ~ 99,2. 

På samme måde kan fe indtræde foran en betonet for
tungeselvlyd udenfor lste stavelse i fremmedord som stakit 
idog bruges i sådanne tilfælde som regel k, ~ 103). 

2) til ældre tj, pj (jf. s. (8) note), f. eks. kæf uldent svøb, 

4• 
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isl. tjald, kgma tjene, lagra tjære, k'i_w, kiv tyv (flere eks. 
~ 55,2), kø"/s-tJr tyk (~ 5 t ,2), kyr tyr, g. d. thiur. 

Således også efter s (forskelligt altså fra fortsættelsen af 
skj-, hvad der viser, at overgangen fra tj til k er betydelig 
yngre end k < kj), f.eks . . ~kælk stilk, g. d. stiælke, sv. stjelk, 
skær_:na (og sijær_:na, «nyere udtale11 E. s. 299) stjærne, skgda 
og vistnok hyppigere sijrgla stjæle, g. d. stialæ, stiælæ (fortids
formerne st;J,l, ståfao, g. d. stal, stolit, kan måske have bidraget 
til i dette ord at genindføre st + j). 

~ 92. I indlyd foran en selvlyd (jf. nedf. anm.) og i udlyd 
forekommer k i visse stillinger . som fortsættelse af ældre 
palatalt k (kj, ki) efter g. d. æ, i, (ø,) y i fOrste stavelse, under
tiden, navnlig efter æ, ved analogisk tilslutning til sådanne 
former (således f. eks. i forskellige ældre låneord af nedertysk 

oprindelse). 
På denne måde svarer k 
l) til ældre kk + j, i eller dermed sammenfaldet enkelt 

k+j efter de ovennævnte korte selvlyd, f. eks. flæka at flække, 
nsk. flekkja, knæka knække (mnt. knicken1, ræka I. en række 
(jf. nsk. rekkja, mnt. reke), 2. at række (jf. nsk. rekkjal, isl. 
rekja, mnt. recken, smæka smække, (spræka sprænge,) stræka 
strække, træka trække, tæka tække, is!. pekja, væka vække (is), 
is!. vekja (for vække, gore vågen bruges rttwna = vågne), o. I.; 
bæk (flt. bæka) bæk, _is!. bekkr (st. bekkja-), sæk (flt. sæka) sæk, 
is!. sekkr (st. -ja-), ligeså blæk 1. blæk, 2. blik (metalplade), 
mnt. bleck, hæk (hø)hæk, smæk 1. et smæk, 2. en smække, 
spæk, mnt. spek, dæk" et dække, mnt. decke; iktJ (ek~) ikke, 
g. d. ækki, fik, gik (gels\ fort. af fg, gfi,; lyka (lokal t. en løkke 
(knude), is!. lykkja, 2. løkke (indhegnet mark), is!. lykja, 3. at 
lukke, isl. lykja, g. d. lykkæ, nyka rykke, is!. hnykkja, ryka 
rykke, is!. rykkja, . slyka slukke, g. d. slyk(i)æ, tryka trykke, 
g. sv. prykkia, kryka krykke, mnt. krucke, styka stykke, isl. 
stykki, ytyk" ulideligt menneske (jf. is!. upykkja), samtyktJ sam
tykke, nyk et ryk (af nykal, tryk tryk; 

2) til ældre kj og k foran i efter en medlyd: n (der foran 
k altid er blevet til 1}), r, l, s, med foregående fortungeselvlyd 
som ovenfor (foran r ved yngre overgang g, for æ ~ 13 og 
å for ø ~ 28), f. eks. rgijka enke, g. d. ænkia (og ligeså ny
dannelsen rgijk enkemand), lrgijka lænke, srgijka sænke, g. sv. 
sænkia, srgijka skænke, isl. skenkja, skrrgijka spænde ben, mnt. 
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schrenken, 8t(!!ljka stænke, tg?ijka tænke, (stJ?iJkil blylod, sv. 
sanke,) hg?fjk (flt. hg?ijka) bænk: -- bly'ijka (bløijka) blinke, 1'y'/jka 
rynke, g. d. rynkiæ; 

m!Jl'ka et mærke, g. d. mærki, m{Jrka at mærke (= sætte 
mærke på ngt.), g. d. mærkiæ (nu alm. i alle betydninger mærka, 
lånt fra rigssproget), S!Jrk (flt. -ka) særk, isl. serkr (st. -ja-), 
O!Jrk værk, smerte, isl. verkr !st. -ja-), v{Jrka at værke, smerte 
1derimod værk værk, gerning, opr. a-st.); - kæ1·ka 1nu sædv. 
kæ1'ka1 kirke, g. d. kirkiæ; - mårk-ar miirk, is!. myrkr (st. 
-ja-), må1'kJ miirke, stå1·ka I. styrke, 2. at styrke, isl. styrkja; 
ligeså hårlc (hork) birk, isl. bj9rk (derimod bæl'k ik. et birkl, 
å1'k, ork ved siden af normalt ndviklet ork Is. 4091 kistP, 
is! prk; 

sølk<1 silke, isl. silki : 
æska lille æske (se ask E. s. 10), nsk. eskja, feska fisketid. 

jf. isL tlski, søskcm søskende, isl. systkin. 

Anm. Udenfor, sammensætninger som rnårkl{Jjd-;J1• miirk
laden forekommer k, mer eller mindre tydeligt dannet, kun 
ganske undtagelsesvis foran en medlyd ved analogisk over
førelse ,fra de ovf. omtalte tilfælpe; således i biijningsformer 
som tæktiJ (ta;jta) tæ~kede, m!Jrkt;J (?) , mærkede og enkelte af
ledninger som må1'kna miirknes, rylsnifj rykning. Eilers er 
det oprindelige palatale k her, ligesom overalt hvor det var 
kort (enkelt) efter en selvlyd, som regel blevet til J (~ 97 ,3 
og anm., undtag. ~ 104,31, hvilket så er gået op i et fore
gående fj, som tg?fjtJ tænkte, i!Jaskrg?ijt-Jr (E. ij n 11 ask r aj n k ter 
s. 152) indskrænket, ligeså i sms. som skrg?ijtåjla (E. s kr aj 11 k -
I. o i I as. 303) krydstiijl~, og efter r kan vokaliseres til i i former 
som 1nå1:_it ik. af mårk-J1• (~~ 45, 98 slutn.). 

g. 
~ 93. Den med k parallele stemte lyd iJ 1s. (8) f.) fore

kommer i forlyd foran en selvlyd svarende til ældre palatalt 
lmidttnnge-) g, skrevet gJ (gi) eller foran fortungeselvlyd g, 
r. eks. /jarfJ gærde, g. d. gærthæ (jf. ~~ 20, 95,2), /jæ§. flt. af 
gdz, gæst gæst, !Jæl gæld, g. d. giald, /jg?rna gærne, isl. gjarna, 
!Jf give, .iJ!Jjbtliar gejstlig, .iJifa at gilde, is!. gelda, !Jify et gilde, 

!Jii gø, /1~j gøg, !)ølta ung so, is!. gylta, iJyaa gyde rn 55,21, 
/jå:r:a giire rn 28), fort. gQrJ (jf. ~ 95); ligeså .iJeneru:z, /jemfn-iJr, 
/jev(!!r (eller /p-) o. I. 

På samme måde indtræder iJ i fremmedord og efterligningel' 
af sådanne foran en betonet fortnngeselvlyd udenfor I stf 
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stavelse. som evan/jf{liåm, reg!{ra, stræfjg!J1ra være stræng 
(stræ'(}-iJr; s. 336); ligeså a/jø' §. = adjø'§. adieu (ellers findes 

næppe li< dj, jf. ~ 96). 
Om g foran ø < u, o se ~ 52 anm. 
~ 94. I indlyd foran en selvlyd (jf. anm.) og i udlyd 

svarer /j, altid med foregående kort selvlyd, udelukkende til 
ældre ggj (palatalt gg) efter g. d. æ, i, (ø,) y, enkeltvis i låneord 
med analogisk tilslutning til sådanne former, f. eks. gnæiJa 
vrinske, isl. gneggja, læifa lægge, g. d. læggiæ, bæ/jil hægge, 
g. d. bæggiæ, klæiJu-iJr og klæi)iJd-iJr klæg, klæbrig, æif 1. ik. 
et æg, 2. hunk. en æg, is!. egg, læ!J l. hank. en læg, is!. leggr, 
2. ik. et læg (af læ,ifa), r·æ!J rimfrost, isslag, jf. isl. hregg, sæ!J 
skæg, is!. skegg, væiJ væg, isl. veggr (lutter oprindelige ja
stammer); - liiJa (lei;a) ligge, g. d. liggiæ; - by,qa bygge, 
g. d. byggiæ, br.1J.ifa 1. en brygge, bro, isl. bryggja, 2. at brygge, 
syiJa at skygge, isl. skyggja, tyiJa (med y for i) tigge, g. d. 
thiggiæ, 'S!Jif" skygge (s. 292), my!J en myg, ry!J ryg, isl. hryggr, 
sty/j-ilr styg, jf. is!. styggr; ny/j-'rJr nojeregnende, g. d. nøg, isl. 

hnøggr (*hnaggwia-). 

Anm. Foran en medlyd forekommer li ved analogisk 
overførelse fra stamordet væsentlig kun i enkelte afledninger 
som by!Jnifj bygning, iflæ/7s'rJ ødsel, af iilæ/ja ødelægge. Jf. 
~ 97 med anm. . 

J· 
~ 9i>. [ forlyd har j ikke noget stort område. Vi finder 

det her 
1) stemmende med alm. d . .i (og hj ~ llOl, altså væsentlig 

svarende til begyndelseslyden i de g. d. forbindelser ia, iæ, io 
(~~ 9, 13, 17, 35, 38,2, 39,2) og iu (~ 55,2) eller til j i ikke ægte 
nordiske ord, f'. eks. jgm jærn, Jflr jord, jyl jul, jælpa hjælpe, 
jawl hjul, jgwa jage, jgjt jagt, jækt (sjæld.) gigt, mnt. jecht 
(og gjt = ældre icht; nu sædv. liekt efter rigsspr.); 

2) i enkelte tilfælde svarende til ældre gj, til dels med 
sideform li (~ 93), som jQr gjord, jflr og gfl1' gær, jflriJ og 

gilriJ gærde (~ 20), jø!Jla og /jø9la gogle; 
3) i er indskudt i ijæ{ ihjel, ijgns for nylig (s. 398); også 

f. eks. }flrnil hjorne, g. d. hyrne. 
~ 96. Eftl}r en medlyd i forlyd forekommer j særlig, når 

denne er b, f eller p, f. eks. bjrgr bjærg, ~jrpa at bjærge, 
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bjæfa bjælde, bj!frn, spjæt spjæld, fj[ei· fjer, i fjtJr, fj11za fjase. 
pjalt, pjægJi't; .ligeså nj!Jwa (nu sædv. mj!Jwa) miaue. Ældre 
kj og ~j giver k (~ 91), gj .iJ rn 93), sj og skj ·' (~ 991. Efter 
andre medlyd er j som regel bortfaldet, som dg:wl djævel, mii 

mjød; ligeså bårk, borlc birk 1.~ 50): flere eksempler ~ 55,2. 
~ 9i. I ind- og udlyd forekommer j efter en selvlyd. 

med hvilken det da kan danne en af de stående tvelydsagli!!•' 
forbindelser (s. (5) f.), svarende 

11 til j (i), væsentlig i ældre eller yngre låneord, hvorved 
oprindeligt a optræder som langt !J f. eks. mgj (se nærmerr 
~ I 5), e som a f. eks. grbaj (se ~ 10) eller foran en medlyd 
som g, f.eks. kajta, kgjta (se ~~ 11, 16), o, o som å., f. eks. 
båja boje, tr·å.ja triije, slå.Jla sWjfe (~ 29); meget sjældent 
efter andre sei\•lyd som bqJa =c .. bya byge (~ 55,ll, lwja huje: 

21 til g. d. gh (midttunge q) efter fortungeselvlyd di". ~ 66,21, 
hvorved dette gh i alle stillinger med foregående æ, e, i giver 
aj (se ~ 10) eller foran medlyd gj (~ 11, 16) og med foregående 
ø, y giver åj rn 29), samt endvidere efter a foran en efter
følgende medlyd. som lg..fd-ør lagt, af g. d. laghd-ær, ngjla 
nagle (se ~ 15) ; 

3) til g. d. enkelt (palatalt! k med en foregående for
tungeselvlyd, hvorved i udlyd og foran en selvlyd (utvivlsomt 
med mellemtrinet k > palatalt g, jf. ~ 941 æ, e, i+ le bliver 
tg_j (se ~ 40), ø, y + k iJJ (se ~ 49). Foran t og .~ (enkeltvis 
i andre tilfælde, ~ I 0 slutn.) har derimod det oprindelige k 
efter disse samme selvlyd samt a som regel fuldstændig delt 
udvikling med det ovennævn le spirantiske q, g. d. gh, hvormed 
det i denne stilling, ligesom i andre danske sprogarter, tidlig 
må være faldet sammen !jf. g. d. skrivemåder som siaghs o.l.: 
bh. eksempler se de under 2 anf. ~~). Jf. ~~ 92, 106, :1. 

Anm. Afvigelser med hensyn til de ovf. omtalte faste 
forbindelser af en selvlyd + J forekommer kun i bOjnings
former og enkelte arter af afledninger under indflydelse ;if 
"systemtvang", som blt!jt ik. af blg:j-ør bleg, blg:jna blegl,lr 
(~ 40). :,iJjtø _forl. af riiic: ryge rn 4~1, ryt<J (ryjtø) fort. af ryka 
rykke, ky! (kyjt; også køkt) ik. af køg-iJr tyk, 8tyt (styjt) ik. af 
sty/J-Jr styg, byåø (hyjde) fort. af liy/)a bygge. 

Om bortkastelse af j i visse rækker af ord foran den best. 
artikel i hank. -(i)i; (som t'r_glj af vaj vej) se form!. 

~ 98. Endvidere kan j i indlyd forekomme efter visse 
stemte medlyd foran en selvlyd svarende 
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1) til oprindeligt j i nogle mer eller mindre spredte til
fælde efter m, l, 1·, iJ (d), z, med hvilke lyd j i andre tilfælde 
er blevet assimileret !jf. under disse lyd), f. eks. ræ!!]ja gå og 
skænde, g. n. remja; velja vilje, fø{ja ung hoppe, isl. fylja, og 
låneord som ba{ja balje, taUa talje, travalja slide og slæbe 
is. 494 ), åJja olie, lefja lilie; lfrja lerjord, rnår:ja emmer, g. sv. 
myria, små!ja i udtryk som hfla smår,jan efter sv. hela smorjan 
(ellers smår:a o. a., ~ 89), hestå'rja historie; gagja (gar!,ja) 
klæde lig, jef}ja et fed (garn), sv. dial!. fitja, smetJ.ja smedje, 
tregja (og tretJ.a) tredje, g. d. pripiæ, æ<}ja =&via tang (s. 406); 
fårgål:.faå-ar forkommen (s. 428), bål:.ja, bø~ja halmleje, sv. 
dial!. bOssja, nø~ja snuse efter (~ 82); efter stemmelost s hø§.ja 
at hysse, sv. hyssja; 

2) efter l og r ikke blot til oprindeligt gj, der allerede 
tidligere synes at være faldet sammen med j, men også til 
bagtunge-g (q), f. eks. bølja bølge, is!. bylgja, sø{ja spænde, 
sylle, g. d. syliæ, is!. sylgja, føija et følge, g. d. fylghæ, isl. 
fylgi (derimod fola at følge, g. d. fylghiæ, fylghæ, i tilslutning 
til parallele former med opr. {j, ~ 88), HåljtJr Holger, batja 
balg (skede), tidligere også balge, galja galge; Jw:Ja l. farve, 
2. at farve, ældre og·så farghe, færghe, då'!:j;m i et væk, mnt. 
(al)dorgen, så;ja sorge, is!. syrgja, Swæ!j" Sverige, rfår)ar:ja 
ærgre, g. sv. argha, bårjara borger, bår:j"li-<Jr borgerlig (ligeså 
værjiJ en værge, vær:ja at værge, vistnok lån fra rigssprogets 
former med uoprindeligt rg, g. d. væriæ, jf. ~ 89). 

I udlyd og foran en anden medlyd bortfalder oftest g 
efter 1· eller assimileres dermed, som (på) båi~ (på) borg (bår.:a 
at borge), tår.: torv, g. d. torgh, dv!§r dværg, marn morgen, 
imårns og forældet imår:tJ.~a imorges, men det kan også gennem 
j (eller ij < ig med indskudt i, jf.~ 56 anm., ~ 66 anm., ~ 108, 
slutn.) vokaliseres til i, som ar:_i-iJr arrig, ældre arg, mar:.i og 
sædv. mar: marv, g. d. margh, isl. mergr (-ja-), sår:.i og sædv. 
sår (~ 45; flt. sår}iJr), samt former som starit stærkt, mår:it 
morkt, Bå'r.ita Birgitte (smst., ~ 92 anm.). Efter l bortfalder 
ligeledes i denne stilling g, se ~ 88; vokalisering til i i bæ{i = 
bæl 1. bælg, 2. barn (E. s. 42). 

s. 
~ 99. Den til de foregående lyd svarende hvislelyd s 

( s. (8)) forekommer i ægte ord kun i forlyd, i fremmedord 
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dog også foran den betonede selvlyd udenfor fOrste stavelse. 
Den er her indtrådt 

1) for s + J, som srgl(hoij) sæl(hundi, g. d. sial, Srglau 
S(j)ælland, sæjan sjælden, (soya og) søya synge, af siunga, 
1sor;ka og) Sør;ka synke, af siunka, sy syv, g. d. siu (derimod 

søtan sytten), sti sø, g. d. sio, siø, stfg-wr rn 49) syg (et ord 
som sya syde, i denne form opr. siupa, beror på udjævning 
med alle ordets øvrige former, der blot begyndte med s); 

21 for s +palatalt k (~ 91,11, som sæl) skæg, '{Jt;J;l l. (fiske~ 
skæl, 2. skel, g. d. skial, skiæl, .'Srgra skære, s§ 1. en ske, 
2. en skede, 3. at ske, rnåsf' måske, Sfv skib, Si'fj skind, stin-gr 
skon (sj.), siJrt skort, søna at skonne, sy en sky, slJåa skyde, syla 
skjule, såjta (og skåJta) skojte, saurta skjorte. ·- -

Ligeså rnasfn maskine, kasæ't kasket. 

I indlyd er opr. ~j fortsat. som ~ eller zj, ~ 82, sk(j) som 

sk. ~ 92, 2. 

fj. 
~ 100. Lyden i; (s. (9)1 forekommer kun i ind- og udlyd 

efter en selvlyd 1om bortkastelsen af i mellem i og fj se 
~ 5 7 ,2). Selvlyden er som regel kort undtagen a, der allid 
bliver det lange lyse q, rn 14), for så vidt ordet ikke mister 

sit tryk, og delvis også andre selvlyd foran I;+ t, s, k. 
ij findes i følgende tilfælde med en n-lyd som baggrund: 
I) gennemgående for ældre nn, som q,ijirj, q,f; anden, g. d. 

annæn , pq,iJa pande, mnt. panne, spq,fj en spand (flere eks. 
~ 14); bråfj brønd, g. d. brun(n); ,qroij no., gr·oi}-iJr to. grund, 
isl. grunnr ~ koiz_a kunne, g. d. kunnæ, moij mund, g. d. mun(Il); 
bræija brænde, g. d. brænnæ, lzæijJ hende, g. d. hænnæ, lcæija 
kende, g. d. kænnæ, ræ'ij_a en, at rende, g. d. rænnæ, spæf!_J et 
spænde, is!. spenni (dog spæna at spænde, men spæija, kradse. 
rive, s. 484); fii, el; hank. en, isl. einn; iij ind (\'ed overførelse 
herfra også r. eks. b)sekt insekt, ifjvalfo), iija inde, g. d. innæ, 

miij hank. min, is!. minn, -ifj art. i hank. ent., is!. -inn, .fiija 
finde, g. d. tlnnæ, kiij kind, isl. kinn, spiija spinde, spi1/iJlvrgw, 
vi1/a vinde (opnå), g. d. vinnæ; syyan (.~ø!Jan) sønden, g. d. 
sunnan, synnæn, tyy-n· (tø!j-"Jr) tynd. isl. tmnnr, ty!)a (tøija) 
tønde, isl. tunna, baflyija begynde, sv. begynna; ligeså mjfjst 
mindst, is!. minnst, rnifjlika formindske, vi'l1st vinding: 

2) for ældre nd (jf. ~ 85,2) efter g. d. i, u, .1./, bh. i 
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(e, ~ 44), o (~ 33,1), y (o, ~ 54), f.eks. bifja binde, g. d. bindæ, 
blifj-Jr blind, lilj en lind, vilj vind, vilja vinde (sno), is!. vinda, 
vilju vindue; oljJ under, oljJr et under, boljJd bundet, g. d. 
bundæt, lwlj hund, lolj lund, polj pund, roi;-ar· rund, soij et 
sund, g. d. sund, solj-J-,,. sund to.,- mnt. sunt (-nd), stof) stund; 
sylj (søl/) synd, sylja (søija) skynde, g. d. skyndæ, kyljiJlme11a 
kyndelmisse; hyfjJ- (høfjJJ-hynde, is!. hægindi, Bår.iljhålm, isl. 
Borgundarholmr; ligeså foran en medlyd i afledninger som 
v11jsJl vindsel, lwljsa hundse, hyljsla klynke (af hoij?); ander-
ledes nd + 1', se ~~ 7 3, 85,2; -

3) i enkelte ord, for slorste delen af fremmed herkomst, 
efter de samme selvlyd og g svarende til oprindeligt n med 
efterfølgende t eller s (jf. ~ 84,2); således .flifjt,mt[in flint, viljtJr 
vinter, koljta s. 196, 44 7, g. n. kunta, foijt og font (døbe)font, 
pyfjt og pynt pynt (landspids), pyijt og pønt pynt, stas; dgljs,-a 
dans, -e, krgijs krans, mgljsa sildegarn (~ 14 og s. 216), skgijsa 
skanse, swgijs svans, fryijsa frynse, jf,(!!ijsa flænse (i dette ord 
måske ved indflydelse fra fiæfja flænge ~ IOJI, 

~ 10 l. Efter fortsættelserne af g. d. æ, i, y indtræder ij 
(jf. 1/ ~ 109) svarende til oprindeligt ng (og n, ;:i: 1/, foran k). 
Egentlig skulde ij her vel kun svare til 1/ +palatalt g og k 
(= ng, nk + j, i, jf. ~ 92), men fj er ad analogisk vej blevet 
ført videre også til ord og former (f. eks. tyske låneord), hvor 
en palatal udtale ikke fra forst af kan have været tilstede, og 
er efter æ, med de nedf. antydede undtagelser, næsten fuld
stændig gennemført, i noget mindre grad og til dels med 
vaklen (jf. ~ 109) efter i (e) og y (ø). Eksempler: læfjJ længe, 
g. d. længi, stæijJ et stænge, af *stengi, hæija hænge, g. d. 
hængiæ, slæija, ~praija, stæija, træija, o. a. I., ligeså fæija fænge 
(af Nt.), lælja en længe (jf:- isl. lengja strimmel), /jæfj~ gænge, 
ælj flt. ælja- eng, g. d. æng flt. ængia, drælj «dreng"~ karl, sæij 
seng, streeij en streng, stræij-J1' stræng, tcelj-Jr flt. af tå'lj tang~ 
isl. tengr, -pælj penge, g. d. p-ænning; ifjilj ingen, g. d. ængin, llj.Jr 
Inger, g. d. lngærth, vilja vinge (jf. n. vengja), riija ringe (med 
klokke), is!. hringja, -briija at bringe, mnt. bringen, sp1°ilja 
springe, isl. springa, tvi'ij~, g. d. thvingæ, swi'ija, mnt. swinge-n, 
giljJ de gik, g. d. gingre, rilj, swi'ij, sprii/ ,- ti'ij, 1·iljJ ringe, 
mnt. ringe, pifjJs pinse, mnt. -pinges~ iljJjrEr ingefær~ klilja en 
klinge (tysk), k(!!lilj kælling, bå{jiij budding, fjer1yaj,f{fij, (hjemme)
føding, indfødt: dyya (doya) dynge, isl. dyngja, ty~a tynge. 
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Ligeledes, særlig efter æ, undertiden efter y (ø), sjældent 
efter i, foran en medlyd t, d, s, fe, som BrJ:f;t (alm. Bgjnt) 
Bengt, lrJ:f;ia (alm. lgjuta) længes, sv. långta, t(!lf;tiJ tænkte, hæf;d() 
hængte, læf;diJ længde, mæijdiJ, .fæf;siJl, p(jltæf;sJ påhængende, 
hæijsla hængsel. læf;st, tyijclrJ. riiJrfo ringede: eksempler med f;li: 
se ~ 92, 2. 

Derimod indtræder ikke i;, men 1; foran l og iJl samt r 
og <1r, når dette hører med til ordets stamme og under bOj
ningen skifter med r: herom og om andre tilfælde med 1; 
efter ovennævnte selvlyd se ~ 109. 

l. 

~ 102. Lyden t ljf. l ~ 87 f./ forekommer kun umiddel
bart efter en (med undtagelse af fortsættelserne af oprindeligt 
a altid kort) selvlyd og kan her have følgende oprindelse: 

1 J af ældre ll, hvorved opr. a i fOrste stavelse optræder 
som g, f.eks. pgl langagtig forhOjning, isl. pallr, skg[ hammer 
på økse o. !., is!. skalli, skglu-iJ1', skgiao-ilr skaldet, g. d. skallæt 
(en del flere eksempler ~ 14), ga!!.!:alJr hank. gammel, isl. 
gamall, med ny tilfOjelse af -Jr (jf. ~ 87); trå[ trold; t(jf 

1. åretold, isl. pollr, 2. told(afgiftJ, is!. tollr; bo[ bold, is!. bpllr, 
oi uld, isl. ull, fof-iJ1· fuld, go( guld, koj 1. kulle, afstumpet 
top, is!. kollr, 2. ik. kuld, g. d. kol(IJ, kul(!), roia rulle; æia 
ellers, æjiJ eller, æfua elleve, fæ[a fælde, g. d. fællæ, /jæ{-Jr 
klartlydende, isl. gjallr, hæf held, isl. heil!, hæfa hælde, is!. 
hella, hæ[n· hellere, li:æ{am kælder, mælnn mellem, stæja at 
stille, mut. stellen, swæja svulme, is!. svella, 'sæfa skænde, isl. 
skella, i,æja koge, g. d. vællæ; ifa ilde, g. d. illæ, vif-Jr vild. 
isl. villr; fy[a fylde. hy[ 1. hyld(etræ), sv. hyll, 2. en hylde. 
hy~a hylle 1-aoa; ikke umiddelbart = g. d. hyliæ, huldæ, men 
som den nydanske form omdannet med ll under tysk på~ 

virkning!; 
2) af ældre tl, der fiirst er assimileret til ll og således 

faldet sammen med foregående, r. eks. skrg[a at skralde < 
*skratla ljfr. skraqa skratte, ~- 300, men skræja skralde, sv. 
skrålla, s. 3031, sprgla sprælle < *spratla. sv. sprattla, vgia 
valle, g. d. vatlæ, næia nælde, g. d. nætlæ, kæjf; killing, isl. 
ketlingr, ki~a at kild(r1e, ældre kidle, isl. kitla, lija (hest. form! 
den lille, g. d. litlæ; ligeså brå{øp bryllup, g. sv. bruthløp 
(derimod f.eks. Jyola~1 eller Jyla~ Jylland, o. I. sammensætninger); 
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enestående med i< gl er hg[ hagl; 
3) af ældre ld, hvorved opr. kort a, som følge af tidlig 

selvlydsforlængelse i denne stilling, fremtræder som g (~ 30,3), 
delvis som å, medens fortsættelsen af ld for øvrigt er falden 
sammen med fortsættelsen af ll, uden at det altid er muligt 
at drage grænse mellem dem. Eksempler: g/Jr alder, g. d. 
aldær, fdi (mange) fold' gg[-ar gold' kgl-ar· kold' sg{ skjold 
(~ 31 ), sg[ sold, is!. såld, skg[a skolde, is!. skål da; hå{a holde, 
g. d. haldæ, snå[a trisse på ten, af *snalda; ho{ l. hold 
(i ryggen), 2. huld (kød), g. d. huld, is!. hold, mof muld, skoja 
skulde (fort. af skal), g. d. skuldæ, Bof Boel, Bodil, af Bo(thi)id, 
vof (våj) vold, g. d. vald, vofa at volde, g. d. valdæ (~ 33,2); 
gæf gæld, g. d. giald, gæfa gælde, g. d. gialdæ, kæ[ uldent 
svøb, g. d. tiald, kve[, kvæf aften, isl. kveld; ij ild, g. d. æld, gifa 
at gilde, isl. gelda, gij~ et gilde, isl. gildi, kija en kilde, g. d. 
kældæ, (sw'j_na-)mila melde, atriplex, g. d. mield, viJa, vif-ar 
vild, god, isl. vildr, vi{a (og vejø) fort. af vela ville; by{ byld, 
ky{ kulde, g. sv. kyld, syf skyld. 

Efter ubetonet selvlyd findes [ < ld i avii abild, g. d. 

apæld; derimod tg,rskal o. a" ~ 88. 
Foran r· indtræder ikke overgangen ld > i, se ~ 73. Om 

andre tilfælde med bh. ld jf. ~§ 72, 2, 87, 2. 

4) Foran en medlyd indtræder regelmæssig ikke i, men l, 
også jævnsides med [ i andre former af samme stamme, se 
~ 87 ,2. Dog findes i undertiden foran t, d, s, 11 dels i visse 
bojningsformer som ga'l!!:als- og ga'l!!:als-gb1· eller svage for
tidsformer, særlig efter æ, som fæ{da, fæ{tl-ar af fæ{a, sæfd1J 
af sæfa skælde, væf;d'a af væfa vælde, dels i afledninger som 
kvæfniij rnorkning, triisa ell. trelsa (s. 492) af trifa trille, iltar 
ilter (beslægtet med ifa, is!. illr o. s. v.I, viitar vilter, n. villter, 

af vif-ar, vild. 

k. 

~ 103. l forlyd forekommer k, alene eller efter s, foran 
bagtungeselvlyd (jf. ~~ 91, 1, 99, 2) samt foran medlydene l, r, 
n, v (w ~ 65), f. eks. kg,r karl, kgrn, kgl, kyla, kølpa (for kulpa, 
jf. ~ 52,2) bælge i sig, skåtl. t. et skud; 2. fortid af syoa 
skyde, skå'I!!:, skø!!_i skum (skå!!!a skumme, give skum, skø1!!_a 
afskumme), klf!}wa 1. kløve, 2. klov, krgga krage, kni.w, kval 
ell. kwg.l, skri. skride. 
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Ligeså foran en betonet bagtungeselvlyd udenfor J ste 
staYelse som plakat, lakåj(a) levkoj. 

Foran fortungeselvlJd findes k i interjektionen ke1:1 kis 
(s. 441) og fremmedord som kentra ell. iamtra kæntre, mnt., holl. 
kenteren, J.:e1r_tn'Jr ell. ke!!!-n'iJr kæmner; ligeså f. eks. mår;kdr-a 
mangle, lak4ra (efter Zaki, Tårkf'iJo Tyrkiet (efter tårk ~ 28), o. I. 

~ 104. I ind- og udlyd forekommer k --- i modsætning 
dels til /,- I~ 92), dels til g rn 106) - i følgende tilfælde: 

1 \ i udlyd og foran a og 'iJ I samt dermed skiftende i i 
endelsen -i-i}) svarende til oprindeligt (eller d. og sv.) kk efter 
en hvilken som helst kort selvlyd i forste stavelse (efter bh. a~ 
og ø dog næppe uden i låneord eller hvor ø er< it), f.eks. 
baka bakke, haka, sna"/sa, yak gå! isl. gakk, klåka, plåka plukke, 
ståk, bræka brække, mnt. breken, fræk-(Jr og fi·afs-m' (s. 87, 891, 
læ"/s(-<n) læk, læka at lække, breka bryst (s. 36), drefsa drikke, 
isl. drekka (d1'ak, drå/sJo, fårdråkil'JI, di,els en drik, heka hikke, 
iæfsa kikke, nelsa, i;leka, sprelsa en, at sprække, 8le/sa, sfreka 
strikke (de tleste lånte eller påvirkede fra Nt.J, sefs skik, (tmw
eller ~ja)blefs loje)blik, døka og doka dykke, dukke, nt. diicken, 
ducken, køfs-iJ1· tyk, g. d. thiukkær I~ 51,2), løka (og lålsa) lykke, 
løkali-'iJ1'; ligeså ved assimilation stafsal stakkel, g. d. stafkarl, 
snelsara snedker, mnt. sniddeker, sv. snickare, ve/si-i}. ve/s'iJd 
hvilken, -et rn 87) i 

2) i samme stilling svarende til opr. le efter en medlyd 
(l, r, r;, s, sjæld. d), f. eks. bjælka bjælke, isl. bjalki, sii'ælk 
stilk, g. d. stiælke, mellc mælk, mål/ca malke, g. d. molkæ, bylk 
(bølk, bulk) bulk; lgrka lærke, værk et værk rn 92,2), tårJ: Tyrk 
I~ 28); tar;ka tanke, kler;ka klinke, ste17ka, .§er;ka skinke, ver;ka, 
ve11k, fler;k-'iJi', ør;ka 1. enkelt, eneste, ældre ynke, is!. einka, 
2. at ynke (~ lOH,1), Sør;ka synke, af :;innka; .fiæsk, fesk fisk, 
feska, f'esk.m:, frp·sk-ar færsk, ønska; maok mad dik, orm: 

3) foran l, r, n samt en til ordets stamme hørende for
bindelse 'iJl, ar, an (henholdsvis dermed skiftende 1"-ij i hank.1 
ikke blot under samme forhold som 1 og 2, f. eks. vefsla vikle 
(ty. wickeln), d1·ålsna drukne, is!. drukkna, grør;lcla klynke, 
ær;k'iJlt-n' enkelt, fer;k'Jl finke!, slol/ki-i/, -m slunken, måsk'iJl mu
skel, men i denne stilling er også oprindeligt enkelt k efter 
en selvlyd (for så vidt det ikke på et tidligere trin er blevet 
til stemt 9, ~ 106, 31 gennemgående behandlet som kk, altså 
med foreg·ående kort selvlyd og med opgivelse af palatalisering, 
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hvor denne ellers kunde ventes; således i låneord som hø/sla 
hykle, æ/sJl ækel, ty. ekel, se/sar sikker, mnt. seker, kø/san 
køkken, mnt. kokene, og ligeså i de ægte bh., på ejendommelig 
måde afslebne sammensætninger ø/sar urolig (isl. ukyrr? E. 
s. 408) og sognenavne på -ka1· af kærka (~ 56, 4), f. eks. Å/sJ1' 
\men JÆærkaby) Åkirke(by), Nø/sar Ny-kirke, Markar Marie

kirke, o. I. 
4) Svarende til opr. k findes bh. k mellem to selvlyd ellers 

kun ganske undtagelsesvis i låneord som mttka lave (s. 452), 
mttkara mukkert (s. 217); almindelig i endelsen -ka, oftest af 
nt. -ke(n), som a{aka allike, hø!aka hovedlin (s. 14 7), mnt. 
hulleken, læl}_Jka, ne{aka; krø'[Jaka. 

Om opr. k se ellers ~ 106. 
5) Foran t og s forekommer k (skiftende i udtalen med X) 

udelukkende dels i udefra i nyere tid indkomne ord som drakt 
dragt, fåkti'.-er fugtig, fråkt frugt, drækti drægtig, plekt pligt, 
sekta sigte (mod ei mål, derimod sgjta sigte med en sigte; 
~ 16, s. 4 72), døkti-ar dygtig, fløkta flygte, røkta rygte (men 
råjt røgt, råjta at røgte); ha'ksa heks, åksa okse, reksda 
rigsdag (men 1·rgj" rige), o. m. a., dels undertiden i bOjnings
former eller afledninger, hvor k er overført fra andre stil
linger, som frækt ik. af fræ/s-"1" brækta fort. af bræ/sa (ovf. 1 ). 

Se ellers ~~ 66,3, 97 ,3. 

Anm. Mellem s og t (måske også mellem 11 og t) bort
falder k, f. eks. ønstil fort. af ønska, rast, fal.~t ik. af rask-ar, 
falsk-ar (bla1;kt og bla11t? af blank-Jr). 

g (q). 

~ 105. l forlyd forekommer g (ustemt eller halvstemt, 
s. (i)) svarende til oprindeligt velært (bagtunge-) g foran bag
tungeselvlyd (derunder ø < u) samt l, 1', n f.eks. gl!,da gade, 
gfi,, gg-ar, gy/-(Jr, gøfla gubbe (~ 52,2), glø!!':a glemme, g1·fn, 
gnæfja vrinske. 

Ligeså i tilfælde som frega~, drag(Jn. 
~ 106. I ind- og udlyd efter en betonet selvlyd er g 

altid stemt, uden dog, som det synes, i de ældres udtale 
(parallelt med v og d) at blive til spiranten <l (s. (7) f.). Hos 
de yngre er derimod efler en lang selvlyd den spirantiske 
udtale, stemmende med rigssproget, nu almindelig foran en 
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følgende selvlyd, medens også disse i alle andre stillinger 
kun har det lukkede g. Her skrives overalt g. 

Hvad oprindelsen angår, er g den regelmæssige fort
sættelse af g. d. velært k i udlyd og foran bagtungeselvlyd 
samt l, r, n og optræder 

1 J i udlyd og inn alm. med ndtalen f{, se ovf.) foran 
selvlyd (a, " og dermed skiftende i foran i)) med foregående 
lang selvlyd (IJ < a; <J < a, i5; sjæld. /i og rg, jf. nedf. 31, f. eks. 
ba,ga (bi!;qa) at bage, isl. haka, ki!;ga, 8iqga, li!;grm, i-IJga \'åge, 
g. d. vakæ, i•IJgilj, -m vågen, isl. vakinn ltlere eks. ~ 19); krrJ,ga 
krage, isl. kråka, krrJ,g krog, isl. kr6kr, rrjg råge, isl. hr6kr, 
krJ,ga koge, mnt. koken, rjg, isl. ok (med forlængelf'e af o, jf. 
sv. ok; nogle tlere eks. ~ 321; siig-<Jr· syg, g. d. si ukær (se 
~ 49 slntn.), Siiga sygdom; 

2) i samme stilling m1~d foregående kort selvlyd (å < o, 

u; ø < u; sjæld. og vistnok kun i låneord e < i, e, og a), 

f. eks. knå!Ja knuge, isl. knoka, lå[! låg, isl. lok, lå[Ja 1m låge, 
isl. loka, må[Ja muge, isl. moka, någii) IV. s. a. nai)) nogen, g. d. 
nokæn, 1·åf! snefog, n. rok, tåf!a tåge , isl. poka (~ 26,5); 
O!Ja uge, g. d. ukæ, rø!Ja ruge, n. ruka, døga duve, mnt. di1ken, 
støya J. i fårstø9a forstuve, nt. verstuken, 2. stuve (pakke 
sammen!, nl. stuken t= stuwen), 3. åpstøga opstuve Is. 249), 
overfort fra foreg. (mnt. stoven), o. tl. a. ise ~ 52,1); vega 
væge, mnt. weke; haga pokkers karl (s. 120, 435), nt. hake, 
maga skrive jask1~t o. I., eg. lave (nl. maken ell. hl. machen); 

3) foran l og dermed skiftende <Jl, undertiden foran n (i.m) 

og måske 1· (<1rl efter en hvilkensomhelst, som regel kort eller 
forkortet selvlyd, f. eks. sogla savle, g. d. saklæ, ska[JiJl (flt. -[Jla1 
eg. skagle (:>. 2961, isl. skpkull, !Jo[!la at gogle (mnt. gokelen), 
kr·øgla kroget træ, n. krukla, krokla, hæ!lla hegle (mnt. hekelei, 
lcrægla kævle, sv. krakla, mæ[Jla mægle, (iz)e,tpl (tlt. e!Jla) istap, 
g. sv. ikil, negJl en nogle, g. d. lykæl, 11e9l" et nogle, t'e[J()l-yrii), 
-sii)ao-()r vægelsindet. isl. hvikull; sagna (yngre sggna, nu vel 
også sg,wna) savne, g. d. saknæ, bå[Jnil I sædv. bawniJ) bavne, 
isl. båkn, .~å[JiJn lsjæld. srjgnl sogn, g. d. sok(æln, srJ,gn-iJ1' (sågn-) 
sogn I~ 32), le[Jna (og· sædv. ltna) ligne, regna (rfna, nu sædv. 
rg,jna) regne 1rned tal) (mut. rekenen), regJnskg,v (rg,jnskg,vl; så
ledes også Blg:g'Jn Bleking Is. 28), k1·q_:gni kræge, en art 
blomme, Prunus insititia, sv. krikon, mnt. kreke, trggiJn, 
t§gJn, tærpn (s. 351; nu sædv. tgjn) tegn; rggJrn egern 
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laf !korn; næppe ægte bh., ligesom selve dyret fi.irst i nyeste 
tid er indført på øen); stagra stavre (af stakra eller staggra ?). 

Anm. Ligesom g < k er forsvundet i ovennævnte side
former li_na, ri_na, således er det bortkastet efter f i br(lnJ 
(dog også bre'!JmJ ~ 109 anm.) ik. bregne, g. d. bræknæ, d(ln degn, 
g. d. diækn, st(lrs køkken, stegers (s. 329). - Om overgang af 
opr. k til w, j jf. ~~ 66,3, 97 ,3. 

~ 107. I andre tilfælde svarer g - regelmæssig med 
foregående kort selvlyd a, å, o, ø (< u), sj. e - til ældre gg 
(jf. ~ 94), f. eks. aga opægge, sv., n. agga, flag flag, knag 
knast, knag (mnt. - knagge), lag kant på en tØnde (s. 448), 
ragu-()r med strid uld, sv. raggfg, tag tak (fremstående spids), 
SV~ tagg, vaga vugge, isl., SV. vagga; måg mugg, mågilj muggen j 
dog dugg, -hoga hugge (~ 33,2), glog glugg, isl. gluggr, skoga 
skygge, isl. skuggi; bjøg (og bjog) byg, g. d. biug(g); ar:.ibega 
(ell. -be"ka) arrig kvinde, - sv. argbigga, breg brig. -

Foran l (()l) forekommer g på samme måde ikke blot efter 
ovennævnte selvlyd, men også efter æ og ø (undtagelsesvis 
ogsa 1 enkelte tilfælde, svarende til oprind. enkelt g), f. eks. 
smågla smugle (nt. smuggelen), bågla (el!. byla) bule, sv. 
buggla (mnt. Mie), øgla ugle, isl. ugla, sv. uggla, trøgla trygle 
(mnt. truggelen), stre!Jla strigle (ht. striegeln), æula gå og skænde, 
n. eg(g)la, således vel også swi_na-æg()l svin-egel (s. 489; 
usikker oprindelse); ligeså bågna bovne, isl. bogna. 

~ 108. Opr. enkelt g -optræder ellers kun i lånte ord 
som g, f.eks. sa'l]slJga æventyr, af forældet sandsage eller sv. 
sannsaga, (åp)tgg (op )tog; således j{§gara jæger (men jgwa jage), 
n{§g()r (nfgara) neger, mærg()l, årg11l, o. I. (Hertil må ftijes 
ord, optagne fra rigssproget med d. g < k, som drgga en 
drage, og måske flere af de i det foregående anførte.) 

For øvrigt er opr. g (gh), tillige med k i tilfælde, hvor 
det tidlig er faldet sammen dermed, efter en betonet selvlyd 
som regel blevet dels til w (~ 66, 2, 3), dels til j (~ 97, 2, 3), 

efter r og l dels bortfaldet eller assimileret med r, l, dels 

blevet til j, i (~ 98, 2). 
Sjældnere er g bortfaldet efter en betonet selvlyd. Dette 

har fundet sted 1) i virkeligheden kun tilsyneladende i ord, 
der med allerede bortfaldet g (navnlig efter i, !li y og måske g) 
er lånte fra rigssproget (eller andre dialekter) eller dog i 
formen er påvirkede derfra, f.eks. kr·t krig, tidligere alm. kri, 
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pryl, -a prygl, -e (i 18. årh. efter amtmand Urne "pr ti i I a" ?), 

lcyla kugle, også sv. kula (om l{na = lefl_na ligne o. a. jf. 
z 106,3 og anm.); - 2) især efter g, i visse hyppig brugte 
ord, der ofte kan forekomme ubetonede og derfor er blevne 
stærkere afslebne, f.eks. d[J dag, dr[J at drage (sv. dra); ligeså 
af opr. k med gammel afslibning til g f. eks. ,j<J, ja jeg, g. d. 
iak (jf. sv. jag), lq tage, g. d. takæ (jf. sv. taga, ta; tqg, tgw 

et tag, z 18, lån fra rigsspr.I, na1j, n<Jd nogen, -t = någif; 
(~ 106,2), å og, g. d. ok. 

Efter ubetonede selvlyd i afledningsendelser eller visse 
stivnede sammensætninger bortfalder altid opr. g og dermed 
sammenfaldet k, f. eks. manda mandag, o. s. v., hanal[j 
"hovedlag", hovedtoj til heste, år:lgsmg1/ orlogsmand, hørzu 
honning, g. d. hunugh, vif)u vindue, g. d. vindugh, isl. Yind
auga 1 to. på -1HJ1' < -ug-r• SOm /Jetu-Jr 0. m. a. rn 361, og 
på -i-Jr < -ig-r som qrti-Jr, o.a. (~ 45), ligeså fati-Ji· fattig, 
g. d. fatøk-ær, og nyere lån som bgli bolig, he1!y1ri himmerig. 
(Efter i og u må det for øvrigt måske forudsættes, at g ikke 
umiddelbart er bortfaldet, men ftirst er blevet til j, w, der så 
har forhindret (eller ophævet) den regelmæssige overgang af 
ubetonet i, u til a; jf.~~ 56,1,2, 57,3, 66 anm. samt be
mærkningerne om udtalen af u og i s. (3) og (4).1 

1/. 

~ 109. Lyden 11 ( s. (9)) svarer til ældre ng (og n, ~: 1/, 
foran kl 

1 J i alle stillinger efter oprindeligt a (> å foran 11 ~ 27, 
>Il foran 1Jk z 21 l, o (> å), u (> o z 33,1), iu (> ø z 51,2), 
sjældnere og til dels ved sideu af i; efter i ( > e z 42, 1, jf. 
z 1011, f.eks. lålj-fJr lang, ålJJL torskekrog, angel, språlJ eller 
spr111;lc, språlJJd fort. af spriiJ;. springe, kå7JJ konge, Olj-Jr ung, 
ik. Oljt, tol}a tunge, SolJa synge, af siunga, lølj lyng, g. d. liung 
(urigtigt 1 y j n g E. s. 209), bre7Ja bringe, bryst, isl. bringa, 
kln;a at klinge, heljst og hi/jst hingst; eksempler med J;lc se 
z 104, 2, 3; således også med 1;k for mk &1Jka at ynke, is!. 
aumka, sv. omka, BiJtJka sanke, is!., sv. samka; 

21 foran l (<Jl) og r (<Jr, hørende til selve ordets stamme) 
også efter andre selvlyd, særlig æ og ø < li (jf. ~~ I 0 I, 92,2), 
f. eks. æ7Jal, flt. æ7JLa engel, æljJlsk-Jr engelsk, Æljlal} England, 
kreljla kringle, veljla ;ingle, swupl svingel, MJLa yngle, ØljJl 

5 



( 66 ) 

yngel, sl01pl slyngel; æ7Jra maddik (s. 404), jel}iJr (nyere jil)'ar), 
flt. Jura finger, slr7Jra slingre, B!Jra yngre; på samme måde 

ved 1Jk se ~ 104, 3. 
Ved siden af rnenra mindre, kan også høres rne11ra, rne11ar. 
Foran andre medlyd end l og r findes 1/ kun undtagelsesvis 

efter æ og ø < y, som ø11st (og y'fjst, ynst) yngst, efter ø7Jra, 
æ1}sta ængste, lån fra rigssproget. 

Anm. Den svenske overgang af gn til 11n er ganske 
fremmed for Bh. Dog angiver E. s. 149 formen in g n a (i7Jna) 
v. s. a. igna, sædvanlig f.na frygte; ligeså bre!JniJ bregne, ældre 
form for brfna, ~ 106 anm. I ord som bå11rmfft bajonet, se11m!ll 
signal, serpn{t signet kan 1/ også høres i vulgær tale uden
for Bh. 

h. 

~ 110. Omfanget for h er ganske som i rigsspr.; det 
forekommer altså kun i forlyd foran en selvlyd, f. eks. hau<l 
hoved, hå'[! hånd, hrgl, hi_van hyben rn 4 7; < hy-, ikke hiu-, 
jf. ~ 95, 1). 

Derimod er opr. h bortfaldet ikke blot, som allerede på 
G. D., foran r, l, n, men også foran v og j, f. eks. va§. hvas, 
velsJJj hvilken, vi_tHJr hvid, jawl hjul, jælpa hjælpe, je!_n hjem. 
(Når E. her skriver h, er det rent etymologisk, og når han 
undertiden opfører former med eller uden h, er det kun, fordi 
han er i tvivl om den med etymologien mest stemmende 
skrivemåde; således hvigga og vegga væge, hviggel- og 
viggelurijn, hvå og vå. skum, o.l.). 

C. Betoning. 

~ 111. Som udtalt allerede ~ 7 kender Bh. intet til to 
forskellige betoningsformer (tonelag), lige så lidet i form af 
en forskel mellem stød og ikke-stød som i form af en fast 
forskel i tonehOjde, stigende eller faldende. Ord som aw:siJl 
hank. tvogn)aksel, isl. pxull, sv. axel med tostavelsesakcent, 
og awsiJl hunk. aksel, skulder, isl. pxl, sv. axel med enstavelses
akcent, eller vf.zar vis ha" vi_z9r (han) viser og vi_wr flt. af vt_za 
en vise, isl. visur, udtales fuldstændig ens. 

~ l 12. Hvad trykakcenten angår, forekommer kun enkelte 
afvigelser fra de i rigssproget gældende regler, til dels stem
mende med andre da. sprogarter eller Svensk: 
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1) undertiden er i fremmedord akcenten trukket tilbage 
til forste stavelse, f.eks. ap1Jrta aparte, sær, g'vf.za avis, kapJl 
kapel (særlig kdpJlJa, Salomons kapel ved Hammeren), kå'mpan 
(forældet) og kåmprln en fyr (s. 184), tQ.bak, kr~jtyr kreatur, de 
nu forældede former dØ'!-JJn dusin, TØlIJn rosin rn .)2,2), 0. a. i 
omvendt f. eks. profæsQ.r (eller projriJ§.ara); 

2) i enkelte sammensatte eller sammenrykkede ord kan 
trykket undtagelsesvis falde på sidste led, f. eks. idf.' udi, id!],' 
ud af (~~ 45, 72,2; id!],'løfJ s. t 49; brugte som forholdsord er 
begge i regelen ganske uden tryk), vårdqjs på hvilken tid, 
vårtfs, d. s., hvor ofte (s. 14 t ), måltid<Jjs davre tid; omvendt 
f. eks. bå'!mæstJr borgmester; 

3) af afledninger kan mærkes, at endelsen -1'i ikke altid 
har tryk, som feskJrf:. og feskJri, det sidste særlig i betydningen 
af det som fiskes. 
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Bojningslære. 

I. Navneord 1). 

A. Kan. 

~ 113. Oldsprogets tre kon, der i det danske rigssprog 
er smæltede sammen til et fælieskon og intetkon, er endnu 
fuldstændig bevarede i Bornholmsk, hvor de betegnes ved 
særegne endelser i kendeordene og tillægsordenes ubestemte 
form. Rigssprogets "den" (fælleskon) udtrykkes derfor i Born
holmsk ved hgij og hg_n ligesom i gammel Dansk 2), medens 
dæ1 dog bruges i flere tilfælde med særligt eftertryk (jfr. 
Espersen u. haj n og d aj n). 

~ 114. Navneordenes kon stemmer i det hele med old
sprogets. Ikke sjælden slutter Bornholmsk sig dog til rigs
sproget, hvor dette afviger fra Islandsk. 

Ove ren sstemmende med o 1 d sproget og til dels 
gammel Dansk, men i de fleste tilfælde forskellig fra nyere 
Dansk er i Bornholmsk 

1) hankon sta sted, g. d. thæn stath og stæth (No. btijn. 
~ 29), is!. staor, san sand, g. d. thæn sand, isl. sandr (E. s. 2i 6 1 

s ane d, sandet, er fejl for s an ij n), lei] led, ledemod, g. d. 
lith hak. og ik. (No. bojn. ~ 40), isl. lior, ltt) (en og et) løg, 

1) Ved No. bojn. henvises til "Navneordenes biijning i ældre Dansk. Af 
Ludv. F. A. Wimmer. Kbhvn 1868". 

2) Jfr. f.eks. Eriks lov II, 66: cumær swa, at manz hund warthær galæn 
oc bitær han ("bider den") anti fole ællær fæ. Harpestræng I, 3: 
)llalyrt. hun ær heet ... hwilkæ lund mæn ætæ h æ n næ ællær drikær, 
tha ·styrkær hun maghæ; smst. I, 8: smør man syk (;i: sig) mæth 
klofløk (hvidløg) ællær ætær han u m. 
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is!. laukr, bggstgw bogstav, is!. bokstafr, lem~. 1E. kj y s s) 
kys, is!. koss, ko{ kuld (burn o. s. v.), g. d. kul, ko!(!) hak., is!. 
kollr findes ikke (De danske runemindesm. li, s. 262 f.). Hankon 
er også pøya1· peber, g. d. pipær hak. og ik., is!. piparr hak., 
spgjl spejl, g. d. spege! hak. og ik" is!. spegill hak., fia!J (et, 
ældre også enj flag, holl. vlag. 

Anm. Ordene på -naa er hak. ligesom de tilsvarende is!. 
på -naor: ha ~nao halvdel (sk. l. halfnath), sæ{ nao forskel (sml. 
isl. skilnaor). Intetkon er dog mgrknao eller mgrkao marked, 
isl. marlqn)aor. Derimod er ordene på -skgD, rigssprogets -skab, 
dels hak. (= is!. -skapr), dels ik., og fordelingen mellem de 
to kon stemmer i det hele med rigssprogets fælleskun og ik. 
1sml. No. bojn. ~ 31 anm. 2). De fleste af disse ord er også 
indkomne fra rigssproget. Hak. er således kl[i,gskg,v klogskab, 
d[i,rskgv dårskab, gglii;skgv galskab, mQrskgv morskab, v{on1skgv 
kendskab, trQskgv troskab, venskgv 1E. vin ns k a w) venskab ik., 

'i day;ønskgv dovenskab, Qnskgv qndskab, sygdom, båli1/skgv dqw./if51<,..,,. ~ 
bullenskab. Ik. er derimod kænskgv kendskab, sæl skgv 
selskab, slgjtskgv slægtskab, svå!!l_iJrskgv svogerskab, bå!askgv 
borgerskab, mrdjskgv mandskab, rerpnskav regnskab. 

2) hu Il k 0 Il sågrm sogn, g. d. sokn huk., is!. sokn, nf{!j 
et (og en) neg, g. d. nek huk. (No. bujn. ~ 51 sl.), nf§zabåra 
næsebor, g. Ll. 1en) bore, is!. bora, hul, åbning, gne<} (og gner!a), 
mest i flt. gne<}Jr gnid (flt. gnidder), n. gnit (flt. gniter) huk., 
fe~ja fed (garn), n. fitja, hæj (E. haj 11) (et) held, isl. heil! 
huk. og ik. (nu er ordet også i Bornh. i reglen ik.), dyi; dynd, 
g. d. (en og et) dyende. Hunkon er også fyr fyr(tårn), mnt. 
vur, gard{n(a) gardin, g. d. gardine (kortine). 

3) intetkon frost frost, is!. frost, 1°g,Jn regn, isl. regn, 

sy sky' is!. sky' tråj (E. t r 0 j 11) trold' g. d. (et) trold' is!. 
troll, trpll, my/J myg ljfr. isl. m~r ik.), b{ bi, g. d. bi ik" is!. by 
(nn er ordet i Bornh. også undertiden huk.), lwnu honning, 
g. d. hunugh ik" is!. hunang, sølkJ silke, is!. silki ik., b[i,gn'<J 
bavn, g. d. bagn, is!. bakn ik., tajl tegl, g. d. tegel, is!. tig! 
ik., nyrn nyre, g. d. niuræ ik. (No. bOjn. ~ 67 not. 1), isl. nyra. 
Intetkon er ligeledes høns (brugt i ent. i forbindelsen met 
høns min hone, mit honseben ! g. d. et høns, et unct, et gam
melt høns), h{vm hyben, rø;;_m (forældet\ rosin, sty stoj, klf{!w'<Jr 
(en ug et) kløver, mnt. klever, jaw{f{l hjulfælge, mnt. velge, 
ambålt ambolt (nu også hak.), mnt. ambolt, spo1}s spuns, g. d. 
spund, mnt. spunt. 
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~ 115. Afvigende fra Islandsk, men til dels stem
mende med gammel (og nyere) Dansk er 

1) hanki:in vfi,r vår, is!. var, så'f!!:_ar sommer, is!. sumar, 
h[lst høst, is!. haust, kvæ[ kvæld, is!. kveld - for de tre 
sidste ords vedkommende findes dog også i lsl. spor af ældre 
hak. (Ifølge E. s. 197 bruges kvæ[ som huk. i forb. i kvæ{m 
i aftentiden; men Holm kender kun formen i kvæjrj). Hak. 
er ligeledes tgf; tand, is!. tpnn huk. (men hak. er også her 
oprindeligt, No. bi:ijn. ~ 53 anm.), lct'Yl_ lov (nu også huk.I, 
g. d. logh ik. flt. og huk. ent. (No. bi:ijn. ~ 15), is!. lpg ik. flt. 
(i Svensk er ordet ligeledes blevet hak.), blQ blod, is!. bl6D ik., 
ly lyd, is!. hlj6o ik., lør; lyng, is!. lyng ik., vfi,[ vold ('have 
det i sin vold'), g. d. wald ik., is!. vald, byr (et) bur, is!. Mr 
ik., tfi,r (nu t!J,ra) tåre, is!. tår, lag 'lugg', isl. lpgg huk., brya 
hi:irdukke, is!. bruDa, ve<1<1 (E. h v-e d de) hvede, is!. hveiti ik. 
Hanki:in er også st!],v 'stob', bæger, mnt. stOp (sml. is!. staup). 

Anm. Fremdeles mærkes hanki:insordene åTJJr anger, is!. 
angr hak. og ik., ar;kJl ankel (is!. pkkla ik. og pkkli hak.), sj_ma 
'sime', bånd (is!. sima ik., senere simi hak.). 

2) hun k i:i n vif; vind, is!. vindr, låft luft, is!. lopt ik. 1
), 

aim alm, is!. almr, -væ!J væg, is!. veggr, tø'!!!: ti:imme, is!. taumr, 
fjlfr (metal)fjeder, g. d. fiatur sk. I., fiætær E. I. 'jærnlænke', 
is!. fjpturr 2), ngwJr naver, is!. nafarr, spfi,n spån, is!. spann, 
vctwst, åpvctwst, vækst, opvækst, og vækst udvækst, isl. vpxtr, 
lø7!!:_ (et) lem, g. d. lim hak. med tidlig overgang til ik. (No. 
bi:ijn. ~ 40), isl. limr, v!v 'viv' om dame i kortspil, is!. vif ik., 
vin vin, g. d. win ik., is!. vin (f.eks. dæija vinm (hon) smaga1· 
så søt; derimod er bræf;Jvj_n ik.), strj_ strid, isl. strii'I ik., tåru 
ti:irv, is!. torf ik., blårfia 'blomme', blomst, isl. bl6mi, g!J,ra 
gåre, g. d. garæ hak. eller huk. (No. bi:ijn. s. 109 note 1), 

1) Ordene viij og låft er vel blevne huk" fordi man i sømandssproget 
hele landet over almindelig siger "hun» om vejr og vind. Således 
bruges hQn også på Bornholmsk (se f. eks. Espersen s. 76 4, 131 7

, 

102 11 , J 13 4 · 13 og sml. u. haj n 5 s. 121 f.). I steden for hQn 

siges dog også de(o) som i rigssproget (se f.eks. s. 113 14 og under 
bobba og haja s.31 og 120). 

2) Ligesom i rigssproget falder dette ord ganske sammen med fjær huk. 
(fugle)fjeder, isl. fjgbr. Også betydningen 'metalfjeder' udgår dog 
måske fra det til isl. fjgbr, ikke til isl. fjgturr svarende ord (sml. 
ty. feder). 
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is!. gari, galja galge, is!. galgi, ve?ja vilje, is!. vili, drfiva 
dråbe, isl. dropi, skQla skole (is!. sk6li). Hunkiin er lige
ledes slgva slave, tugthusslave, og åksa okse, g. d. oxæ, is!. 
oxi, der vist hægge er optagne fra rigssproget. 

Medens de sidstanførte ord svarer til is!. hankiinsord på 
-i, har vi overgang af et oprindeligt intetkiinsord på -a til 
huk. i lm;a lunge, is!. lunga ik., men lungæ huk. også i g. D. 
(No. biijn. ~ 67 note 1 ). 

Enkelte bornh. hunkiinsord på -a svarer til stærke is!. 
hankiinsord, således sngga snog, is!. snakr, lq:f;i.:a lænke, is!. 
hlekkr (lg'i;lt hak. et enkelt led i en lænke), s1.ccpia svane, is!. 
svanr (tidligere hed det også swf!n hak.I. Sml. endvidere~ 119,2. 

Overgang fra oprindeligt ik. flt. til huk. ent. har vi i 
jyl jul, isl. jo!, !jæ[ gæld, is!. gjald, flt. gjpld (sml. g. d. all 
giald annur ik. flt. sk. l. V, 3 i i det Hadorphske håndskrift, 
runeh. mangler, No. biijn. e 13), løry liJn, is!. laun; ligeledes 
tiaJmJ (t!amdJ) tidende, is!. tii\indi, der sikkert er et nyere ord 

i Bornh. 
3) in te tk tin trq;l ( enl træl (om et menneske. der idelig 

slider og slæber med hårdt arbejde: hgn har vga etfårskrækJlit 
trq:l gtJ sina da), is!. præll, i/j (et) øg, g. d. øk hak. sk. I. IX, 3, 
E. I. III, 45 (No. biijn. ~ 22 b), is!. eykr, møl (et og enl 
møl, isl. mplr, sgi (et) skjold, g. d. skiold hak. (No. btijn. ~ 391, 
is!. skjpldr, v({~m værn, g. d. wærn huk. og ik. (No. biijn. 
e 34 si.), is!. vprn huk., sgw sav, is!. spg buk., syn syn, g. d. 
siun huk., is!. sj6n (men åpsyn udseende huk. og ik.; se 
e 1I6), foij fnnd, is!. fundr, sngs snes, is!. sneis, mgrkaa og 
mgrknaa marked, is!. markailr og marknaor, fesi.:J (E. fis kj e ! 
fisketid, efterår, is!. fiski huk., mil mil (også hak.), is!. mila. 
Nyere ord i Bornh. er lq:gJmiJ legeme, g. d. likom og likomæ, 
is!. likamr og likami, l]sm asen, der ved sit s viser sig som 
€t ungt låneord (sml. e 78,4). 

Intetklin er også drdsa (E. drik k al 'drikke' om tyndt øl, 
is!. drekka huk., døpa dyppelse og sø1Ja søbemad. 

~ J 16. Vaklende er kiinnet i enkelte ord: tif; buk. en 
ting, men flt. di ti~m som ik., kvæ[ kvæld bak., sjrelden huk. 
\~ 115, 1), riq;wa næve hak. og huk., is!. hnefi hak. (ordet er 
næppe ægte bornh.1, IJ:rs ars hak. efter E., men nu huk. efter 
H., is!. ars hak., å!JJSt angest huk. og hak., is!. angist huk., 
hæl (et) held huk. og ik. (~ 114, 2), åpsyn udseende huk. og 
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ik. (sml. ~ 115, 3), {lrnaly ørenlyd hak. og ik. 1E. u. o r a; ly 
lyd er hak. ~ 115,1), m~l mil ik. og hak. rn 115, 3)' g:<Ja æde 
ik. og huk. 

Anm. ngjl negl er efter E. s. 233 både hak. og huk. 
Det sidste grunder sig dog kun på flertalsformen ngjli1r (se 
~ 122,1 dog 4). 

~ 117. Ligesom i rigssproget er et ord undertiden 
spaltet i to med forskelligt kon: ti!J huk. en ting (sml. dog 
~ 116), men ti'!} ik. et ting, rg ik. et råd, men r·giJ hak. en 
råd (kri_s1·gd krigsråd) fra rigssproget (sml. ~ 76), søm. ik. et 
som, men søm hak. en som, isl. saumr. 

B. Bojning. 

§ l l 8. De bornholmske navneord kan henføres til to 
bojningsmåder, af hvilke den første i ental ender på en 
medlyd eller lang (betonet) selvlyd, den anden på kort (ube
tonet) selvlyd. Hver af disse btijningsmåder falder atter i tre 
klasser efter det forskellige kon og den dermed følgende 
forskellige flertalsdannelse, idet hanki:in i flertal regelmæssig 
ender på -a, hunki:in på -ar, medens intetkon er uforandret. 

Den første btijningsmåde svarer i det væsenlige til old
sprogets "stærke", den anden til dets "svage" bojningsmåde; 
til den anden henfører vi dog også intetkonsordene på -1 1 

oldsproget og et par senere udviklede former på -i og -u i 
alle tre kon. 

~ 119. Enkelte ord, der i oldsproget tilhører den stærke 
btijningsmåde, er i Bornholmsk ligesom til dels i rigssproget 
blevne svage, således: 

l) hank o n har:_a harv, is!. harfr, ha!!':ara hammer, is!. 
hamarr, kamara kammer, isl. kamarr, lq;:wa 'lev', brød, is!. 
hleifr, ba~q-bov, isl. b6gr (faldt i Bornh. sammen med bti'!!:_a 
bue, isl. bogi, ~ 23), vi'lja vinge, isl. vængr, vanta vante, isl. 
vpttr (sml. No. btijn. s. 77 note 2, hvortil jeg fOjer, at gf. ent. 
i sk. I. VII, 16 i det Hadorphske håndskrift hedder wanta, i 
runeh. uantæ), jæt_a jætte, is!. jptunn, er optaget fra rigs
sproget. Endelsen -il har kålJ() konge, is!. konungr, t{()n() tiende, 
isl. tiund huk. (også i formen ti!ja). I visse egne (Gudhjem) 
fojes der undertiden et a til ord på lang selvlyd: hg hov, 
isl. h6fr, hedder i Gudhjem hga. 
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21 hun k tin tgwla 'tavl', brætspil, is!. taft ik., men tafla 
huk. tavlbrikke, gra åre, isl. ar, (jgrrna form, g. sv. forma huk., 
is!. form ik.,) åjsa økse, is!. øx huk., nyere oxi, nrgza næse, 
g. d. også næsa, næsæ huk. (No. bi:ijn. s. 26 note 2), isl. llQS, 
snggasnog, isl.snakr rn 115,2), g1'eT/a oggTef;a(E.gringa)jærn
gitter, isl. grind, lrgf;ka lænke, is!. hlekkr (~ 115,2), swrtna svane, 
is!. svanr (tidligere også swo,n hak. ~ 115, 2), kn?Jda knude, 
isl. krn:itr, væta vætte, is!. vættr, hæ1jsla hængsel, stemmer 
med ri. hengsla (sml. sv. hangsel og hångsle). På -J ender 
ni!;dJ nåde, is!. nai'I, der vist udgår fra den gamle flertalsform 
nåilir; endvidere ligesom i rigssproget bre(j_J bredde, di_vdJ 
dybde, håjd'J hOjde, læijd'J længde, tyijdJ tyngde, vi_dJ vidde, 
isl. breidd, d,\po, hæ(), lengil, pyngil, vidd. På -i og -u ender 
ved nyere overgange sår;.i sorg, is!. sorg, tå~·u tOrv, is!. torf. 

3) intetkon ti;_'rJ tojr, is!. tjoilr, hel}u honning, g. d. 

hunugh rn 114,31. 
~ 120. Stærke blev omvendt: 
11 hank 0 n i{lJkJl ankel, is!. pkkla ik. og Qkkli hak. 

(~ 115,1 anm.), iJ.j tiløgning, g. d. -øki (No. bbjn. ~ 60 si.), is!. auki, 
-bQ -bo, g. d. -bo (No. bi:ijn. ~ 61 ), isl. blti, ska skade, is!. skai\i. 

2) hun kb n lo, stald, is!. hlai\a, blg ble, g. d. ble (No. 
bi.ijn. ~ 66 anm.), is!. blæja, tel}if; tinding, is!. j:Junnvangi. 

3) intet ko n tåj (E. to i) toj, is!. tygi, nyrn nyre rn 114,3). 
~ 121. Af enkelte ord findes både en stærk og svag 

form (sml. ulegemn og «legemen): 
11 hank o n trj,1' og tgra tåre (~ 115, 11, hgrma og hgrm 

harme, isl. harmr, maT:i og mar: marv, g. d. margh, is!. mergr, 
bæ]i og bæl 1) bælg (i sammensætninger kun -bæ{), 2) barn 

I~ 98,2 si.), ar:.u og a~, arv, isl. arfr (~ 36). 
2) hun kb n gnei!_ og gnei!_a gnid (~ 114, 2), vrå"f_ og vrår;a 

(i ka!!!:aravrår; eller -vrå71a) indholt i en båd, isl. rpng. 

I. Den stærke bojningsmåde. 

Efter denne bbjningsmåde går alle ord på medlyd og på 

lang selvlyd. 

A. Hankon. 

~ 122. Flertal tilfojer regelmæssig 
det danske rigssprogs -e, sjælden -er). 
selvlyd er uforandrede i flt. Sjælden 

-a (= oldsprogets -ar, 
Enkelte ord på lang 
har flt. endelsen -Jr, 
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undertiden med omlyd. Bojningsmønstre er g,rm arm, is!. 
armr, aws11l (vogn)aksel, is!. Qxull, mQ skår af mejet sæd, di!: 
dag, is!. dagr, gæst gæst, is!. gestr: 

Ent. g,rm 
Flt. g,rma 

aws11l 
awsla 

gæst 
gæst11r 

1. Som g,rm bOjes sti.irste delen af de ord, der i old
sproget var stammer på -a (hvorimellem enkelte oprindelige 
i-stammer er optagne) eller -ja (som bekkr), desuden flere 
oprindelige u-stammer og nogle medlydsstammer, f. eks. 

a) gamle a-stammer (hvorimellem et par oprindelige i
stammer): stå/i stok, is!. stokkr, ask ask, is!. askr, fesk fisk, 
isl. fiskr, tå(r )sk torsk, is!. porskr, stg,rt stjært, isl. stertr, hæst 
hest, is!. hestr, p1'(§St præst, isl. prestr, prgst provst, Qst 
ost, is!. ostr, valp hvalp, is!. hvelpr, kæp kæp, isl. keppr, 
kråp krop, isl. kroppr, tåp top, isl. toppr, døfJ dug, is!. dukr, 
mrj,nao måned, isl. mana5r (i- og u-stamme), brj,o båd, is!. båtr, 
y<J odd, isl. oddr, da!!!: (fiske)dam, har[!: ham, is!. hamr, kå!!!: 
kam, isl. kambr, drørJJ: drbm, isl. draumr, strø!!! strbm, is!. 
straumr, ha!m halm, is!. halmr, jæ{m hjælm, is!. hjalmr, rj,rm 
(hug)orm, is!. ormr, står:_m storm, is!. stormr, tgrm tarm, is!. 
parmr, bån bund, is!. botn, vawn vogn, is!. vagn, stgwn stavn, 
is!. stafn, pæn pen, stgn sten, is!. steinn, yn ovn, is!. ofn, 
sv. ugn, ml].rn morgen, is!. morginn og morgunn, tgrn torn, 
is!. )Jorn, satan satan (hår:_as{!.tan satans dreng, flt. hår:_as/j,tana), 
vål/ vang, is!. vangr, sål/ sang, is!. spngr, pæij pengestykke 
(flL pæfja penge), is!. penningr, brrj,ij brønd, is[ brunnr, hofj 
hund, -is!. hundr, mofj mund, isl. munnr, pit} pind, rifj ring~ 
isl. hringr, hgij (en) h-an (flt. hanner), kal kalv, isl. kå.°lfr, rj,l 
ål, is!. all, dtjl dal, is!. dalr, så) 1) sal, is!. salr (oprindelig i
stamme), 2) sadel, is!. spoull, k(§l kedel, is!. ketill, f~l fil, pil 
pil ( 1) pil, 2) piletræ), stQl stol, is!. st611, yl (= ølv) ulv, is!. 
ulfr' tåjl ti.ijle' is!. tygill, fawl fugl' isl. fugl' d(§wl djævel, 
isl. djQfull, h(§wl hbvl, trj,[ (åre)tol, is!. pollr, kgr karl, mand, 
is!. karl, grj,r gård, isl. garor, kår: kurv, mnt. korf, spår:. spurv, 
is!. spQrr, byr bur, is!. bur ik., myr mnr, isl. murr, kyr tyr, 
is!. pj6rr, dv(§r dværg, isJ. dvergr, V(§r væder, is!. veor (a- og 
u-stamme), dgfjs dans (isl. danz), hals hals, is!. hals, lgjs laks, 
isl. lax, llJ:z (en) las, mnt. las, rj,z ås, is!. ass, brj,z bås, is!. båss, 
lrj,z lås, is!. lass, fi.z fis, ølv (= yl) ulv, stgw stav, isl. stafr, 
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kntw kniv, is!. knifr, !c~w tyv, is!. pj6fr, r{,f!w ræv, isl. refr, Zå1!!_ 
lov, isl. lgg ik. flt., rå1!!_ rug (flt. rå1!!_a rugplanter, nu i alm. 
rugmarker), is!. n1gr, ska.Y!_ skov, isl. skogr, pla.Y:_' plov, is!. pl6gr, 
staj sti, is!. stigr, vaj vej, is!. vegr, l{,f!j leg, isl. leikr, håj hbj, 
isl~haugr, tfid gøg, iSI. gaukr, hiJJ høg, isl. haukr, lo_j lø-g, is!. 
laukr. Af andre ord kan anføres tdjrek tallerken, sv. tallrik, 
andrek andrik, p§rkJs andrik, fytgs lille uanselig mandsperson, 
anfos gæk, fjante. 

Således bOjes også overensstemmende med oldsproget 
ordene på -iij og -liij, hvorimod rigssprogets ord på -ing, 
-Jing danner flt. på -er: brynii;, gylif;, r;wgrtilj, brun, gul, sort 
hest, kæltriij keltring, tg.wsif; 'tavse·, fletning, /j{,f!zliij gæsling, 
!cøM kylling, æ{ii; ælling, sef d/ skilling, is!. skillingr, tvelliJ 
(og tvi{ij) tvilling, kæJIJ (i Gudhjem 1.-æ{if;) killing 1e 57 ,2 sl.1. 

bi gamle ja-stammer (som bekkrl: bæk bæk, is!. bekkr, 
b{,f!f;k bænk, is!. bekkr, sæk sæk, is!. sekkr, sgrk særk, is!. 
serkr, læ!; lægg, is!. leggr, ryg ryg, is!. hryggr, dræi; (tjænestel
karl, is!. drengr, stræif stræng, isl. strengr, bæ! bælg, is!. belgr, 
vq;w væv, is!. ve fr. 

cl gamle u-stammer: hat hat, is!. hgttr, kat kat, isl. kgttr, 
galt galt, is!. ggltr, jgrt hjort, isl. hjprtr, r;icljrnp svamp, isl. 
svgppr, bjtirn bjorn, isl. bjprn, o_·rn om, is!. prn, ktil køl, is!. 
kjplr, v11l stok, isl. vglr, vg.{ mark, is!. vgllr, bof bold, isl. 

bgllr. 
di Af oprindelige medlydsstammer Mjes således far, flt. 

fara fader, fædre, is!. faoir, feor, rngij, flt. rngija (rnæi) kun i 
enkelte tilfælde; se Espersen s. 216 og sml. nedenfor 3 sl.1, 
mand, mænd, is!. maor, menn(r). Derimod hedder tg.I;, tand, 
i flt. regelmæssig tæmJr; men ifølge Skougaard s. 402 u. 
s k a I 1 rar brugtes tidligere også formen tg/ja, der svarer til 
rngija (sml. e 85,2 og nedenfor 4 si.I. Ligeledes hedder ngjl, 
negl, i flt. undertiden nqjfor (se nedenfor 4 ), men i al
mindelighed ng.Jla, isl. nagl, flt. negl, g. d. naghl, flt. naghlæ 
og næghlæ 1N o. bOjn. e 4 9 anm. 1 ). 

2. Som awsJl !med udstødelse af den ubetonede selvlyd 
i flt.) bOjes g.wtan, flt. gwtna aften, is!. aptann, så!!l-ar (så~ra) 

sommer, isl. sumar ik., stakal (stakla) stakkel, is!. stafkarl, 
samt ordene på -'Jr og -'Jl, f. eks. a,gJ1' 111,gra) ager, is!. akr, 
fæt'Jr (fætra) fætter, optaget fra rigssproget. Således også 
de oprindelige medlydsstammer fe!pr lfe-r;ra), nyere .fi:(/Jr 



{ 76 ) 

(fiijra) finger, is!. fingr, viljær (uiljtra) vinter, isl. vetr, og med 
omlyd i flt. brg_n·, flt. br·fira broder, brødre, isl. brooir, bræor. 

Af ord på -<Jl, der i rigssproget ofte danner flt. på -er, 
anføres tg,rsk<Jl (tg,rskla) tærskel, f!:r;k<Jl ankel (sml. is!. pkkla 
ik., pkkli hak., ~ 115,1 anm. og 120,1), år;<Jl medekrog, isl. pngull, 
ær;<Jl engel (isl. engill), tj_st<Jl tidsel, isl. pistill, håmp<JL humpel, 
gaj<Jl gaffel, græj<Jl griffel, sæg<Jl seddel, efpl (E. i g g e 1) 'egel', 
istap, isl. jpkull,- neg<Jl nøgle, is!. lykill, ha'f!!Jl hammel, he1!!:_<Jl 
himmel, is!. himinn,- ste7?.<Jl kirketårn lsml. isl. stppull). 

3. Ordene på lang selvlyd har i flt. dels endelsen -a, 
dels samme form som i ent. 

Som mg_ med flt. på -a bi:ijes hg_ (hg_a) hov, is!. h6fr, krg_ 
(fugle)kro, lg lo, .~i_ (sj_a) si, sti_ (svine)sti, by (bya) by, is!. bær 
(byr), ly lyd, is!. hljoo ik. 

Som df!: uden endelse i flt. går st(J sted, isl. stai)r 1), sp<J 

spade, -bg_ -bo, is!. bUi, f. eks. na:_bg (flt. n~bg_) nabo, flb!!. (flt. fibg_) 
øbo, skg (flt. skg_), is!. skor (flt. skiiar), srj, (flt. srj,) 'så', is!. sar, 
trrj, tråd, isl. praor (flt. præi)ir), slg: (flt. slg:) slæde, isl. sleM, 
s(f (flt. SiJ) SØ ;): bølge, g. d. sio. 

Ubrugelige i flt. er krf!: tøsne, skf!: skade, isl. skaoi, snf 
sne, isl. snær, blQ blod, isl. bloo ik., dii død, is!. dauor, til tø, 
is!. peyr (flt. peyir). 

Et enkelt ord på medlyd danner ligesom de her nævnte 
ord på lang selvlyd flt. uden endelse, men med omlyd, nemlig 
mg,lj, flt. mæij, der dog kun bruges i enkelte forbindelser for 
det regelmæssige mg,lja (se 1 d). 

4. Undtagelsesvis har hanktinsordene i flt. endelsen -Jr, 

svarende til oldsprogets -ir (i i- og u-stammer) og -r med 
omlyd (i medlydsstammer), f. eks. gæst (flt. /jæst<Jr) gest, is!. 
gestr, kåst (kåst<J1·) -kost (i 'tyvekoster'), is!. kostr, le<] (le!J;,r) 

led, ledemod, is!. lii)r, ven (venJr) ven, isl. vinr, ng,jl (ng,jl<Jr) 

1) S. 98 anfører Espersen et ord gamsta, flt. gamsta som brugeligt i 
Gudhjem og på hele den kant af landet om «et års nød». Skulde 
dette mærkelige ord virkelig være opstået ved fordrejelse af det i 
andre egne brugte ensbetydende gamstg,lj? eller skyldes formen g a ms ta 
ikke snarere en misforståelse af Espersen, som til sin »bestemte form 
g a ms tilj n" selv har dannet et "ubestemt" g a ms ta, idet han åbenbart 
deler ordene i g a m - s t a, g am - s t aj n, medens det sidste uden tvivl bor 
opløses gams-tg,lj (af gamsa og tg,lj, eg!. 'gumletand'). Heller ikke 
Skougaard kender nogen anden form end g a ms t a in. 
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negl (se 1 d) ; søn (sønJr) med omlyden overført til ent. ligesom 
i rigssproget, son (sonner1, g. d. sun (synær), is!. sunr (synir). 

På samme måde behandles den oprindelige a-stamme g 
(flt. fJr) ed, is!. eii:\r. Ligeledes rgå (rgoJr) (en) råd (~ 117) 
og ordene på -skgv og -hglJ, når de bruges i flt.: dgrskgv 
(dgrskgvwr) dårskab, gglii;skgv (gglif;skru;gr) galskab, sg/jhglJ 
(sgf;h§oiJr) sandhed. 

Ligesom i rigssproget danner også forskellige fremmedord 
flt. på -iJr: a1!!_gra_'l (a'f!!:.Jra_'lør) admiral, rJeniJri{l (gerwrc/lrm 
general, sålda_'t el!. solda_'t (såldi/tJr) soldat, draglj_n (dragrjnJr) 
dragon. 

Anm. I nyere tid trænger endelsen -iJr i flt. også ind i 
andre ord i steden for -a (prr1.:st præst, flt. prt!;!stJr for pr·f!;!sta). 

Vaklende flertalsdannelse har smet} smed, flt. smeqa og 
smet}gr, is!. smiilr (flt. smiilar og smioir), tat tåt, flt. U]ta og 
tatgr, is!. Jiattr, pættir; påt, potte, hedder i flt. plita, men påt, 
pot (mål), i flt. på{iJr. 

Flt. på -<Jr med omlyd har f!!o, fø<}iJr' fod, fødder, is!. 
f6tr, fætr. På Bojden hedder flt. dog uden omlyd få~iJr. 

Ligeledes hedder tg/j i flt. fælliJr; men tidligere brugtes også 
formen tg1Ja ( 1 d). Også spgi; spand har i flt. både spgfja 
(i almindelighed) og spæ!)Jr. 

B. Hunki:in. 

~ 123. Flertal tilfojer regelmæssig -Jr (= oldsprogets 
-ir (sjældnere -ar og -jar) eller -r (med omlyd) i medlyds
stammerne, rigssprogets -er og i flere tilfælde -e). Ordene 
på lang selvlyd får i flt. dels -iJr, dels -r. Sjælden har flt. 
endelsen -a (som i hankonsordene). Bojningsmonstre er sl}g 
sag, is!. sgk (flt. sakir og ældre sakarl, awsgl aksel, skulder, 
is!. gxl (flt. axlir1, brg_ bro, is!. br11 !flt. bruar), ii o, is!. ey 
(flt. eyjar), ngl nål, isl. niti (flt. nalar): 

Ent. say awsiJl bro ii ngl 
Flt. sa_ggr awsliJr bi·g_Jr ijr ngla 

1. Som sf!g hujes oldsprogets i-stammer samt adskillige 
a- og enkelte ja-stammer, desuden oprindelige medlyds
stammer, f. eks. 

a) gamle i- la- og ja-I stammer: mgrk mark, is!. mgrk, 
skov, flt. markir, yi·t urt, blåmst blomst (fra rigssproget), asp 

!li 



( 78 } 

asp, is!. gsp (aspir), æfj (en) æg, isl. egg (eggjar), bry(o) briid, 
isl. bruor (bruoir), vå"!!:_ vom, is!. vgmb, rø"!!:_ rem, is!. reim 
(reimar), tøm tomme, is!. taumr hak., aim alm, is!. ålmr hak., ~n 
ånd, isl. gnd, gran gran(træ), bøn bon, is!. bæn, hgwn havn, 
is!. hgfn, vitJ vind, is!. vindr hak., /j{!?l gælle, sQl sol, is!. sol 
(flt. sQl;n· å mfi,na sole og måner), f!!i' fure, is!. for (forar), jQr· 
jorrl, is!. jgro (jaroir), jQr gjord, is!. gjgro (gjaroar), grgw grav, 
is!. grgf (grafar og -ir), rgw rov, hul, is!. rauf (raufar). 

Således boj es også ordene på -iij og -niij: krgliij kælling, 

dråniij dronning, !Jærniij gærning. 
Ordet mf§r, mær, hoppe, hedder i flt. mærgr, is!. merr 

(merar). 
b) gamle med lydsstammer a) uden omlyd i flt.: vrest 

vrist, is!. rist, grt ært, flt. grWr' \is!. ertr), IJe<J. ged, isl. geit, 
gneg (og gneqa) gnid (~ 114,2) , stran strand, isl. strgnd 
(strendr), vrå'(j (og vrå!Ja) i ka'!!!:aravrå17 (el!. -vrå17a) indholt i 
en båd, is!. rgng (rengr), sif sild, isl. sild, gdz gås (særlig 
hungås), flt. gfi,zrJr hungæs (men /jæ§. som artsnavn, nedenfor 5), 
{!?j eg, isl. eik, n{!?j neg, g. d. nek (~ 114,2), v{!fj vig, isl. vik. 

Ligesom i rigssproget er omlyden fra flt. overført til ent. 
i biij bøg, isl. b6k (bækr), nøiJ nødd, is!. hnot (hnøtr). 

/3) med omlyd i flt.: nat (nætgr) nat, isl. natt (nætr), kraft 
(kræftgr) kraft, bfi,g (bgjn·) bog, is!. b6k, rQiJ (røqgr) rod, isl. 
rol, hån (hæn'1r') hånd, is!. hgnd (det sammensatte harmshån, 
gøgeurt, har i flt. -hæmr· og -hæna), an (æn'1r) and, is!. pnd 
(endr), stå!!_· (stæf!gr) stang, is!. stgng, tå'I} (tæfJiJr) tang, is!. 

tgng. 
l lighed hermed btijes den oprindelige i-stamme stof! 

(stytJ11r; Holm s. 487 s t yj n n er) stund, is!. stund (stundir). 
r) Flertalsform både med og uden omlyd har ran (råniJr 

og ældre rængr) rand, is!. rgnd (rendr). 
2. Som aws'Jl (med udstødelse af den ubetonede selvlyd 

i flt.) btijes ordene på _"z, -an og -'Jr, f. eks.fg"<JsJl (j'g"<JsliJr) fødsel 
(optaget fra rigssproget), så[JiJn (sågn'Jr) sogn, is!. s6kn rn 114,2), 

ngwn· (ngwnr) naver, is!. nafarr hak., fastJr (j'astr'Jr') faster, 
mQst;n· (mQstni') moster, mQ;w (mgrJr) moder, isl. m6oir 

(mæor). 
Flertalsformene jl}str'Jr, mQstr11r, mQr11r begynder dog at 

fortrænges af de med rigssproget stemmende fastra, måsir'a 
(ent. måst'Jr) og m(j<Jm. 
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Anm. Et par ord på -m kan i flt. både udstøde og 
bevare den korte selvlyd: fr[jkm frøken (flt.frgknwr ogf1·g·kmJr), 
g'rktm ørken (flt. g'rkrJmn· og g'rkm1r). 

3. Ordene på lang selvlyd har i flt. dels endelsen -Jr, 

dels -r. 
Som brg med -Jr i flt. bOjes tf. (tf.d), flt. tf.Jr (tio<1r, ~ 7 6) 

tid, is!. tio, kri (kr~iJr) krig, bg (bg;w) bod, is!. Mil, fnt (fry<1r) 
frue, hy (lty;;r) hud, is!. hllil. 

Flt. tilfiijer -r som ti, g·r: li] (l,gr) stald, is!. hlaoa, m4_ 
(m,gr) eng, g. d. maIJ, madh, rlJ: (i•[Ir) iben)rad, d. rad på re
formationstiden, blg (blr;;r) ble, g. d. ble, is!. blæja, lg (lgr) led, 
kant, isl. leio ileii'lir), der faldt sammen med is!. hlii\ (hlioar), 
sf (sfr) ske, is!. skeiO, skrf (skrfr) tynd skive, glrg glæde, is!. 
gleoi lfJt. gly;r bruges næppe som i rigssproget i forbindelser 
som "glæder og sorger» o. lign., der hedder såri å glg; 
o. s. v.), frti lfrg'r) (en) frø, g. d. frødh, g. sv. frødh huk. og 
frødher hak., mii (mg'r) mø, is!. mær (flt. meyjar). Med omlyd 
fra flt. indtrængt i ent. ligesom i rigssproget glg· (glg'r) glød, 
isl. gl6o (glæor). 

Omlyd i flt. har kg (kg'r) ko, isl. k}T (gf. k1i, flt. kyr), sg 
(sg'r) so, isl. syr (gf. s(1, flt. s)T), klg (kltir) klo, is!. klo (klær), 
fitJ, (jlg;r1 'flå', flydholt, is!. flå (flår), ti], (tg:r) tå, is!. tit (tær). 
Ligeledes har i·!], regelmæssig i flt. ry;r rå, rær, is!. ra (rar); 
men man hører også den uomlydte form rl],r. Omvendt 
hedder !], i flt. regelmæssig l],r å, åer, is!. a (ar); men som 
ældre flertalsform anforer Espersen g;r. 

4. Nogle hunkOnsord danner flt. på -a ligesom han
konsordene, svarende til oldsprogets -ar (-jar). Også enkelte 
oprindelige medlydsstammer har antaget denne endelse. 
Herhen hører væg (væ/}a) væg, isl. veggr hak.; æij (æija) eng, 
is!. eng (engjar), sæij (sæ!Ja) seng, is!. sæing (sæingr), skljl 
(sk[tla) skal' g. sv. skal huk. og ik.' nl],l (nl},la) nål' is!. nal 
(nalar), fjg;l (fjy;la) fjæl, is!. ljpl (fjalar og -ir), sy;l (sy;la) sjæl, 
fj&r (jjgcra) fjeder, is!. 1 J fjpor (fjaorar) og 2) fjgturr hak. 
(sml. dog ~ 115,2 med not. 21. 

Med udstødelse af J i flt.: p~b<1l pige, flt. p~bla (som op
rindeligt hankOnsord, sammensat med bæl barn ~ 56,4, 121,1 
og I 25,4), søstg1· (søstm) søster, is!. systir (systr). Med omlyd 
fra flt. ind trængt i ent. døtJr (detra) datter, isl. d6ttir 
(dætr). 

I . 
I I 

\i 
1: 
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Anm. dii», dor, hedder i flt. d6'!a (med kort o, ~ 50). 
En ældre form er dg,r, flt. data (is!. dyrr huk. flt.). - skgl, 
skål, hedder i flt. skgla om redskabet, men skglJr om skåler, 
som drikkes (altså som i rigssproget), is!. skal (skalar og -ir). 
Omvendt hedder f!ln, alen, i flt. regelmæssig l}lnJ1' om red
skabet, men aJna om mål, is!. pin (alnar og -ir). 

5. Et par hunkonsord danner flt. uden endelse, nemlig 
lyz (flt. lyz) lus, isl. lus (lyss). Således også det fremmede 

ord grdM· (tlt. grdiJ1·) ordre. 

Anm. bi. bi er på grund af det oprindelige ik. ufor
andret i flt., også når det er huk. (~ 114,3). - tiij ting er 
huk. i ent., men ik. i flt. rn 116). 

Ingen endelse i flt., men omlyd har myz (mø~) mus, is!. 
mi'.1s (myss) og g!l:z (/jæ~) gås, is!. gas (gæss); g!J:z hed dog 
tidligere i flt. almindelig ggzJr i betydning hungres ( 1 b, a); 
men nu bruges /jæ~ også i denne betydning (derimod ggza 

hangæs, gasser, ~ t 25,1). 

C. Intetkiin. 

~ 124. Flertallet mangler i reglen endelse ligesom i 
oldsproget, hvorimod rigssproget i mange tilfælde har fået 
endelserne -e eller -er. Enkelte intetkonsord (især af fremmed 
oprindelse) ender dog også i Bornholmsk på -Jr i flt. Boj
ningsmønstre er hyz hus, isl. hus, trt;§ træ, is!. tre, hat:_JiJ 

herred, is!. herao: 

Ent. hyz trt;§ lzar:.'Jo 

Flt. hyz trt;§ harJoJr 

1. Som hyz bOjes de fleste intetkonsord på medlyd, 

f.eks. fålk folk, is!. folk, bryst bryst, is!. brj6st, tij-g tag, is!. 
pak, låg låg, isl. lok, dg åg, is!. ok, hog hug, is!. hpgg, æ§ 
(et) æg, is!. egg, hauo hoved, is!. hpfuo, ff!o fad, is!. fat, båQ. 
bud, is!. boo, skål} skud, is!. skot, næfl næb, lat!_t lam, isl. 
lamb, lan land, isl. land, van vand, is!. vatn, bfn ben, is!. 
bein, ~wf.n svin, is!. svin, bg,n bånd, is!. band, tgrn tårn, is!. 
turn hak., hg_m horn, is!. horn, nyrn nyre, is!. nyra, ngwn 

navn, is!. nafn, dåjn døgn, g. d. døgn, dyghæn, t{j.l tal, is!. 
tal, bgl bål, is!. bål, hål hul, is!. hol, fg[ fald, is!. fall, trå] 

trold, is!. troll, trpll, gr år, is!. ar, fgr får, is!. fær, lgr lår, 

g. d. !ar' isl. lær' sgr sår' is!. sar' tår torv' g. d. torgh, is!. 
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torg, gr ord, is!. ori\, bg1· bord, is!. boro, (l!r ar, g. d. arr, 
isl. ørr, b(l!r bær, is!. ber, bj(§r bjærg, is!. berg, bjarg, krr;ljtyr 
kreatur, dyr dyr, g. d. diur, is!. dyr, r(jr rør, is!. reyrr hak., 
reyr ik., la§. læs, g. d. las, is!. hlass, aws aks, isl. ax, {J,z ådsel, 
lyz lys, g. d. lius, is!. ljos, sgv skib, is!. skip, hgw hav, is!. haf, 
slgw slag, is!. slag, lg:w løv, blad, is!. Ianf, taw tov, is!. tog, 
traw trug, is!. trog, I!} øg, is!. eykr rn 115,3). Ligeledes nogle 
ord på -Jr, -Jl og -'Jn: {11Jk<n· anker, is!. akkeri, ofpr under, 
is!. undr, blåmst'Jr blomst, is!. bl6mstr, v{J,rsJL varsel, maksJl 
skikkelse l form' [{J,g'Jn lagen l vgbm våben' isl. vapn l M_1·m 
hyben, rø~m rosin. 

Omlyd i flt. har som i rigssproget kun ordet bgm, flt. 
b(jrn, der dog kun bruges i sammensætningerne søsbnabgrn 
(flt. -b(irn) søskendebarn, bgrnfø<J.ar, barnefødt, og bgrnaj{J,r 
barnefader. Ellers er det bornholmske ord for 'barn' bæji 
eller bæ~ rn 125,4). 

2. Som hyz biijes også tr(l! og de øvrige intetkonsord 
på lang selvlyd, f. eks. bl{1 (flt. bl{1) blad, is!. blai\, ha1uJla 
hovedtiij til heste (sml. is!. hlal:l 'pyntebånd'), 1;{1 vadested, 
is!. val\, r(j råd, is!. rå.il, str(j strå, is!. stra, lg (et) led (til at 
lukke), is!. hlii\, bi bi, g. d. bi, is!. by, bg bo, g. d. bo, is!. LU, 
sy sky, is!. sk~', kng: knæ, isl. kne, brg: bræt (den af Espersen 
anførte flertalsform brf§rJJr ved siden af brg: bruges næppe), 
br(i brød, is!. braui\, frii (et) frø, g. d. frø, is!. fræ. 

Således også ordene på -Jri (med betonet i) af fremmed 
oprindelse: se{Jri' skilderi' billed (flt. se['Jri'), låtJri' lotteri, 
b{1gJri' bageri, bry/pri' bryggeri, feskJri' fiskeri, fiskefangst, 
kfvJri' tyveri. 

" 3. Som har:Jo biijes nogle intetkonsord af fremmed op
rindelse, der i flt. har endelsen -ar ligesom i rigssproget, 
f.eks. bgst (bgstJr) bæst 1 qS'Jn ({J,S<nWr) asen rn 115,3) 1 i'f;sekt 
(i'f;sektar) insekt. I nyere tid overføres endelsen -ar også 
jævnlig til andre ord: Vil,1'8(J)/Jr, maks(J)for, /{),g<mJr; Se~Jri

1

Jr1 
ktvJTi'Jr. 

Kun flt. bruges klg:r klæder (gå7J-, ktstJkl(l!r gang-, 
kisteklæder\. Derimod hedder (et) klæd-e klg:, flt. kl(§, og 
for-, hånd-, torklæde får-, h{11J- (E. s. 125), tårlcLe, flt. -kle 
rn .16,4). Også s(jr såder (is!. saoar og -irJ forekommer kun 
som flertalsord, efter Espersen ik. flt., hvad der dog er 
usikkert. 

6 
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II. Den svage bOjningsrnåde. 

Til denne henregnes alle ord, der ender på kort ubetonet 
selvlyd (i rigssproget på ubetonet -e). 

A. Hankon. 

~ 125. Det langt overvejende antal af svage hankonsord, 
der svarer til oldsprogets hankonsord på -i, ender i Born
holmsk i ent. på -a (oldsprogets endelse uden for nf.) og i flt. 
ligeledes på -a som i den stærke bOjningsmåde (= oldsprogets 
-ar, det danske rigssprogs -er). En lille klasse ord har i 
ent. endelsen -<J, i flt. -<J1·. Bojningsmønstre er tjma time, 
isl. timi, bårjara borger, is!. borgari, kå'!J.'ii konge, is!. konungr: 

Ent. ti_ma 
Flt. ti_ma 

bår:jara 
M!]ara 

kå?]'ii 
kå?]'ii1' 

l. Som ti_ma bOjes f. eks. bals,a bakke, hOj , isl. bakki, 
nals,a nakke, isl. hnakki, tåls,a tosse, vi}nta vante, g. d. wantæ, 
isl. vQttr, kf§mpa kæmpe, drg,ga drage, is!. dreki, hf!:ga hage, 
krog, isl. haki, skai}a skade (fugl) , lfraoa ørred, is!. aurrH\i, 
flåga flåde, is!. floti, bega bid, stykke, is!. biti, båf!a spøgelse, 
ståf!a stub, gøf}a (gof}a) gubbe, tøf!!a tommelfinger, ho,na hane, 
is!. hani, vana vane, is!. vani, mgna måne, is!. måni, æ'(!a ende, 
is!. endir, jg,rna hjærne, isl. hjarni, kg:rna kærne, is!. kjarni,. 
grna orne, OlJa unge, vifja vinge, isl. vængr, ng,jla 1) nagle, 
is!. nagli; 2)- navle, is!. nafli, myla mule, is!. m1Ui, stg:wla 
stOvle, mnt. stevet, hi}ra hare, isl. heri, hår_a drengebarn, spår.a 
spore, is!. spori, hg,wra havre (flt. hg,wra havreplanter, havre
marker), isl. hafri (kun i Hårbarosljoo i flt. hafrarl, ba§.a basse, 
is!. bassi, je§.a isse, g. sv. hjæsse, isl. hjassi, gftza gasse, isl. 
gassi, må~a mose, isl. mosi, v!za 'vise', bidronning, isl. visi 
og visir, str!va strube, l(§va læbe, g. d. læpæ, lg:wa 'lev', brød, 
isl. hleifr, hg,wa have, isl. hagi, mg,wa mave, is!. magi, bm}l_a 
l) bov, is!. bOgr; 2) bue, is!. bo gi, albaiga albue, isl. almbogi, 
la'l!!a lue, isl. logi, v(§rlf§ja (også i'g:rl(§j'ii, flt. v(§rlg:ja) lige
mand, brya hørdukke, isl. bruoa. 

2. Som ti_ma bOjes også bår:jara og de øvrige ord på 
-ara (= oldsprogets -ari, rigssprogets -er), af hvilke de fleste 
betegner handlende personer, f. eks. g,rbajara (g,rbi_ara) ar
bejder, frajara frier, rytara rytter, vawtara vogter, væktara 
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vægter, påtara pottemager, pratara 'prater', pralhans, klål_s,ara 
klokker, rakara rakker, natmand, snekara snedker, tgrskara 
tærsker, feskara fisker, skre<}ara skræder, jr;egara jæger, bagara 
bager, -magara -mager (okQ-, 1{r- o. s. v.), bry/jara brygger, 
tyfjara tigger, 1foby!Jara husmand, fjæst!Jtvara gæstgiver, sy'!}ara 
synder. Ligeledes po'!}ara (E. p uj n nar a) bismer, isl. pundari, 
ha1!!:ara hammer, isl. hamarr, ka'!!:ara kammer, isl. kamarr, 
kæfara 1E. kjajllara) kælder, isl. kjallari, ifara (E. ijllara) 

ildsted,,. 
Et par ord ender på -J både i ent. og flt., nemlig lt;erfJYt> 

lærer, bfiJriJ indbyder (/jæstabåos-bfJn Holm s. 432). 
3. Som kårp biijes jy(fa (flt.jyågr) jyde (sml. isl. Jcitar flt.), 

jt/oiJ jøde, mnt. jode, ftmJ fjende, isl. fJandi (flt. fjandr), har:g 
herre, is\. herra (flt. herrar), var:jiJ ell. værj<J værge. Kun 
ent. bruges t{<J1t<J tiende, isl. tiund, ve<}iJ hvede, isl. hveiti ik. 

Anm. «Kongen i kortspil hedder kå71. 

Omlyd i flt. har b(j_n<J (bo?J<Jr) bonde, is\. bcindi (bændr); 
ligeledes hl_LzbQn<J (-bon<Jr, i rigssproget -bonder). 

4. På -i og -u ender bæji (og bæl) barn, flt. bæfa, ma'!:i 
(og mar:) marv, isl. mergr, der ikke bruges i flt.; a~u (og a:) 
arv, flt. a?::a, isl. arfr. Disse ord, der ved siden af formerne 
på kort ubetonet selvlyd også har former på medlyd, kan 
naturligvis kun uegenlig henregnes til den svage Mjningsmåde. 

B. Hnnkon. 

~ 126. De svage hunkonsord ender i ent. ligesom han
konsordene næsten uden undtagelse på -a, svarende til old
sprogets hunkonsord på -a. Flertallet får ligesom i den 
stærke biijning endelsen -<Jr, svarende til oldsprogets -ur 
(jfr. ~ 56,2) 1). Enkelte ord har i ent. endelsen -<J. Bojnings-

1) At oldsprogets -a i Bornholmsk bevares som -a, hvorimod -u bliver 
-a, viser sig også tydelig i de sammensatte ord, idet de svage han
konsord har -a, men hunkonsordene -J rn 12 og 56,2), f.eks. h(lra-f(!o 
harefod, håra-bæli drengebarn, måna-Se!J måneskin o. s. v., men 

kærfca-bgg klrkebog, (!ta-mgl morg~nkost, is!. ottumal, tmp-b!},n 
tungebånd, vaga-gå71 vuggegænge o. s. v. (sml. ~ 142). 

Hankons- og intetkonsord på -a beholder ligeledes -;; i sammen
sætning: ha!a-m{lo herreret, ve<Ja-knå!! hvedeknop, ælj_ZJ-kaga æble
kage o. s. v. 

Derimod med yngre -·u tå::u-vawn torvevogn, hø!Ju-dr(!Z bund
fald i honning \sml. ~ 108 slut.). 

5• 
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mønstre er øf!a uge, g. d. ukæ, isl. vika, kærka (nu sædvanlig 
kærka) kirke, g. d. kirkiæ, kirki, kirkæ, isl. kirkja, fårstg(ø)lsø 
betydning: 

Ent. øga kærka (kærka) få1•stg(ø)ls<J 
Flt. BfliJT kærkar (kærk-ar) fårstg( e )ls'iJr 

1. Som øga og kærfca (kærka) går f. eks. klåka klokke, 
isl. klukka, tar;ka tanke, pfrka and, rg'/jka enke, g. d. ænkiæ, 
ænki, ænkæ, isl. ekkja, lrg'/jka lænke, isl. hlekkr hak. rn 115,2), 
væta vætte, isl. vættr, røta rotte, vgrta vorte, isl. varta, låpa 
loppe, g. d. loppæ, n. loppa (No. biijn. s. 109), sæpa skæppe, 
g. d. sk(i)æppæ, is!. skeppa, vaf!a vugge, sv. vagga, is!. vagga, 
poga (en) frø, låga låge, isl. loka, haga hage, is!. haka, kaga 
kage, sv. og n. kaka, sngga snog, is!. snakr, bry!)a 'brygge', 
bro, is!. bryggja, gMa gade, g. d. gatæ, isl. gata; ggoa gåde, 
isl. gata, gry<la gryde, isl. gryta, knyda knude, isl. knutr, pyoa 
pude, sv. puta, skyoa skude, is!. skuta, !)ega (gæ<}a) gedde (fisk), 
isl. gedda, blå7_!!:a 'blomme', blomst, g. d. blomæ, sv. blomma, 
isl. blomi, plå'f!!:a blomme, g. d. plommæ, is!. ploma, fgrma 
form (isl. form ik. ~ 119,2), swana svane, is!. svanr, dyna 
dyne, is!. dyna, kåna kone, is!. kona, bøna biinne, isl. baun, 
n. bauna, høna bone, is!. hæna, skær:_na (stjær:.na ~ 91,2) stjærne, 
is!. stjarna' lo!Ja lunge' is!. lunga ik. rn 115,2)' to71a tunge, 
isl. tunga, kg'/ja kande, is!. kanna, ty'fja tønde, g. d. tunnæ, 
tynnæ, is!. tunna, skQla skole (is!. skoli), øgla ugle, is!. ugla, 
hæ'!Jsla hængsel, Il. hengsla, gra åre, is!. ar, a'f!åra aborre, 
g. d. aghborræ, rQsa rose (is!. ros og rosa), tysa tudse, båjsa 
bukselår (flt. båjs'iJr bukser), mnt. boxe, buxe, åjsa økse, is!. øx, 
åksa okse (nyere ord), isl. oxi, hå~a hose, isl. hosa, vf.za vise, 
is!. visa, nrgza næse, g. d. næsa rn 119,2), slgva slave, drgva 
dråbe, is!. dropi, sgv'iJr (kun i flt.) fejeskarn, dålf}_a due, is!. 
dufa, .fia'l!!a flue, isl. fluga, ha'l!!_a hue, isl.hufa, staipa stue, 
is!. stofa, ta1!}a tue, is!. pufa, rgja 'ege', is!. eikja, l§rja lerjord, 
is!. leira, galja galge, is!. galgi, lilja lilje, is!. lilja, vilja vilje, 
is!. vili hak., bølja bølge, is!. bylgja, paja pige, g. sv. pika, 
tråja triije, mnt. troie, troge, sf.a side, is[ siOa, rQa roe, mnt. 
rove' sv. rofva' rya rude' mnt. n'.1te' sv. ruta' skrya skrue, 
mnt. schruve. 

2. Som fårstg(iJ)ls'iJ bojes det lille antal hunkonsord på -J, 

der så godt som alle er indkomne fra eller påvirkede af rigs-
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sproget, og af hvilke nogle er ubrugelige i flt. , f. eks. naoJ 

nåde, is!. nM, flt. nailir (~ 119,21, vanvMJ (Espersen s. 380, 
også vanvrtoa) våde, isl. vaili hak., som bægge kun bruges i 
ent., hvad der ligeledes i reglen er tilfældet med breå_g, d?_vdJ, 

håjdiJ' læ!)diJ' tyijdJ og vi_dJ rn 119,2)' af hvilke dog flertals
formerne brel}J1• og LæijdJr kan høres. Almindelige er derimod 
flertalsformerne af ti_{JmJ (t?_oandJ), flt. t{iJ'JnJr (t?_o;mdJr) tidende, 
isl. tillindi ik. flt., fc[(!nJstJ, flt. k[(!niJstJr tjæneste, isl. pj6nusta, 
og af ordene på -iJlsiJ: fårn4jJlsJ (jårn4jJlsiJr) fornojelse, hænJlsJ 

(hæ'!]'JlsJr) hændelse, kø/siJlsJ -(lw/s<JlsiJr) tykkelse. 
3. På -i ender såri sorg, is!. sorg, der i flt. hedder sårj<Jr, 

og det nyere ord bQli bolig, flt. bQli<Jr. 

Anm. Oldsprogets hunktinsord på -i (in-stammer) er 
enten tabte eller har fået andre endelser: sijga syge, isl. syki, 
hgza hæshed, is!. hæsi (g. d. hees, hæs), gl[(! glæde, is!. gleili. 

På -u ender tåtu (flt. tå?:wJr) torv, isl. torf ik. l{un fra 
skriftsproget 1prædikestolen) kendes ordet hustru hustru. 

Ordene på -i og -tt kan kun uegenlig kaldes "svage" 

1sml. ~ 125,4). 

C. Intetkon. 

~ l 2i. De svage intetkonsord omfatter dels en lille 
grnppe ord på -a, svarende til oldsprogets intetkonsord på 
-a, dels ordene på -J, svarende til oldsprogets intetkonsord 
på -i. De første behandles forskellig i flt., de sidste har i 
reglen endelsen -J som i ent., meget sjælden -iJr (Som altid 
i rigssproget). Ilojningsmønstre er ilra øre, isl. eyra, æfJlJ 

æble, is!. epli, r[(!jJ rige, isl. riki: 

Ent. (ira æfJIJ r{l!jJ 

Flt. iirn æfJliJ r[(!j<J, r[(!jJr 

1. Som iira Mjes kun åja oje, is!. auga, flt. åjm, også 
(ældre) ?_va, flt. {vJn. Flertalsendelsen -n (-Jn) i dis-se to ord 
er Jævning af en meget gammel Mjning (No. Mjn. ~ 69). 
Derimod hedder jarta hjærte, g. d. hiartæ, isl. hjarta, i flt. 
jarta. Formen jartiJr, der af Espersen s. 130 anføres som 
den regelmæssige form, bruges om 'hjærter' i kortspil, men 
tilhører ellers vistnok kun skriftsproget (prædikestolen). 

Af oldsprogets øvrige intetkonsord på -a er lunga blevet 
huk. (/o'l}_a), sima og Qkkla hak. (sf.ma, a17kJl), der også findes 
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islandsk ved siden af ik. rn 115,1 anm.). Derimod har 
nyra bevaret sit gamle kiin, men fået formen nyrn, der uden 
tvivl er den oprindelige flertalsform, som også overførtes til 
ent. (sml. ~ 142 b, 2 si.). 

Kun i ent. forekommer et par intetkiinsord på -a, der 
ikke findes i Is!., nemlig dreka tyndt øl (sml. is!. drekka huk., 
drikke), døpa dyppelse, søl,!a søbemad, søbe (i 'æggesøbe') som 
navn på en egen ret (Espersen s. 348). 

Anm. f§åa, æde, er både huk. og ik. (~ 116). 
2. Som æf_h bi.ijes f. eks. mg,rfo mærke, is!. merki, styka 

stykke, isl. stykki, bælta bælte, isl. belti, sfvta skifte, is!. skipti, 
knøp'J knippe, g. d. knippæ (No. bi.ijn. ~ 27), strf§åFJ stræde, 
is!. stræti, m(få'J møde (sml. is!. mot), s(jåFJ skøde, g. d. skøtæ, 
ge1.!!:.a (et) gemme, veqn<1 vidne, is!. vitni, f§rn'J ærende, is!. 
ørindi, spæ'fj'J spænde, gif<1 gilde, tif'J loft, garn ell.j~r'J gærde, 
is!. gerili, t(fr<1 ti.ijr, is!. tj6or, df§j'J dige (sml. is!. diki). 

Meget sjælden har flt. endelsen -'Jr ved indflydelse fra 
rigssproget, f. eks. rf§jar, riger, for r{!!_j<1. Dette findes 
desuden i de nyere ord mæ'!J<1sk<1 menneske, flt. (mæijJskFJ og) 
mæ'!J<1sk<1r, lf§gam'J (l{§gFJm'Jr) legeme, be{'JiJJ (bejaiJ<1r) billede. 
Både -FJ og -'dr bruges i j(frnFJ (flt. j(frnFJ og j(frn<1r), hjiirne, og 
i de fra rigssproget optagne løjt1J (flt. løft'J og løfwr) løfte, 
røktJ rygte, spgjFJlslJ spøgelse, vf§r1Jls1J værelse. 

3. Endelsen -1,(, både i ent. og flt. har vifju, vindue, og 
varu (E. h var ru) hværv, g. d. fra reformationstiden hvarv og 
hverv. l{un i ent. bruges høllu honning, g. d. hunugh. 

Disse ord på -u kan kun uegenlig kaldes «svagen (sml. 
~ 125,4 og 126,3). 

III. Den bestemte form. 

A.. Den stærke bojning. 

~ 128. Hank i.in tilfiijer i ent. -iij (-1}), i flt. -na, hun ko n 
i ent. -IJn (-n), i flt. -na, foran hvilket flertalsendelsen -IJr 

bliver -ar rn 12), intet k i.in i ent. -ilo (-å), i flt. -m (-n), f. eks.: 

Ent. 
Flt. 

hankon 
Ent. g,rm-ifj mg-ifj da-fj 

Flt. g,rma-na mga-na da-na 

hunkon intetkon 
sag-m brg-m if-n hyz-1Jå tr{§-iJ 

s!J,gar-na brgar-na tlr-na hyz-m tr{§-n 
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~ 129. Med hensyn til de enkelte kon mærkes øvrigt: 

1. Hankon. 

a) Ordene, der ender på -fj, bliver uforandrede i den be
stemte form i ent.: mgij mand og manden, flt. mgfja-na. 
Således også brgfj brønd( en), flt. brgija-na, dræfj karl( en), 
pæ!J pengestykke(t), hof} hund(en), mo!J mund(en), pif} pind(en), 
rif/ ring(en), fegifj garn(et) på væverbommen, tgwsifj fletning(en), 
b;ynifj, gylifj, c;,wgrtifj den brune, gule, sorte hest; kællf kil

ling( en), væffj vælling( en) (~ 5 7 ,2 si.). 
Derimod tilfOjer ordene på -17, -n, -[J, -k regelmæssig 

-ifj: så7]-ifj sangen, bån-iij bunden, pæu-ifj pennen, yn-ifj 
-0vnen, marn-ifj morgenen, ry!J-ifj ryggen, bg:f;k-ifj bænken, 

sgrk-il} særken. 
I Gudhjem brugtes tidligere de fulde former også af 

ordene på -ij: mgfj-iij, br<j7/-i1j, dræfj-ifj, ho!J-ifj, mo!J-iij, pi!J-ifj, 
jel}ifj-ifj, brynifj-ifj o. s. v. 

b) I ordene på -l bortfalder i mellem [og f; rn 57,2 si.): 
bofij bolden, kvæffj kvælden rn 115,1), tg[ij I) (åre)tollen, is!. 
pollr; 2) tolden, is!. tollr. Ordet ·vg[ plads, mark, is!. vgllr, 
hedder i bestemt form uregelmæssig vgln med [n for [fj, men 

i Gudhjem tidligere vg[-ifj. 
c) Ordene på j bortkaster ofte dette i den bestemte form 

-0g tilfojer kun -f;: IJØ gøg: hiJ_j høg, liJ_j løg, rf]j røg, fl@j 
flig, lr§.j leg, ff~åj floj, håj hiij, hedder i bestemt form giifj, 
htiiJ, lt!.'IJ, rt!.'IJ, JlifJ, lq;fj, f{gij, hgij ved siden af !Jtfj-iij o. s. v. 

Samme regel, men desuden med ændring af selvlyden 
følger altid ordene dqj dej, is!. deigr, staj sti, is!. stigr, vaj 
vej, is!. vegr, som i bestemt form uregelmressig har dq;fj, stg:ij~ 
v(!}ij (flt. staja-na, vaja-na), men i Gudhjem tidligere regel

mæssig dai=if;, staj-i~, vaj-if;. 
d) De- ord, der i flt. -udstøder den korte se! vlyd, beholder 

den i reglen foran kendeordet i ent.: gwtan-ifj, så!'_iar-iij 
aftenen, sommeren (flt. gwtna-na, så!!!:ra-na), ferpr-ifj (nyere 
ji!}Jr-iij) fingeren, viijtar-iij vinteren, aws'Jl-iij akslen, he!!J:'Jl-iij 

himlen, ste'/lJl-iij tårnet. 
e) Af ordene på lang selvlyd tilfojer de på -Q og -t. -iij, 

de øvrige -fj i ent. (flt. har efter reglen ~ 122,3 enten -ana 
eller -na). 

Som mQ-if; dannes blg_-ifJ blodet, hg_-iij hoven, flt. hg_a-na, 
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krg-iij (fugle)kroen, lg-ifj loen, -bg-iij (nabg-ilj, naboen), flt. 
-bg-na (nabg-na), skg-i1} skoen, flt. skg-na, st~-i/j (svine)stien, 
flt. sti_a-na, s{-i!J sien, flt. si_a-na. 

Som da,-/j går f.eks. sta,-ij stedet, flt. sta,-na, fra,-ij fråden, 
tra,-/j 'tråen', den banede vej, s<]-ij 'såen', flt. s<]-na, tr(j-ij 
tråden, snf-/j sneen, sl(§-ij slæden, dii-fj døden, Sii-ij 'søen', 
bølgen, flt. Hi-na. 

Ordet by by hedder i bestemt form uregelmæssig b{i-/j 
(flt. bya-na). 

fi De hankonsord, der danner flt. på -<Jr, forandrer dette 
i bestemt form til -ar ligesom hunki.insordene: !Jæst-iij gæsten, 
flt. !jæstar-na, ven-iij vennen, flt. venar-na, drag9_n-i/j dragonen, 
flt. drag(!nar-na; f!!<l-ifj foden, flt. fø<l_ar-na, tg/j tanden, flt. 
tænar-na. 

g) Af ordet mg/j, mand, er den regelmæssige bestemte 
flertalsform rngija-na. Derimod hedder formen mæ!J bestemt 
ma!}-m (samme endelse som i intetkonsordene, der overførtes 
også til de ord af hak. og huk., som ingen endelse tilfOjer i 
flt.; sml. nedenfor 2 e. Med urette opfatter Espersen s. 216 
rnæ!}<m som virkelig intetkonsform). 

2. H n n ko n. 

a) Ordene, der ender på -n, bliver uforandrede i den be
stemte form i ent.: an ånd(en), flt. anar-na, an and(en), flt. 
æ!}ar-na, sti a,n strand(en), hån hånd( en), aln alenlen), ligwn 
havn( en), lia.wsan hukommelse(n) 1), sågm sogn( et), tgrdøn ell. 
tgrdm torden(en) 2), fi'i_ik<Jn frøken( en). 

Derimod tilfi.ijer ordene på ·IJ, -lj regelmæssig -iin: stå'l}_-iin 

stangen, vi!J-m vinden, stoij-<Jn stunden, krgldj-<m kællingen 
o. s. v. 

I Gudhjem brugtes tidligere de fnlde former også af 
ordene på -11: Q,n-<Jn, luln-m o. s. v. 

1
) Efter Espersen «altid i bestemt form». Dette er vel en fejltagelse, 

idet E. antager, at deu ubestemte form skulde lyde hawsa; men ordet 
er = isl. hugsan, og hawsan lyder efter regleu ens i ubestemt og 
bestemt form. I nyere tid har man dog dannet en bestemt form 
håwsa (en g[! hawsa en god hukommelse; sml. anm. I). 

2) Efter Espersen !Jruges ordet kun i sammensætning; men se Holm 
8. 454 11• 
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Anm. 1. Ordene ml/,n 'man', hestemanke, isl. mgn, og 
rfn træ- eller tjørnerække (sml. da. ren, is!. rein) hedder efter 
denne regel i bestemt form ligeledes m11n, rfn ; men heraf 
har man ved misforståelse alter dannet nye ubestemte former 
mil, rf, der er på veje til at fortrænge de oprindelige former 
på -li. 

Anm. 2. Oprindelig bestemt form er ligesom i rigs-
sproget vg,rom verden (derimod iirkgn, ørken, ubestemt form, 
hvoraf i rigssproget ved misforståelse, idet -en opfattedes som 
kendeordet, en ny form ork, der dog nn er forældet og ikke 
kendes i Bornholmsk, er opstået). 

b) Ordene på -r og -l med foregående lang selvlyd til
fojer i ent. kun -n rn 57,2): dg,r-n (dijr-n) dtiren, flt. da7:_ana 
(dii?:ana), jQ1·-n jorden, fjrg1·-n fjederen, mrgr-n mæren, hoppen. 
Altid i bestemt form bruges lzg,wbgrn (-bgn) havbredden, men 

Gudhjem hg,wbQr<m (str11nbQriin). 
På -l: sQl-n solen, ngl-n nålen, jyl-n julen. 
Denne regel følger også mQ<Jr moder, bestemt mQJr-n 

(stømQJrn 'stemoderen· om koldfeberen), flt. mQrarna, og 
det'Jr datter, bestemt døfJr-n, flt. detrana. 

c) De ord, der i flt. udstøder den korte selvlyd, beholder 
den i reglen foran kendeordet i ent.: awsJl-rm 'akselen', 
skulderen, flt. awslania, mQstJr-;m mosteren, flt. mQstrarna 
(om mQ'Jr-n se under bJ; f1·i]km frøken( en), i]'rkrm ørken( en) 
hedder i flt. frrj_'knm·na, iirknarna. 

Ordet ptbJl, pige, der er dannet ved sammensætning med 
hanktinsordet bæl rn 121,1)' behandles i bestemt form som 
hanktinsord og udstøder i reglen il: pfbliij (dog også pfbiiliij 
ligesom awsi!lii; o. s. v. ~ 129,1 d), flt. pfblana (derimod står det 
ubestemte kendeord og tillægsord i huk.: en pfbgl, en f11li 
pfbgl O. S. V.). 

d) Af ordene på lang selvlyd tilfojer de på -Q, -y og -~ 

-m, de øvrige -n. 
Som brQ-m går trQ-m troen, rQ-<m roen, hvilen, der ikke 

bruges i flt" kQ-im koen, SQ-m soen har i flt. k(irna, sifrna; 
lzy-rm huden, flt. hyarna; tf-m tiden, flt. tfarna, krf-an 

krigen. 
Som i]'-n dannes f. eks. 11}-n stalden, flt. ll}rna, m11-n 

engen, r11-n (ben)raden, d-n åen, flt. grna, trj-n tåen, flt. trgrna, 
lg-n ledden, kanten, flt. lgma, sg-n skeen, sq:-n sæden, fi!'-n 
føden, ni!·-n nøden. 
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e) De ord, der ingen endelse tilfOjer i flt., får i den be
stemte form -an som intetkonsordene (sml. mæ'!}-m foran 1 g): 
lyz-m lusen , flt. lyz-an, myz-an musen, flt. mo§-m, ggz-;m 
gåsen , flt. gæ§-'im. Derfor også ti'!}-m tingen , flt. ti'!}-m 
tingene, da ordet på grund af det oprindelige ik. er uforandret 

i flt. rn 116). 

3. Intetkon. 

a) Ordene, der ender på -iJ, bliver uforandrede i den 
bestemte form i ent., de på -n i flt. (sml. 2 a): fao fad( et), 
flt. joJJ-m, ha.ud hoved( et), flt. ha.uo-m, lø<} lådd(en), uld( en), 
har:.ao ell. ha'l:_ad herred( et); la11-a<1 landet, flt. lan lande(ne), 
btJn-ao benet, flt. btJn ben( ene), bgn-ao båndet, flt. bgn bånd(ene), 
nyrn-ao nyren, flt, nyrn, ngwn-ilo navnet, flt. ng,wn, vgban-ao 
våbnet, flt. vgbm. 

I Gudhjem brugtes dog tidligere de fulde former: fao-ao, 
ha.uo-ao, lø<!.-ao, hær:ao-fJiJ; lan-an, btJn-a11, bg11-an, nyrn-an (denne 
form anføres af Espersen som almindelig brugt også uden for 
Gudhjem) o. s. v. 

b) Ordene på -r og -l med foregående lang selvlyd til
fOjer i flt. kun -n (sml. 2 b): kar-ao karret, flt. kar-n karrene, 
gr-ao året, flt. gr-n, fdr-a<l fåret, flt. fdr-n, Qr-ao ordet, flt. 
Qr-n, bg;:r-ao bærret, flt. bg;:r-n, bjg;:r-aå bjærget, flt. bjg;:r-n, 
a.y;an-lg;:r-aå overlæderet, flt. 11.U}_anlg;:r-n (se s. 460 8), krg,'jtyr-ad 
kreaturet, flt. krg,'jtyr-n; tal-ao tallet, flt. tal-n tallene, sg,jl-ao 
sejlet, flt. sgjl-n. 

Derimod tå!:-<JiJ torvet, flt. tår:.-an, hå!-<Jo hullet, flt. hål-m 
(men blåmstar-fJiJ blomsten, flt. blåmstar-<Jn og blåmst<Jr-n). 
Mærk også trå{-<Jo trolden, flt. tråf-an og (yngre) trå[-n. 

c) Af ordene på lang selvlyd følger de på -i hovedreglen, 
de øvrige tilfOjer som trg;: -å i ent., -n i flt., f. eks. bf.-<Jo 
bien, flt. bf.-m; ligesåfesk<Jri-<Jo fiskeriet, fiskefangsten, kf.v<Jri-<Jo 
tyveriet. Derimod ha.uola-o hovedtOjet til heste, flt. -la-'IJ, bla-o 
bladet, flt. bla-n, va-o vadestedet, flt. va-n, ltJ-<1 leddet, flt. 
lf}-n, væi)a-rf}-o muren, klg;:-å klædet, flt. klæ-n (ligeså tårlde-å 
torklædet, flt. tårkle-n), kng;:-o knæet, flt. kng;:-n, br(i-d brødet, 
flt. br(i-n. 

d) De få intetkonsord, der danner flt. i ubestemt form 
på -<Jr, får dog i bestemt form i alm. endelsen -m: bf}st-<Jo 
bæstet, flt. bf}st-an, hm:.<Jo ell. harao herred( et), flt. har<Jo-an 
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(har:aa-m), (!scm-Ja asnet, flt. /!;SJn, nyere (!smarna. Nu høres 
også former som makslarna (af maksJl, flt. maks(J)lJr for 

maksJl; ~ 124,3). 

Anm. brrg, bræt. hedder i bestemt form i flt. efter 
reglen under c brrg~ (formen brrgiJarna bruges næppe; 
sml. ~ 124,2). 

Flertalsformen klrgr, klæder, hedder bestemt klrgrna (se 
Espersen s. 9 u. as a); men den gamle form klrgn er dog 
bevaret i udtrykket klrgn å /(in føden og klæderne (forældet 

'klæd en'); sml. c og ~ 124,3. 

B. Den svage bojning. 

~ 130. Hank ii n tilfojer i ent. -1]; i ordene på -ara og 
-J bliver -a og -J til i foran -ij. Flertal tilfiijer -na, foran 
hvilket endelserne -ara og -Jr (i ordene på -ara og -J) bliver 
-m'. Hun ko n tilfojer i ent. -n, i flt. -na, foran hvilket 
flertalsendelsen -Jr bliver -ar som i den stærke bOjning. 
Intet ko n tilfojer i ent. -a, i flt. -n (/fra og åja, som ender 
på -n i den ubestemte form, bliver uforandrede). Eksempler: 

Ent. 
Flt. 

Ent. øga-n 
Flt. øgar-na 

hankon 
t{ma-1/ bårjariij 
t{ma-na bå!}ar-na 

hnnkiin 

kå!Ji/; 
kå!Jar-na 

kærka-n ( ii:ærka-n) f'årstg(g)lsa-n 
kærkar-na (kærkar-na) fårstg(iJ)lsar-na 

intetkiin 
Ent. iira-iJ æp!J-iJ rrgjrJ-a 
Flt. ijrn æf_Jla-n rrgjJ-n 

~ 131. Med hensyn til de enkelte kon mærkes øvrigt: 

1. Hankon. 
a) Som t{maij bOjes de i ~ 125,l nævnte og andre lign

ende hankonsord på -a , f. eks. bakaij bakken, flt. bakana, 
håfbryskafj hjærtekulen, beqaij bidden, stykket, tø'f!_!:_af; tommel
fingeren, vgrmaij varmen , isl. vermi, iJ:naij ånden, isl. andi 
(træka l}na7} drage ånde, trække vejret), ænal'J enden, ngjlafj 
1) naglen, 2) navlen, hgwraij havren (flt. hgwrana havre
planterne, havremarkerne), ggzm} gassen, lrgvafj læben, lrgwafJ 
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'leven', brødet, mg,walj maven, ba'l!}ai) I) boven, 2) buen, la'l!!aii 
luen, bryafj hørdukken o. s. v. 

b) Afvigende fra hovedreglen hedder hår:.a, drengebarn, 
bestemt har:.iii, flt. hår:ana. Samme form (på -i/j i ent.) har 
også ordene på -ara og -<1 (se under c), idet de regelmæssig 
forandrer -a og -<1 til i foran -lj. I flt. får disse ord -arna, 
idet endelserne -ara og -iJ1· i den bestemte form bliver -ar 
foran kendeordet, f.eks. rytariij rytteren, flt. rytarna, ralsarilj 
rakkeren, æ{iJsti'l}arifj de underjordiskes anfører, sy'(jarilj 
synderen, ifariij ildstedet. 

Ordene ha~ara hammer (bestemt ha~ærifj), ka~ara kammer 
ibest. ka~ai·ifj) hedder i den bestemte forms flertal har.!!_rana, 
ka~rana i lighed med de ord efter den stærke biijningsmåde, 
der udstøder den ubetonede selvlyd i flt. (så~ar o. s. v. ~ 122,2). 

c) Som kå'J]iij går jyoilj jyden , flt. jyoarna, jfjoilj jøden, 
flt. j(jåarna, ft.milj fjenden, flt. Jt.marna, vel}i/j hveden, bQniij 
bonden, flt. bønarna. 

Ordene l(§rim1 lærer, b§JriJ indbyder, der lyder ens i den 
ubestemte forms ental og flertal rn 125,2 si.), hedder i be
stemt form l(!_!nriij, b§Flrilj, flt. l(§1'iJrna, b§<1rna; varj'J (væ!j'J) 
værge hedder vmjifj (vær:jilj), flt. var:j;;1rna (væ?:,j<1rna). 

Sjælden får ord på -iJ i den bestemte forms flertal 
endelsen -m i lighed med intetkonsordene på -J (se nedenfor 
3 b). Ved siden af va!j'Jrna (værj'Jrna) høres også var:jm 
(væ'!.'}<1n); ligeledes kan v(§rl(§ja eller v(§rl(§j'J ligemand 
(~ 125,1 sl.) i den bestemte forms flertal hedde både v(§rl(§jana 
og v(§rl(§jrm (sml. ~ 129,2 e). 

En oprindelig bestemt form er fg,niij fanden, der dog 
behandles ganske som et ord i ubestemt form (bryniij o. s. v. 
~ 122,1 a sl.): efj hår:.afg,nifj en fandens dreng, nana hår:.a
f'g,nilja nogle fandens drenge. Oen bestemte form hedder dæij 
hå~·afg,nilj, di hår:afg,niijana (i lighed med det ensbetydende 
dæij hår:asataniij, di hå~·asatanana). 

d) bæJi (bæ{), barn, hedder bestemt bæJiij, flt. bæJana, 
ma~·i (mar:), marv, hedder marjii} ell. rnar:iifj, aru (ar:), arv, 
ar:uifj (ar:ilj), flt. aruana (ar:ana); sml. ~ 125,4. 

2. Hunkon. 

a) Som øgan og kærkan (/rærkan) biijes de i ~ 126,1 
nævnte og andre lignende hunkonsord på -a, f. eks. p§rka-n 
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anden, flt. pfrkar-na, bryiJan broen, flt. bry!Jarna, rQsa-n 

rosen, flt. rg_sarna, dmpan d-uen, flt. da!:._varna, lfrjan lerjorden, 
flt. lfrjarna, ryan ruden, flt. ryarna o. s. v. 

bi Afvigende hedder kåna, kone, i bestemt form kå11 

ljfr. hån o. s. v. ~ 129, 2 a), flt. kå11arna (derimod swanan 

svanen, henan bonen, kg1/an kanden, ty(jan tønden o. s. v.I. 
I Gudhjem hed dog også kåna tidligere med kendeord 
lcå11an. 

c) Som fårstg(J)lsJ hujes de i ~ 126,2 anførte hunkonsord 
på -g: brer};m bredden, flt. bre§arna, tf.<1Jnm tidenden, flt. 
t'f.iJJnarna, kgmgstJn tjænesten, flt. kg:nJstarna. 

d) så?:i sorg·, bg_li bolig hedder bestemt så'[jm, flt. 
så-!)arna, bg_lim, flt. bg_liarna; tåru tijrv hedder tårum, flt. 
tår:_uarna (sml. ~ 126,a\. 

3. lntetkun. 

a) Som [fra bOjes kun åja, der dog i bestemt form i ent. 
tidligere i reglen hed qj;nJ for åjaa, som nu er det almindelige: 
flt. hedder åjJn. Disse former skyldes indvirkning af rigs
sproget, hvorimod den ældre ægte bornholmske form er {1:a, 

der altid bevarer sit a i ent. i bestemt form l{vaa, tlt. {vm). 

I Gudhjem brugtes tidligere som i andre tilfælde også af ijra 

og {va de fulde former i bestemt flertal (firn-Jn, {vm-Jn). 

Kun i ental forekommer drekao 'drikken', depao dyppelsen, 

se'l!acJ søben. 
Ordet jarta hedder i bestemt form i flt. jartan. På 

Bojden høres dog efter Espersen undertiden formen jartøn 

(især om dyr ggzaja1·tJn gåsebjærternel. Den af Espersen an
førte form jartarna brnges om 'hjærterne' i kortspil, men 
stammer vistnok ellers ligesom det ubestemte jartJr fra det 

kirkelige sprog rn 12i ,11. 
b) Som æjJlg bOjes de øvrige intetkonsord på -(), idet også 

de få ord, der danner det ubestemte flertal på -Jr, i bestemt 
form i reglen får -m (ikke -arna), f. eks. rg:jJo riget, flt. 
rg:jgn, mæ(jiJskaiJ mennesket, flt. mæ(jJskJn, ,i(irngcJ hjurnet, flt. 

j(irnJn. 
c) vi(ju vindue, vant hværv hedder bestemt vi(ju-aa, 

varu-gcJ, flt. vi(ju-gn, ·varu-rm. I\ un i ent. bruges henu-Jo 

honningen (sml. ~ 12i,a). 

,, 

.. !; 
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~ 132. Navneordenes bestemte form bruges langt hyp
pigere end i rigssproget, idet den altid anvendes i forbindelse 
med de påpegende stedord dæij den , dæ-lja denne, hil) hin, 
samt sa7!!_a samme (se eksemplerne hos Espersen u. d åj n 6 
og 7, d åj n n a, h ij n), sa!_na fdrman samme form, skikkelse. 

Også til egennavne fojes det bestemte kendeord meget 
ofte: dæ'!J Raskii/, ::&.nan, Rask, Ane, ad MoJJkrms te ad Munks 
til. Særlig som udtryk for fortrolighed eller en vis ringeagt 
sættes det bestemte kendeord til egennavne: Hå{mii/, Kåfaoii/, 
Holm, Kofod, Hå{man, Kåfaoska11, Holms, Kofods kone. -

Flere egennavne bruges altid i bestemt form: Ha7!!_arii/, 
Rytarakng,jtii/, (_)rniijabakai/, Stå1•whtflii/, Stårtabakana, Stårtarna 
(jfr. Espersen s. 333). Herhen hører også Swj_nabg:Jjtiij som 
navn på den 21. Marts (smst. s. 343\. 

Også af tillægsord dannes undertiden en bestemt navne
ordsform: våi_ad 'det våde', vandpytterne (Holm s. 501), vi rQd'd 
ifj i smålwo vi rode ind i smult vand. 

IV. Forholdsformer. 

~ 133. Den eneste forholdsform, der i Bornholmsk be
tegnes ved en særegen endelse, er ligesom i rigssproget eje -
formen, hvis regelmæssige endelse både i ent. og flt. er -s. 
Dog bruges ejeformen langt sjældnere end i det almindelige 
sprog, idet man jævnlig til at udtrykke ejeforholdet anvender 
sammensætninger, afledninger eller omskrivninger : mø{ara
drælj, -pajan, -Anan, møllerens karl, pige, Ane. Om afledninger 
på -a, :.ska af mandlige personnavne for at betegne ved
kommendes kone se :Espersen u. ko n n a. 

I mangfoldige tilfælde, hvor der i rigssproget står eller 
kan stå ejeform, bruger man i Bornholmsk så godt som åltid 
omskrivninger af forskellig art. I steden for forbindelser som 
«hestens mankeo, utræets grene", "plantens blade" vilde man 
med forholdsordet på sige m{!JJkan på hæstiiJ, grgnana på trg:o, 
bl{!n på pl{!ntan. Jævnlig bruges også omskrivning _med 
navneform: for "jeg hørte hestens vrinsken, koens brolen" 
vilde man snarest sige ja htln hæstifj vrø!}a, kQm vrg:la; 
ligeledes ujeg hørte vindens susen i træets blade" ja htfra 
vi'!Jm syza i bl{!n på trg:iJ o. s. v. En sætning som usolens 
varme føles mest i byen" kunde omskrives i bg}7 mærkar ei/ 
ed rnæst, når· a sQln (hon) vg,rm'dr. 
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~ 134. Umiddelbart foran ejeformens -s forandres endelsen 
a overalt til a. I den bestemte forms ent. hedder kende
ordet -ans både i hak. og huk. af den stærke Mjningsmåde. 
Som mønstre tjæner for den stærke bojning hak. grm arm, 
huk. sag sag, ik. sfv skib, for den svage biijning hak. ttma 

time, huk. rgsa rose, ik. æf_Jla æble: 

Stærk bojning 

hankiin hunkiin intetkiin 

Ent. qrm qrmiij sag sagan SfV SfVJO 

q,rms qrmans sags sagans SfVS sfVfJOS 

Flt. g,rma qrmana sag'Jr sagarna SfV SfViJn 

g,rmas qrmanas sagars sagarnJs SfVS SfViJTtS 

Svag bojning 

hankiin hunkiin intetkon 

Ent. ttma ttmaij rgsa rgsan æg la æl}lao 

ttmas ttmaijs rQSiJS rgsans ægl'Js æl}l<Jos 

Flt. ttma ttmana rgsgr rgsarna æQl<J ægl;m 

fim'JS t1man<Js rQsfJrs rgsarn<Js æQl'iJs æglans 

Anm. Enkelte stærke hankonsord får i den ubestemte 
form undertiden endelsen -<Js i steden for -s: te JQrtn til 
Hjorts (Hjort og familie). 

~ 135. Ved siden af den sædvanlige ejeformsendelse 
bruges i den bestemte form, særlig i den svage bOjningsmåde 
i hak. og huk., sjældnere i ik. i mangfoldige tilfælde (i nogle 
ord så godt som udelukkende) endelsen -Jn'iJs for -aijs i hak., 
-ans i huk. og -Jos i ik. ent. Også i flt. kan hak. og ik. 
ende på -anJs i steden for -an'Js og -ans; derimod får hun
konsordene endelsen -'Jrn'Js for -ariws: 

hankiin hunkiin intetkon 

E f ttmaijs rgsans æj_Jlgos 
nt. \ . æf.Jlan'Js tyn'JlliiS rQS'iJlliiS 

Flt. 
f t1man'Js rQsarnas æf_}hms 

\ tim'J1WS rgsarnfJS æ{Jl'Jn'Js 

Endelsen -ann forekommer hyppigst i de svage han
konsord i ent. og tlt., dog ikke ved ordene på -ara (ska<!;mas, 

tø"!!_mJs, hananas, 01pnas, håran<Js, baiQJnJs; bælnws). Ligeledes 
bruger de svage hunkonsord ofte -anJs i ent. og -anws i flt. 

i: 
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(høn;mgs, då'l!}_<mfJs, stå"!!_imiJS; flt. høn:irnfJs, då1!l_fJTnrJs, stå"!!_fJrniJs). 

Derimod forekommer -1Jn1Js sjældnere i intetkonsordene (ganniJs). 

Også ord af den stærke biijningsmåde bruger jævnlig 
denne endelse: hak. grrniJniJs, kgr1Jn1Js, bg:f;kiJnfJs, bj(irnfJniJs; 

huk. vå!!l:fJnfJs, kg;mgs, flt. vår1]1Jrn1Js, k{fTiJnfJs (for k{jr111Js af ktj_'rna 

~ 129,2 d); ik. fgr1Jn1Js, sfViiniJS. 
Hvor et ord efter den stærke biijningsmåde ved tilfiijelse 

af -'imiJS vilde få samme form som et ord efter den svage 
biijningsmåde, bruges denne endelse som regel kun i den 
svage biijningsmåde: tøl!! tomme hedder i bestemt ef. tø'f!!:.1Jns, 

men tm!_!:a tommelfinger tønya'i}s eller tø1!_liJnfJs; af bøn biin hedder 
ef. bøn1Jns, men af bøna bonne bønans eller bømn1Js. 

I nogle stedord, der i tlertal har endelsen -ma, er -fJntJs 

den dertil svarende regelmæssige endelse i ejeformen (se 

~ l 66,2, 167 ,2 og 7). 
~ 136. De hunkonsord på -r og -l, som i den bestemte 

form kun tilfiijer -n (~ 129,2 b), danner i reglen ef. på -s, 
sjælden på -fJniJs: fjg:rns og !Jg:rrmfls fjederens, rng:rns (rnærrJniJs) 

mærens, hoppens, garns gærens; sglns solens, jylns julens. 
Ligeledes hedder kåna i bestemt ef. i alm. kåm (ved siden af 
kånms eller kåmnfJs; derimod aldrig kånan.s); sml. ~ 131,2 b. 

~ 137. Hankonsord på -'i}, hunkonsord på -n, intet
konsord på -iJ bliver efter reglerne uforandrede i den bestemte 
forms ent. Ligeledes bliver intetkonsordene på -n uforandrede 
i den bestemte forms flt. Disse ord kan derfor også under
tiden lyde ens i ef. i bestemt og ubestemt form, så at man 
kan høre d1·æ'i}s karls og karlens, men flt. dræj:ps karles, 
dræf;a111Js karlenes, rngf;s mands og mandens, ans ands og 
and-ens, men flt. æn;,rs ænders, ænarniJs ændernes, hauds 

hoveds og hovedets, men flt. hauiJs hoveders, hauiJ1Jns 

hovedernes, fiØs fads og fadets, bgns bens, bgnJiJs benets, 

men flt. bgns bens og benenes. 
I reglen er den bestemte form dog forskellig fra den 

ubestemte og hedder drælj;ms (eller d1·æ1jJrm), rng'i}ms, {!,ngns, 

hauiJgiJs, faiJJiJs, b§niJnS (bgnrmgs) o. s. v. 
~ 138. Ordet da, dag, hedder i ef. ent. og flt. regel

mæssig das: e'ij das, rnå7Ja das grbaj (rnandas, tgrzdas Holm 
s. 4Hi u. b 1ij11 og i alm. i rnand1Js, tgrzdgs i mandags, tirs
dags), men i sammensætninger også dg.fs (jfr. Espersen s. 45 f. 
og vårdg.fs s.141 u. hvordajsl. I den bestemte form 
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hedder det i ent. daf}s, i flt. dan11s. Ligeledes stafjs, flt. stanas 
Q. S. V. rn 129,1 e). 

~ 139. De svage hankonsord, der i den bestemte form 
ender på -ifj (~ 131,1 b), får i ef. -rms (som de stærke han
konsord): hå-i:_ms (også hårym1s; flt. håranJs eller hår_:Jn11s); 
påtarms, fcæfarms, ifarms. Undertiden danner disse ord dog 

også ef. ved at foje -s til formen på -if/: hå-i:_ifjs, påtarifjs, 
fcæ/arif}s, ifarifjs (i lighed med tfmafjs; daf}s, staijs). 

~ 140. Ved siden af ejeformsendelsen -s forekommer 
i nogle tilfælde -sa, eller, når ordet ender på s, -a alene, 
særlig i mandlige egennavne: P(§r Per, ef. Pf§rs og P(§rsa, 
Qla Ole, ef. Qlgsa, H'!:_ns, Jens, Atiars, Ma§, ef. Hijnsa, Jensa, 
A~iarsa, Ma§a; ligeledes V f!!wJst, ef. V f§wJsta. Det hedder te 
{hQs) H11:.nsa, Jensa, til (hos) Hanses, Jenses (Hans, Jens og 
familie), og man kan også høre te (hQs) L0rs Jensa, Jens 
Pf§rsa, til (hos) Lars Jensens, Jens Pedersens. Dog bort
kaster efternavne på -s<m med fornavn i reglen -Jn i ef. uden 
tilfojelse af -a: te Lars Jens, Jens P(§rs, Jens Lars, Hans 
Qls (derimod uden fornavn Elansrms, Jensrms o. s. v.). 

Ejeforrnsendelsen -sa ved siden af -s bruges også i ordene 

far fader, ef. fars og farsa, mQar moder, ef. mg_Jrs og mg_Jrsa, 
der bruges i flæng (se f. eks. Holm s. 426 1•2). Ligeledes 
veksler -sa og -s i udtrykkene i gwtiJsa = i gwtas i aftes, 
i mår_:Jsa = i mårns (mår_:gns) i morges (sml. sv. i afse, i morse). 

Om samme ejeformsendelse i nogle stedord se ~ 161 
og 164,L 

~ 141. Medens ejeformen anvendes langt sjældnere end 
i rigssproget i forbindelse med navneord for at udtrykke 
ejeforholdet, bruges den i endnu storre udstrækning end i det 
almindelige sprog i forbindelse med forholdsordet te til (sml. 
Espersen s. 351): te S(fs til søs, te hgws til havs, te lans å vans 
til lands og vands' te fg_os til fods' syåa te mgls skyde til 
måls, te vaås til væds, spåra te rds sporge til råds, te dlars 
'til alders·, til års, te sæfjs til sængs, te kærkJs, altiJrs, jjifJs, 
sælskgvs, bgrsgls, ?!/r[jls (ejrg'ls) til kirke, alters, gilde, selskab, 
barsel, gravøl, te prf§stgns; prQstms, snefsargns, majqrrms, Kyrgs, 
Jg_rtJs, hos præstens, provstens, snedkerens, majorens, Kures, 
Hjorts; var_:a te håls have ophold etsteds (Espersen s. 132), 
r§ te bagnifjs lave til bagning, fd te fårf§rifjs få til foræring 
{= fd te i)§niJs til 'givendes'), ha te v'f.nJrs have til nar. 

7 
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Ligeledes med i: i mårns, gwtrJs, såfJlars, vifjwrs i morges, 

aftes, sommer(s), vinter(s), i mandtJs, tgrzdtJs o. s. v., i man

dags, tirsdags. 

~ 142. Lævninger af gamle forholdsformer. 

Ligesom i rigssproget forekommer i visse forbindelser 
og i sammensætninger enkelte lævninger af ellers tabte for
holdsformer som minder om en ældre bOjning, dels hensyns
former, dels ejeformer med andre endelser end -s: 

1. Gamle hensynsformer (i oldsproget i reglen på -i, 

i Bornholmsk på -a; sml. ~ 12) er bevarede i i lgwa i lave 
(også kå1_!1:.a i lgwa komme i lave), i liva, i srgwna i live, i 
sovne (is!. i lifi, i svefni), i hæ1J:a i hænde (isl. i hendi), i tf.a 
i tide (udgår måske fra hf. flt. ti5um). 

2. Særlig er dog forskellige gamle eje former endnu 

bevarede: 
a) E f. en t. på -tJr, -r (rigssprogets -er, -r, isl. -ar) : 

rætJJrgå'!} rettergang (svarer vel til isL rettar; sml. retterhus 
:i: domhus hos Tausen), la.urda rn 24) løverdag, lordag, g. d. 

løghærdagh, isl. laugardagr (No. bOjn. ~ 8 beg.). 
Ef. ent. på -a (rigssprogets -e, isl. -ar): te ræt_a til rette 

(herefter også gd i ræt_a gå i rette). Mærkelig og ukendt i 
skriftsproget er bevarelsen af den gamle ef. halnaoa (af lialnaiJ 
hak. halvdel) i forbindelsen te halnaiJa 'til hælvten' = til 
halfnapæ sk. 1. I, 7 (No. bOjn. ~ 31 si.) og i enkelte andre 
udtryk (Espersen s. 123); te vaja til veje (= isl. til vegar eller 
mulig til vega ef. flt.), te taka -til takke (isl. pakkar eller mulig 

pakka ef. flt.). 
Oftere forekommer sådanne ejeformer i sammensætninger 

ligesom i rigssproget: nat.alaja natteleje, isl. nattar-, sæ!Jaklrgr 
sengeklæder, isl. sæingar- ,- sgtasæ~ sottesæng, is!. s6ttar-, 
hat.apof hattepul, isl. hattar-, sønakåna sonnekone, is!. sonar-, 
nøgaskal nøddeskal, is!. hnotar-. Hyppige er ejeformer på -a 
og -iJ i sammensætninger af svage hankons- og hunkonsord 
på -a (rigssprogets -e, is!. -a og -u); se eksempler 

~ 126 not. 
b) E f. flt. på -a (rigssprogets -e, isl. -a) er bevarede i 

te håna til hånde (gd te håna gå til hånde, is!. handa), te gra 
til orde (kå'f!l:.a te gra komme til orde, is!. or5a), te hyza til 
huse, te baga (og te bagtJs) tilbage (is!. til baka). l lighed 
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med disse udtryk også får f!!aa for fode , på fgoa på fode, 
hvor vi måske egenlig har den gamle hf. flt. f6tum. 

Ofte er dette -a ligesom det tilsvarende -e i rigssproget 
bevaret i sammensætninger: Jawlaså11 fuglesang, hæstaskg 
hestesko o. s. v. 

Den i rigssproget forekommende veksel mellem barne
og bi:irne-, bonde- og bønder- i sammensætninger (barnefader, 
-pige o. s. v., bi:irnebal, -leg o. s. v., barnebarn, flt. bi:irnebi:irn; 
bondeman, -ven o. s. v., bønderfolk, -smi:ir o. s. v., bondepige, 
flt. bønderpiger o. s. v.) kendes ikke på Bornholmsk, som af 
herhen hørende sammensætninger med bg,rn kun har bgrnaf ar 
barnefader rn 124,1 anm.) og af bg_na kun kender sammen
sætninger med bg_na-: bg_nasnaf.s bondesprog, bg_nafålk, -smår 
bønderfolk, -smi:ir o. s. v. 

Ef. flt. på -na af svage hunki:ins- og intetki:insord (g. d. 
-na, isl. -na; No. bi:ijn. ~ 64, 67 og 68 si.) er bevaret i 
klåf.s;mahys, -trJ,rn klokkehus, -tårn (isl. klukknahus), [jrna
(g. d. ørnæ-, nu øren-, is!. eyrna-) Espersen s. 409, i_vna- (g. d. 
øghnæ-, nu i:ijen-, isl. augna-) Espersen s. 154 og 243 u. 
nas te. Ligeledes er nyrna- i nyrnavg,rk, værk, smerte i 
nyrerne, sikkert den gamle ef. flt. til det oprindelige *nyra 
(= isl. nyrnaverkr), flt. *nyron, nyrn (som *(iron, (irn), hvilken 
form også overførtes til ent. rn 127 ,1). 

c) Også i den bestemte bi:ijning er ligesom i rigs
sproget enkelte Jævninger af ældre ejeformer bevarede i visse 
forbindelser: gfjrsans fålk gårdens folk (s. 431 6), gq,( o)sJns, ef. 
af gg_o gud (s. 108), dy fre(o)sans g<Jo du fredsens gud! li_vsans 
kræftar (af alle) livsens kræfter, vg,rsans, va(r)sans verdsens 
(som i "ingen verdsens ting», "al verdsens guld») s. 116 u. 
gri:issen og s.499 u. varden, jartJns grofl hjærtens grund. 

~ 143. Almindelig anmærkning til navneordenes 
bi:ijning. 

En del ord kan , når de bruges som samlingsnavne 
(kollektivt), udelade flertallets endelse (dog næppe så al
mindelig som i rigssproget): et sn!}s sifiJr å sy feska en snes 
sild og syv fisk (torsk), men også sifan 'silden' g: sildene, 
dra (træka) fesk mede fisk (torsk), hær e kår.!!:_iJd majiij fesk i rJ,r, 
mæn de har vg,d nrJ,lit mæ lg,js å si{ mange fisk (torsk), men 
det har været dårligt med laks og sild, kæ§a sif fiske sild med 

7• 
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'kæs' (men kæ~a raj<1r fange rejer); fir se~iJ'j fire skilling 
(~ 170); å g,rbaja ( gdr:_a) hå;_a eller hå;_ar binde hoser. Således 
ofte ved majiij -megen (se Espersen s. 221). 

Som i rigssproget bruges ra-'1!l_iij, hg,wraij 'rugen', 'havren' 
kollektivt (ligesom si{an ovenfor), men i flt. om de enkelte 
planter (nu i alm. i betydningen 'rugmarker', 'havremarker' 
~ 122, 1 a og 125, 1). 

IL Tillægsord. 

A. Bojning i ubestemt og bestemt form. 

~ 114. Ethvert tillægsord kan ligesom i rigssproget i 
reglen stå både ubestemt og bestemt (i forbindelse med dælj 
o. s. v.). 

I den ubestemte form har entallet bevaret oldsprogets 
tre kon, idet hankon tilfOjer -rw, intetkon -t, medens hunkon 
ingen endelse har. Flertal ender i alle kon på -a. 

Den bestemte form har i ental endelsen -a, i flertal 
_" (på Bojden kan dog også -a høres). 

De forskellige afvigelser fra disse regler vil blive nærmere 
omtalte i det følgende. 

Anm. Ligesom i rigssproget bruges g,[, al, kun ube
stemt. Det samme gælder det kun i ik. ent. og i flt. fore
kommende såmt, så"!!:a somt, somme. Kun bestemt form 
bruges sa'I!:a samme. 

I udråbsformen bruges i almindelighed som i rigssproget 
den bestemte form, men også undertiden den ubestemte: 
li{a Fr~rik lille Frederik! kå'![t lt_åiij hår:a kom lille dreng! 
go da lt_iJ<1n pt_b<1l god dag lille pige I 

Som mønstre på bOjningen af de forskellige arter af 
tillægsord i den ubestemte og bestemte form tjæner då11pr 
døvstum, fati<1r fattig, fo{<1r fuld, vi_iJ<1r hvid, 1:1mg,rt<1r smækker, 
-siijaiJ<1r -sindet, stQr stor, vak<1r vakker, da'-!liij doven, gg,lifj 
gal, ny<1r ny, rflr rød, vifa dygtig: 
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Ubestemt Bestemt 

han ko n hun kiin i ntetkiin hank. og hun k. intetkiin 

Ent. dåm'Jr 

Flt. 

Ent. fatiJr 

Flt. 

Ent. fo[Jr 

dåm 

dåma 

Ja ti 

jatia 

foj 

dåmt 

fa tit 

folt (jolt) 
--~~~~--,~~~~~-

F It. fo{a 

Ent. vt<JJr vta vet 

Flt. vioa 

hankiin hu n ko n og i)n te t k ii n 

Ent. smgrtJr smgrt 

Flt. smgrta 

Ent. -siijadJr -siijad 
-

Flt. -sii)ada 

hank. ogh unk. intetkiin 
Ent. stQr', va"/sJr stQrt, va"/sJrt 

Flt. stg_ra, va"fsra 

hankiin hunkiin intetkon 

Ent. dall}_iij dawøn dåWfJd 

Flt. dawma 

Ent. ggliij ggl(iJ)n gglJd 

Flt. gglna 

dæfj dåma de(d) dåma 

di dåm'J 

dæij fatia de(iJ) fatia 

di JatiJ 

dæij fo[a de(d) fo[a 

di foi'J 

dæij vtoa de(a) vtoa 

di vtd'J 

dæij smgrta de(o) smgrta 

di smgrtJ 

dæij -siijaoa de(o) -sifjada 

di -siijadJ 

dæij stQra, de(o) stg_ra, 
va"/sra va"/sra 

di stf}_rJ, va"/srJ 

dælj dawma de(o) dawma 

di dawJnJ 

dæfj gglna de(d) gglna 

di gglnJ 

Ent. nyJr, rfjr ny, rii nyt, rot dæfj nya, 1·g de( iJ) nya, rii 

Flt. nya, rff di nyJ, r(i 
h a k., h u k, og i k. 

Ent. vi[a dæ1j vi[a de(iJ) vi fa 

Flt. vi[a di vi fa 
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~ 145. Som dåT_!!iJ1' og fatifJr bOjes det stOrste antal af 

de bornholmske tillægsord, f. eks. 
a) fra"/sfJr rask, huk./ra"/s, ik. /rakt, flt.fra"/sa, stre"/siJr stræng, 

skrapilr skrap, slap'iJr slap, skg,rp'iJr skarp, agiJr skarp, na[/'iJT 

vred, r11g1Jr rank~ str11g1Jr rank, kl11g1J1· bOjelig, sl11g1J1' slap, 
kliJ,giJr klog' viJ,g'iJr (tidligere også våg'iJr) svag' dårlig, s(jgiJr 

syg, la"!!:_iJ1' lam, ta"!!:_<lr tam, ordene på -sa?E'iJT -som (fnsa?EiJT 

ensom, glømsa"!!:_ilr glemsom, mQrsany'iJr morsom, varsa~iJr 

varsom o. s. v.), då"!!:_'iJT dum, grå?E'iJT grum, nø"!!:.'iJr nem, vg,rrmr 

varm, frøtFJr skør, lø111Jr eller le'!J,11r lind, mild, s{]gniJr søgn 
(siJ,gna da, di siJ,gn'iJ dana), jg,wniJr jævn , vanfJr vant, klfnfJr 

spinkel, pfn'iJT pæn , TfnfJT ren, SfrlfJT sen , Qn!Jr ond, mQnl/1' 

moden, bryn11r brun, gr(iniJr gron, s(jnfJr (forældet) dygtig, orpr 

ung, torpr tung, stræfpr stræng (sml. ~ 101 og 147 ,1), smaliJr 

smal,/yfor doven, gyhr gul, va~r hvas, ve§}r vis (certus, quidam), 
flink, jø§.fJT pæn, tø§.iJT tavs, strysiJr pyntet (~ 78,4), hgwr hæs, 
huk. hfz, ik. hfst (se nedenfor), flt. hfza, viwr vis, lyzFJr lys, 
lijziJr løs, div1Jr dyb, st!v1Jr stiv, gråY!_iJr grov, tg,wiJr (forældet) 
sej, dq:wiJ1' døv, lq:jiJr lig, bl(§jiJr bleg, r(§jiJr rig, sl(§jiJr slig, 
ajiJr om (i tænderne), laja1· (forældet) lavtliggende, swajiJr bOjet, 
håjiJr hoj, blåJiJ1' bly, sl~j"r lad, dråjiJr droj. -

- b) Således går også alle tillægsord på -ifJr, -li1Jr (rigs
sprogets -ig, -lig) og -uiJr, der undertiden veksler med hin
anden: artiiJr og artiJlifJr eller 11rtu1Jr artig, fOjelig, ar:i"r eller 
ar:uiJr (forældet) arrig' naoifJr nådig' mQiliJr modig' n{]liiJ1' 
dårlig, beliiJr billig, hæfiar hellig, grywlifJ1· grulig, he!!!iJliiJr 

hemmelig, har:liiJr herlig, lø"fsiJlwr lykkelig, sår:jiJb:fJr sørgelig, 
far_uiJr færdig, fjer:uiJr gerrig, h(!lrUiJr spættet, ha[uiJr halv, 
hæfuiJr behagelig, saf}uiJr tilsølet, ra[!UiJr med strid uld, rg,ju1Jr 

løst vævet, felkuiJr glat, slibrig, -g,jtufJr -agtig (stQrg,jtuiJr stor
agtig o. s. v.); sml. også ~ 149 b sl., 150 b, 151 a anm. 2. 

Det vil af eksemplerne ses, at både tillægsord på -n og 
-s med foregående medlyd, der i oldsproget ikke tilfOjer -r i 
nf. ent. hak., og tillægsord på -n, -l og -z med foregående 
lang selvlyd, der i oldsproget ender på -nn, -ll og -ss i nf. 
ent. hak., behandles regelmæssig som de øvrige tillægsord: 
siJ,gnfJi·, is!. sykn, jg,wniJr, is!. jafn, va§.fJr, is!. hvass, sfnfJr, isl. 
seinn, grtjnfJr, is!. grænn, fylfJr, isl. full, hfziJr, is!. håss, vtz1Jr, 

is!. viss, lyzfJr, is!. lyss o. s. v. Ordene på -z får i ik. -st (~ 78,2). 
Fra hovedreglen undtages dog hfl hel, is!. heill, der kun 
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visse forbindelser hedder hglJr i hak. (se Espersen s. 129). 
de samme forbindelser som hgl bruges også ha{ halv, is!. 

halfr, uden hankonsendelse, hvorimod hafuiJr· svarer til hglør. 
Eilers udelades hankonsendelsen kun rent undtagelsesvis i 
enkelte ord (sml. Holm u. sjoner og slajer s. 476 og 4791. 

~ 146. Afvigelser fra hovedreglerne indtræder i følgende 
tilfælde: 

a) Ordet køkar tyk, huk. køk, hedder i ik. kyjt, men også 
kyt og køkt. På lignende måde danner tillægsord på -y/j ik. 
på yjt, yt eller y/jt 1sml. ~ 97 anm.): l?'y/jJr tryg, ik. tryjt, 
tryt og trygt, syf;a1' (forældet) fugtig, ik. syjt, spry/jar sprød, 
ik. spryjt, sty/pr styg, ik. styjt og styt, my/pr myg, ik. myt, 
ny/pr ni.ijeseende, ik. ny/jt. Ligeledes har tillægsordene på 
-æ/) i ik. æjt eller æ/jt: snæ!Jar indsmigrende, ik. snæjt og 
snæ/jt, stæfjar strid, ik. stæjt og stæ/jt. 

bi I et par ord på -rk (-rk) bliver k (k) i ik. til i rn 92 
anm.): mårlcJr mi.irk, ik. måi:it (sml. te mor ri t hos Espersen), 
stgrkJr stærk, ik. star:it (sml. vannstarker s.499, hvoraf ik. 
efter Holm hedder både -star:it og -stgrkt). 

c) Ordene på -sk udstøder regelmæssig k i ik. (2 104 
anm.): raskør rask, ik. rast. Således også fresbr frisk, bgskJr 
besk, trgskJr kløgtig, krfskJr syrlig, barnQskJr af fælt udseende 
(oftest brugt i ik. barnQst), hQjyslcJr storagtig, ryskfJr ustyrlig, 
jyskJ1' jysk, tyskJr tysk, md{JSQskJr ondskabsfuld, gløpskJ1' 
grådig, jgmskJ1' (forældet) fæl, tårnJlåmshr tummelumsk, 
bår_:iijhålmskJr bornholmsk, danskJr dansk, 8wenskar svensk, 
pfnskJr 'pæn', som tager fint til spise og drikke, stfnshr 
stædig, lynskn· fortrydelig, falskn falsk, elskJr (forældet) hidsig, 
dålsbr sendrægtig, fgrsbr fersk, dårskn· dorsk, nårskJr norsk. 

Ligeledes udstødes k i reglen mellem 1J og t: blru;kJr 
blank, ik. bl(!.r;t (og b[(!,7Jkt), stro7Jk&r strunk, ik. stro7Jl og stro7Jkt. 

d) Ordene på -å1J (i rigssproget -ang) får i ik. -(1,nt 
rn 84,2 SJ.): [å7JJT Jang, ik. f{lnt, tråJ}cir, trang, ik. trant, VTå1}Jr 
vrang, ik. vra~t, yhå1}Jr (forældet) uregerlig, ik. yhant 1). -

1) Espersen anfører u. I å n ger ik. l{1nt, men u. ål å n ger ik. -t (g: ll11Jt), 
hvad Holm dog retter s. 503. Som ik. af trå1pr anfører E. ligeledes 
trångt s. 362 og s. 383 (u. veitrånger), n1edens H. kun kender 
trant (s. 495). Også af vrål/Jr og uhå1}Jr lyder ik. efter E. -t. Disse 
sidste former, der er dannede regeln1æssig som 07Jt, to7}t (af 07JJr 

ung, f07JJT tung), høres måske i enkelte egne. 

·" i. 
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Derimod hedder orpr ung , tolJ"r tung i ik. regelmæssig 
efter hovedreglen 01Jt, to1Jt. 

~ 14 7. Ord på oprindeligt nn og de fleste på nd får i 
hak. og huk. -'ij()r, -'i}, i ik. -nt; de på oprindeligt li og Id i 
hak. og huk. -l()r, -i, i ik. undertiden -lt rn 84,2 og 87,2). 
Dog har ik. også ofte -'ijt og i alm. -lt ved indflydelse fra 
hak. og huk.; i flere ord bruges disse former udelukkende: 

1) ble'ij()r blind, huk. ble'i}, ik. blent og nu alm. ble'i}t, ro'ij"r 
rund' ro/f, ront og ro'ijt' so'ij()r sund' soij' sont og nu alm. 
soijt, grg~"r fin, grg'i}, grgnt og nu alm. grant (Espersen an
fører kun den første form), sgij()r sand, sg'i}, sant, ty1M' tynd, 
ty'i}, tont. 

- Derimod med ij af oprindeligt ng stræijJr stræng, stræ'ii, 
stræ'ijt; ligeledes med oprindelig enkelt n - lø'!l"r eller le'!l~r 
lind, mild, is!. linr, løn (le!J), lønt (lent), og med n af nd 
g_nr1r ond rn 85,2), g_n, g_nt. 

21 kg,{"r kold, huk. kg,{, ik. kalt, Jol"r fuld, jof, folt 
(jo[t; nu i alm. fålt); men gfi,[gr gold, gif{, gif{t, mi["r mild, 
mif, milt, snifiir snild, falsk, snit; snilt, snæ/Jr falsk, snæf, 
snæit (de to sidstnævnte ord svarer bægge etymologisk til isl. 
snjallr), !JæJJr klartlydende, !Jæf, !Jæit, knæf<Jr (forældet) vakker, 
knæ[, knælt, vi/ar vild, vif, vift. 

Uregelmæssig uden hanktinsendelse er g[ al, isl. allr, 
huk. gf, ik. alt, flt. g[J (ikke g[a). 

~ 148. a) Tillægsord på -å med foregående lang selvlyd 
forkorter jævnlig selvlyden i ik. foran t ligesom i rigssproget: 
-hgåJr (f. eks. lli'!.!_JrhgoiJr overstået s. 251), huk. -liga, ik. -hat, 
vfi,oiir våd, vfi,o, våt, ffoiJr fed, fgo, Jet, h~oii1' hed, h(}.o, het, 
vf.on· hvid, vf.o, vet, bl[jo"r blød, bltfo, blot, s[foiir sød, sifo, set. 
Derimod jlaon flad, jlail, flat (eller flat), ltJoiir lad, lao, lat, 
kfi,oiir kåd, kfi,fJ, kfi,t. 

b) Tillægsord (tillægsformer) på -d (-o) med foregående 
medlyd følger i almindelighed hovedreglen; men nogle kan i 
huk. have samme form som i ik.: -lgjdiir (egl. lagt) -laden 
(f. eks. mårklgjdiir mørkladen), huk. -lgjd eller -lgjt, ik. -lgjt, 
df!!_wlablæ'!ldiir ustyrlig, huk. -blænd eller -blænt, ik. -blænt, 
-m(§ldiir, -mælet (f. eks. lgwm(§ldJr lavmælet), huk. -ml§ld 
eller -m(§lt, ik. -m(§lt, ftjrdiir (eg!. ført) fremmed, huk. ftjrd 
eller ftfrt, ik. ftlrt, -segJr, -set (f. eks. ifaseggr, vætgse!}fJr for
hekset), huk. -seg eller -set, ik. -set. Men i alm. efter hoved-
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reglen: .fårkræ!)_dgr fordrejet, huk. -kræi)d, ik. -kræijt, sp1·æfjd;w 
sprængt (sml. bfbiJlspræijdg1·), huk. spræfjd, ik. spræfjt, -hændJr 
-hændet (f. eks. dw:.hænclJr med rystende hænder), huk. -hænd, 
ik. -hænt, klæt}iJr klædt (sml. mårkklæt}gr), huk. klæ~, ik. klæt, 
ræi}gr ræd (sml. mårk1·æqiJr), huk. ræ{j, ik. ræt, ret}Jr redt 
(gi·eqgr tilredt), huk. re!], ik. ret. 

~ 149. a) Tillægsord (tillægsformer) på -t får samme 
form i huk. og ik.: -t{f,t'Jr -snoet, huk. og ik. -ff!l, glatiJr 
glat, glat, satgr sat (jfr. yosatJr s. 3701, sat, nætiJr net, tækkelig, 
næt, lætgr let, leet, slætJr slet, flad, slæt, brf!:nl'Jr (nu sjældent) 
brat, brf!nt, galdnt'Jr prægtig, galant, haltJr halt, halt, vilt'Jr 
vilter, uregerlig, vift, smgrtJ1' smækker, smgi·t, swgrtJr sort, 
swgrt, f?stcrr fast, ff!:st, tøstiJr tavs, test. 

UbOjelige er som i rigssproget åyJst, angest, angerfuld, 
og den ubestemte form af hojeste grad på -ast og -st (sml. 
~ 153,3 og 159,2). 

bi Samme form i huk. og ik. har også tillægsord og 
tillægsformer på -ao (is!. -a5r) og tillægsord på -Jo (rigs
sprogets -et, isl. -ottr), som i huk. og ik. har -ao, -Jo: 
.fraf!i:aoJr fremmed, huk. og ik . .frar.!!:_aå, ha!JgoaåJr halvfærdig, 
haljgoao, tåjaoJr tøet (åptåjaogr opt0et), tåjao, -si'!jaoJr -sindet, 
-si'!jao, -ltvaoJr -livet, :.ltvao, -hyaoJr af en vis ansigtsfarve, 
-hyao, -tvaoJr -ojet, -fvao, -fe7JraoJr, nu i alm. -fi'!jraoJr 
-fingret, -feyraa, -fi'!jrao, -fg_oaoJr --fodet, -fgoao. 

På -Jo ender ha"/s,JiJJr hakket, skåret, huk. og ik. ha"/s,Jo, 
tå"/s,JoiJr forrykt, tå"/s,Jo, bølh1iJ<w bulket, bølkJo, brggFJoJr broget, 
brggJo, krggJoJ1' kroget, krggJo, blår.!!:_'Jo'Jr blommet, blår.!!:_FJo, 
v!m'Jo'Jr kipret, vfm'Jo, Sf!:n'JoiJr sandet, sf!:nJo, kofJoJr kullet, kofJo, 
dåls'Jon· sendrægtig, dålsJo. 

Nogle ord har ved siden af formerne på -Joar også former 
på -uar rn 145 b): ha"/s,Jo'Jr og ha"/s,u'J1' (-u, -ut), blå'f!J.'JOJr og 
blår.!!:_itfJr (-u, -ut), dåls'JåiJ?' og dålsugr (-u, -ut); jfr. klåmsugr 
klodset, huk. -u, ik. -ut og -'Jo, felkiliJr slibrig, huk. -u, ik. 
-ut og -'Jo. Nu er formerne på -Jo'Jr dog så godt som 
overalt fortrængte af formerne på -u'Jr undtagen i vfm'Jo'Jr. 

~ 150. a) Tillægsord, hvis stamme ender på r, tilfOjer 
ikke -'Jr i hak" så at hak. og huk. får samme form: bar bar, 
ik. bl!;rt; ligeså rf!:r rar, v{J,r var, vagtsom, kli!_r klar, tår tor, 
k{§r kær, s{§r sær, stg_r stor, syr sur, dyr dyr, yftfr udygtig, 
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mfjr mor. Med forkortelse af selvlyden i ik. hgr hård, hå1·t 
(forældet hart ~ 8). 

Ordene på -11r udstøder " i flt. og den bestemte form: 
vali;iJr vakker, ik. va!J;11rt, flt. va!:i;ra; ligeså se/:i;Jr sikker, bf:~wr 
bister, a'!!@r skarp, kepør omskindet, fgw11r fager, mgw11r mager, 
sng:wør snæver. 

b) Samme regel som ordene på -iJr følger tillægsord af 
to stavelser på -øl: spe1Jk@l spinkel, ik. spe7Jk11lt, flt. spe7Jkla; 
ligeså semp11l simpel, fæq<Jl kilden, kissel, skå?E<Jl skummel, 
ve7J.øl svimmel, øtziJl ødsel, då~Jl dobbelt. 

På -al ender yzal (dog også yZiJl) ussel, is!. vesall (sml. 
~ 56,4), ik. yzalt (yZiJlt), flt. yzla. 

De fleste af disse ord har ved siden af formerne på _"z 
også former på -luar ljfr. ~ 145 b): ke!}11l og kegluiJr, vey'iJl og 
ve'!jlu'Jr, O§iJl og øtzluiJr, dåpiJl og dåplu'iJr; således også yzal 
(yziJl) og yzlu@r, yZiJliiJr. 

l lighed med disse ord behandles også hal, halv, med 
biformen halu'iJr (~ 145 b slut.). 

Uregelmæssigt ved at tilfoje hankonsendelsen ligesom de 
i ~ 145 b slut. omtalte tillægsord (jyl'iJr o. s. v.) er ga'f!!:_abr 
gammel, is!. gamall, huk. gm!]iJl (af gamul, is!. gpmul) og 
(nyere) ga!!}al rn 56,2), ik. ga'!!}alt, flt. ga'f!!:_la. 

c) Også et par tostavelsesord på -m og -an har samme 
form i hak. og huk.: krest'iJn kristen, is!. kristinn 1), ik. kreswnt, 
flt. krestna, sæian sjælden (egenlig biord brugt som tillægsord, 
eij s. mgij), ile sæfant, flt. sæfna; sågan eller sø!} an sådan, ik. 
såqant (søqant), flt. så!}ma (søgma), vogan eller vøgan hvordan, 
ik. voqant (vøi!ant) eller -iJ_an, flt. voqma (vøgma). Derimod 
ha{daniJr middelmådig, huk. haldan, ik. hajdant eller -dan, 
flt. halda?J:a. 

~ 151. a) Tillægsord og tillægsformer af to stavelser, 
der i oldsproget ender på -inn, -in, -it i nf. ent. (rigssprogets 
-en, ik. -ent og -et), får i Bornholmsk endelserne -iij i hak., 
-m i huk., -iJo i ik. Flt. og den bestemte form har endelsen 
-rma eller -na. Efter l og r med foregående lang selvlyd får 
huk. i almindelighed endelsen -n for -m: skroJJkiij skrumpen, 
huk. skro7Jkan, ik. skroJJkøo, flt. skro7Jkna, sle1Jkiij slunken, sle7Jkm, 

1) I dette fra rigssproget optagne ord svarer -an altså uregelmæssig til 
is!. -inn, der ellers i Bornholmsk bliver -iij rn 151 a). 
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sleJJkcJiJ, sleJJkna, sleskiij slesk, slesk-an, sleskJo, sle8kma, moskiij mør, 
moskJn, moskøo, moskma, sløtiij efterladen, sløtJn, sløfgo, sløtana, 
mofiij mnt, motm, motJo, mof;ma, sløgiij slugen, sløgm, slø[Jao, 
sløgma, Vl}giij vågen, VQ,gm, Vf!:giJo, Vl}g'Jna, S{oiij skidden, siom, 
siogo, sioma, fnsær!!:_iij ensom, gnsar!}_'Jn, gnsa'f!!:JiJ, gnsa'!!:.gna, glø"!!:_il/ 
glemsom, glø'!!!:m, glø'!!:JiJ, glø'f!!:'Jna, bå{iij bulden, bå]Jn, bå{Jo, 
bå{na, må{iij mulden, måJm, må{go, må{na (måjJna Gudhjem), 
vawsiij voksen, våwsm, vawsJo, vawsna, aviij åben, ll:vm, IJVJo, 
l}vma, slgwiij slagen, slgw.m, slgw'Jo, slgwma, da"!}_iij doven, 

dlll!:'iJn, dll!!JJil, daypna, ajiij egen, a,jm, a_jJo, ajma, naji:ij 
nøgen, najm, najao, naJ;ma, tyiij itureven,- tym,-tyJo, tyJna; 
ggliij gal, -ggln (gglm), gglJo, gglna, valiij valen, valn (val'Jn), 
val'Jo, valna (valma), kgliij kælen, kgln, kgl'Jo, icglna, -yriij (eg!. 
vorden) -voren, -vorn, -yrn (-yrm), -?P'Jo, -yrna. Således bojes 
regelmæssig fortids tillægsform i den stærke bOjningsmåde: 
bofjiij bunden, bofjan, bofjgo, bojma 0. S. V. rn 17 5 ff.). 

Anm. 1. Det til is!. kristinn, kristen, svarende ord 
hedder nregelmæssig krest;m, -gnt I~ 150 c). 

Anm. 2. Flere ord har ved siden af formerne på -zJJ, 
der undertiden kan veksle med -yriij, også former på -uJr 
ljfr. ~ 145 b): sle7Jlciij, -'Jn, -;10 eller sle1;kyri1J, -n, -'Jo og 
sle7Jkugr, -u, -ut, sløtii;, -'Jn, -Jo eller sløtyrii;, -n, -'Jo og 
sløtuJr, -u, -ut, må{iij, -m, -aiJ og må{ww, -u, -ut. 

b) Således bOjes også nogle sammentrukne former, som 
i hak. får -i;, i huk. og ik. -n og -o: hai; havesyg, huk. 
han, ik. hav, flt. hana, tai; tagen (pgtl}i; pyntet!, t0:n, ti?:_o, t11:.na, 
grJ,ij gået, grJ,n, grJ,o, grJ,na, blgij bleven, blgn, blgo, blgna, siiiJ 
sydet, s{in, siio, s[ina. 

Uregelmæssigt er l(lij lådden, is!. looinn, huk. l[in, ik. 
l(int og (Gudhjem tidligere) liit, flt. liina (Espersen s. 214). 
Som hak. bruges nu almindelig l(inJr ved indflydelse fra de 
andre former. 

c) Forskellige uregelmæssigheder findes i ltQiij lille, huk. 
ljoJn, ik. lfoao. 1 ik. bruges l!o som navneord og biord, lidet, 
lidt. Den bestemte form hedder i alm. lifa, sjælden l~oma. 
Som flt. bruges smd af smrJ,r lille rn 152). En diminutivform 
("ganske lille") er li§.iij, li§.Jn, li§.Jo·, flt. og bestemt form li§.ma. 

majiiJ megen, huk. majm, ik. majau. I flt. og bestemt 
form bruges må:IJa eller sjælden mæna. Derimod forekommer 
rnå!JiiJ mangen, måJ]m, rnåJJJO (rnåJJt) meget sjælden uden i 

:li 
111 

I 
l 
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forbindelse med !lll en: hak. måTJifJifj mangen en, huk. må!!rm 
fn, ik. måTjiJo eller måTjiJn et. -

~ 152~ Af tillægsord på lang selvlyd danner ordene på 
-i, -y og -Q hankon ved tilfojelse af -iJr, medens de på -'}, 
-!}, og -ti kun tilfojer -r. Ordene på -1 og -y ender i flt. og 
bestemt form i reglen på -a, hvorimod de på -I}, -g og -ti 
ikke tilfojer nogen endelse. I ordene på -Q forekommer bægge 
former. Et par ord på -f og -{!! vakler i hak. (og flt.). Ordene 
på -!},, -ti og -f samt gQJr forkorter selvlyden i ik. ligesom i 
rigssproget, hvor forkortelse også indtræder i andre tilfælde: 
friiJr fri, frt, frft, f1t. frfa 1

), sfJr sid, st, sft, flt. sia, vf,iJr vid, 
vi, vf,t, flt. via; h·yar kry, kry, kryt, flt. kr.fJa, lyar hvor der 
er lydt, ly, lyt, flt~ lya, n.fJiJr- ny, -ny, nyt, flt. nya, s.fJiJr sky, 
sy, syt, -flt. -sya (nu -alm. ]y); gQiJr 2) god, gQ, gåt, -flt. gQa, 

snQiJr snu, snQ, snQt, fll. snQ, frQ;Jr tro, trq, t?'Qt, flt. trQ. 

skr{J1' skrå, skr{J, sh·øt, flt. skrø, blgr blå, bl!},, blaf (blåt), 

flt. bl!},, grfi,r grå, grfi,, graf (g1·åt), flt. grfi,, rgr rå, rfi,, rat 
(r·åf), flt. rfi,, smgr lille, smg, smaf (småt), flt. smg; dtir død, 
d{f, døt, flt. dg·, rg'r rød, rg" røf, flt. rg·. 

Af gamle folk høres blf!.r, grør, rljr for blgi·, grfi,r, rfi,1• 

rn 22 sl.). Intetkonsformerne blaf, grat, rat, smat begynder 
stærkt at fortrænges af de efter hak. og huk. regelmæssig 
dannede nyere former med å. 

Vaklende er brfr (brfiJr) bred, brf, b'!'ef, flt. brf (brfa), 

lfr (l§Jr) led, fæl, lf, let, flt. lfa, spf!.!'1' (sp{!!!Jr) spæd, sp{!!, 

sp{!!t, flt. sp(!!. 

Uregelmæssige er b'l'il'I' brav, huk. og ik. brf!, flt. bra, 
glil'I' glad, huk. og ik. gla, t1t. gla. (Om g_· øde se ~ 153,2 si.). 

~ 153. Kun en endelse har tillægsordene på -a og på 
-iJ (jfr. oldsprogets tillægsord på -i, -a) samt enkelte andre: 

1) på -a f. eks. g,jta ægte, vi fa dygtig, &TJka enkelt, 
halsgra halvårig, halvårs, samt flere med nægtende y-: ynøfa 

tvær, yståga ustadig, ymaga umage, ylgJJa slem, styg, ytø{a 

utålmodig. 
Således også hojere grad på -ara (-iJra). 

1) Det hedder som i rigssproget di kg,rana e frfa mg,fja er frie mænd, 
deres egne herrer, men d·i kg,rana e fr'f:. fåi· i df!, er fri (har frihed) 
i dag. 

2) Det hedder uden hanktinsendelse go dl! I go g,wtan I men disse former 
svarer til oldsprogets gf. (gooan dag!). 
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2) pa -i> f.eks. bå7JJ bange, fåjJ fiije, ringe, ø§!J ødsel, 
ødeland, samt mange på -sJ: lwgsa (forældet) ivrig, sløgsJ slugen, 
fjlæ/jsJ ødsel, ødeland, gløms'J glemsom, hgrmsJ harmfuld, 
me§oijsJ misundelig, meskæijsg bange, pr],hæijsJ påhængende, 
vi(/grsg vildfarende , lyhfii·sg lydhør, toJJhifrsiJ tunghør, snf.vsJ 
(forældet) skamfuld, tr~vsJ trivelig, vofløvsJ løbsk (løya vo{ eller 
i vof løbe løbsk), f?rjsJ ivrig. 

Således også hi:ijere grad på -rJ og ordenstallene fra 3. 
Oprindelig herhen som ubtijeligt hørte også ordet {j øde, 

der dog nu i ik. ved siden af {j også har formen øt. 
3) Andre tillægsord af en endelse er f.eks. å7JJst angest, 

angerfuld, '?PJanvals udenvelts, sams som passer sammen, enig. 
Således også nutids tillægsform på -nJs (-JnJs, -anJs) og 

hiijeste grad på -ast, -st i ubestemt form: eij iJgiJn'Js (gr},1ws) 
kgi· en agende (gående) karl, iJ:g<mJs (ggnJs) kgra agende 
{gående) karle, dæij (di) i]garws (ggnJs) kgriij (kgrana) den 
(de) agende (gående) karl (karle). Sml. ~ 149 a si. og 159,2. 

~ 154. Lævninger af gamle forholdsformer er 
kun bevarede i et par tilfælde, hvor de også findes i rigs
sproget: 

Hf. en t. i k. på oprindeligt -u har vi vel i te gQa til 
gode (overført fra forbindelser som at goou), i ble'fja i blinde 
(svarer snarest til et is!. i blindu, næppe til i blindi, hvor 
blindi er navneordet i huk.). 

Den gamle e f. flt. a~ra (i Gudhjem også aJdra) bruges 
ligesom rigssprogets aller- i sammensætninger. 

B. Sammenligningsgradernes dannelse og bojning. 

~ 155. 1) Hojere grad dannes i reglen ved at fi:ije 
-ara, hojeste grad ved at fi:ije -ast (i bestemt form -Jsta) 
til den form , som tillægsordet har i huk. I hiijere grad 
er -ara dog nu stærkt på veje til at fortrænges af -Jra (-JrJ): 

klggJr klog klggara (-Jra) klr},gast (best.klgg'Jsta) 
nømJr nem nø"!!:_ara (-Jra) nømast 
trgskJr kløgtig trgskara (-Jra) trgslcast 
grgi}Jr fin grgijara (-Jra) grgijast 

nætJi' net nætara (-Jra) nætast 
smgrtJr smækker smgrtara (-Jra) smgrtast 
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va"/s&1' vakker 1) vakrara (-&ra) va"/srast 
sempal simpel 1) semplara (-&ra) semplast 
sæfan sjælden 1) sæfnara (-&ra) st§fnast 
sf_oiij skidden sfo&nara s!o&nast 
do:'!l_iij doven dawmara dåw&nast 
frin· fri friara (-&ra) friast 
rqp1· ny nyara (-&ra) nyast 

Anm. tå'!.', tor, hedder i hojere grad i alm. tår&r& (ikke 
tår_:ara eller tå'!_'&ra), i htijeste grad tå'f'_ast (best. tår:&sta). 

2) Tillægsordene på -i&r og -u&r danner ligeledes htijere 
og hojeste grad på -ara (-c~ra), -ast; men det sidste bliver i 

den bestemte form -sta: 

Jati&r fattig 
ar:i&1' arrig 
nfi,li&1' dårlig 
befi&r billig 

hæju&1· behagelig 
jelku&r slibrig 

Jatiara (-&ra) 

ar:iara (-&ra) 
nfi,liara (-&ra) 

befiara (-&ra) 

hæfuara (-gra) 
felkuara (-&ra) 

Jatiast (hest. fatista) 
ar:iast (a~ista) 

nfi,liast ( nfi,lista) 
be~iast (be{ista) 

hæfuast (hæl1æta) 
felkuast (jelkusta) 

3) De ord på -a, der kan gradbOjes på denne måde, til
ftijer naturligvis kun -ra, -st: 

vifa dygtig vi{ ara vdast (hest. viffJsta) 

~ 156. Enkelte ord danner htijere grad på -r&, htijeste 
grad på -st (bestemt -sta), dels med, dels uden omlyd: 

1) med omlyd 

O'!JM' ung 

lå'!]&r lang 
stQr stor 

2) uden omlyd 
smfi,r lille 2) 

brl],r brav 
brgr (brgar) bred 

læ'!}rrJ, læ~r& 

ståriJ rn 28) 

smt'jr'J, smtJ:r& 
brariJ 
br·grrJ 

ør;st, yijst rn 101) 
(besi ør;sta, yijsta) 

lær;st, læijst -
stårst 

smfi,st 
brl}st 
brgst (brgrast) 

rib' rød rtjr& rqst, r?_rast 

~ 15 7. Nogle ord danner ligesom i oldsproget og rigs-

1) Disse ord udstøder den ubetonede selvlyd ligesom i flertal og den be
stemte form rn 150). 

2) smt},r er nu i de fleste tilfælde forældet og fortrængt af li_åiij (sml. 

~ 1&1 c). 
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sproget hi:ijere og hojeste grad af en anden stamme end den, 
der bruges i positiv: 

ga'!!:_a[Jr gammel 
f æirJ, æjdra ælst 

\ga~lara (-e1ra) ga?_nlast 

gQJr god b{!}rJ bæst 

(!nJr ond 
f varg (~ 9) vg(r)st 
\ Qnam (-i.Ira) Qnast 

[ioilj lille menrJ, mendrJ miljst 
(også mr'!}rJj 

majilj megen mgra (mgr) mæst 
mlfjii/ mangen jlgri.I figst 

~ 158. I flere tilfælde findes kun hi:ijere og hojeste grad 
eller en af dem brugte som tillægsord uden tilsvarende positiv 
(for det meste stemmende med oldsproget og nyere Dansk): 

nå?:J norre, nordre nQri.lst nordligst 1) 

sønrJ (søndrJ) søndre søljiJrst sydligst 
{!strJ østre {jstJrst østligst 
væst1'J vestre væstJrst vestligst 

næ!mJrJ e li. næ~mara 
(-Jra) nærmere 

hænara (-Jm) længer 
henne, borte 4) 

sgnara (-Jra) senere'1) 

lzåjrJ hi.ijre 
vensfrJ venstre 

bo,garst ell. bl,!gJ1·st bagerst2) 

får.Jst forrest 
metarst midterst 
iljarst el!. iljJrst inderst 
yoarst yderst 
{!}warst øverst 
ngrast ell. ngri.lst nederst 
nærmst ell. næ~'mast nærmest 

hæ!larst længst henne, borte 

Jå1·st e li. fåst først 
st_st sidst 5) 

1) Da dette og de følgende ord næsten altid bruges i den bestemte form 
på -Jsta (dælj nQrJsta o. s. v.), er -nt for -ast også i reglen overført til 
den ubestemte form. 

2) Mærk endelsen -arst (-Jrst) som i rigssproget i dette og flere af de 
følgende ord. 

3) Former, der svarer til de danske hiijere grader "indre», "Ydre», 
"øvre", "nedre", findes ikke. 

4) jfr. hæJJa henne, borte (s. 145 og 437). 
5 ) f.eks. dæfj sgnara (-ara), s~sta t!Jn. 

,,n 

" .I 



( 112 ) 

Anm. I øvrigt dannes hi:ijere og hi:ijeste grad ligesom i 
rigssproget jævnlig ved omskrivning med mgrtJ (mfr) og mæst. 

~ 159. 1) Hi:ijere grad er ubojelig som tillægsordene på 
-a og_" rn 153,l og 2). Den bruges sjælden i den bestemte form. 

2) H i:i j es te grad mangler i ubestemt form både ki:ins
og talbi:ijning rn 153,3). Derimod får den bestemte form i 
ent. regelmæssig endelsen -a, i flt. _"; -ast i den ubestemte 
form forandrer i den bestemte a til 11 (i ordene på -itJ1• og 
-iliJr falder a bort i den bestemte form, ~ 155,2): klggast, dæfj 
klggtJsta, di klgg"st(), trgskast, dæfj trgsktJsta, di trgsktJsttJ; lige
ledes dæfj grgfjgsta, nætCJsta, smgrt()sta, vakrtJsta, sekrtJsta, 
semplCJsta, siotJnCJsta, dål1!_"1ltJSta, n'/jJSta i dæfj jatista, di jatistJ, 

dæ1j hæ]usta, di hæ{usttJ; dæfj viftJsta, di vif"stg; dæfj (ø77sta,) 
yfjsta, di (ø77st11,) yfjstJ, dæfj stårsta, di stårsttJ; dæf; ælsta, di 
eelsw 0. S. V. i dcRfj nQrJsta, biJ,gJrsta, ifjgr,sta, (§WJrsta, nfrtJsta 

o. s. v. 
Ti 11 æg ti I ~ 1 5 5 ff. 

~ 160. Biordenes sammenligningsgrader dannes 
på samme måde som tillægsordenes. I almindelighed bruges 
tillægsordenes intetki:in i alle grader også som biord. Som 
eksempler på den forskellige dannelse anføres: 

V 

sil~ra (-tJra, -(Jrg) 
V 

sila silde si{ast 

Qta ofte Qtara (-gra, -JrJ) Qtast 

ti_t tit tiara (-tJra, -JrtJ) ti_ast 

sn(Jrt snart snljrara (-Jra, -tJrtJ) sn{!.rast 

lmjg længe læ7Jn 1), læfjrg læfjst 

ng?r nær nær.mgr, næ-i::mara (-<m) nær:_mast 

vg?l vel bg?rtJ bæst 
i[a ilde va!'g vg(r)st 

lf.a lidt (~ 151 c) melJ(d)rtJ mifjst 
majtJa meget mgrg, mfr, mæst 
/jg?rna gærne hæfgr (hæltJrtJ) hælst 

få!, fåra fi:ir jå(r)st først 
sgnara (-tJra, ntJ) senere sf.st sidst 

1) 7J som i tillægsordet. Nu bruges formerne med fj sii godt som ude
lukkende både i tillægsordet og biordet. 
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III. Stedord. 

~ 161. Personlige stedord. 

1 ste person 2den person 

Ent. nf. ja, ja dy, du, -tu (-du) 
afhf. maj daj 

Flt. nf. vi, vi z, m 
afhf. vå§. jær.:, jar 
ef. vgra (vgrJs, i·grJsa) jær_a (jår,a, .færgsa, jær_:JS()S) 

Ejeformerne vg1·Js, 1:grJsa bruges sjælden, den sidste på 
Bujden. For jær.: sagdes i Nexø tidligere iær (i to stavelser); ;,~ ~ -
jar.: og jår:a er forældede. - ja, vi, dy står oftest ubetonede 
(ja, vi, du). I forbindelse med et foregående udsagnsord 
bliver dy næsten altid ubetonet i formen -tu (eller -du): fstu 
er du, vastu var du, sgstu så du, kgijstu kan du, vet.u (velfu) 

i 

vil du. 'i 

nf. 
afhf. 
ef. 

Hdje person 

hak. 

hqlj, haij (-ij, -aJJ) 

hannn (hanom); -ij, -iij 
hans, hansa (hansgs) 

huk. 

hgn, hon 
hæfjg; -na 
hæfjJs (hæfja) 

lk. og flt. erstattes af det påpegende stedord dæfj. 
Ef. hansJs bruges sjælden, hæfja høres på Bojden. - Oftest 

står hg1J, hgn ubetonede (haij, hon). Som efterhængt stedord 
bruges -ij (-afj) jævnlig i nf. (= isl. hann) i forbindelserne vgij 
var han, skgfj skal han; ligeledes !JiografjtJ gider han ikke? og 
lign. Meget almindelig er i afhængighedsform det ubetonede 
-fi, -iij i hak. (=is!. hann gf., medens hamm, hanom udgår fra 
den gamle hf.) og -na i huk. (= is!. hana gf., medens hæfjJ 
udgår fra hf.J: ja sgij, sgna jeg så ham, hende, sgstu iij, sgstu 
na så du ham, hende o. s. v. (se Espersen s. 120-22 og jfr. 
~ 57 anm. og ~ 201). I gammel Dansk findes på samme 
måde -æn, -in= han og -na, -næ= hanæ, hænnæ. 

~ 162. Det tilbagevisende stedord har kun formen 
saj og bruges udelukkende i ent. Som flt. bruges dåm: 
gr{zana tif;a då!!! grisene gnider sig (jfr. Espersen s. 56 under 
dajn 5). 

8 
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Anm. Lævninger af den gamle hf. (isl. ser) er som i 
rigssproget bevarede i is(§r især og i tillægsordet s(§r sær 
rn 150a). 

~ 163. Ejestedord. 
hak. huk. ik. 

Ent. mil} m'f.n met Flt. mina 

diJj din det d'f.na 

siij sin 
~ 

set (sina) 

vgr vgrt vgra 

jæ1~ jært jær_:a,jår.:a 

sil} bruges sjælden i flt. (jfr. saj ~ 162). Nu horer man 
dog udtryk som dær ha<}rJ ltaij sfna krQnaoa dl].; eij (man) Bka 
då sår:ja får sina bæ/.;a o. s. v. - Flertalsformen jår.:a for jær.:a 

er forældet. 
~ 164. På p e g e n de stedord. 

hak. og huk. ik. 

1) Ent. nf. } , 
afhf. dæ7J d§o, deo, de; -rJo, -o 

(§ 76 anm.) 

ef. (dæijs sjælden) 

di 
dåm 

Flt. nf. 
afhf. 
ef. dår.:a, dår_:rJs (dår:rJsa) 

Almindelig er i ik. brugen af det enklitiske -rJo, -o: fa er det, 
vgo var det, sgstu Jo så du det? o. s. v. - Som genstand foran 
grundordet bruges i flt. ikke sjælden formen di.: dær va kåns 
tQ pf§rrJr, å d'f. go j11; di iå1!!_ ja (overvandt jeg) såm et fet. 
Om ordets brug se for øvrigt Espersen s. 55 ff. 

Flt. di, der tidligere aldrig brugtes som da. "De» i tiltale 
(Espersen s. 56 under daj n 4), begynder nu at blive al
mindeligt i denne betydning (se Holm s. 461 under p a m p tis er). 

Anm. Den gamle ef. ent. ik. er ligesom i rigssproget 
bevaret i de§ (dæ§) des: de§ (dæ§) bq:rrJ des bedre o. s. v. 

hak. og huk. ik. 

2) Ent. nf. } d , 
afhf. æ!Ja dæ~a 

ef. (dæl}Js sjælden) 

Flt. nf. } 
afhf. dæ§J 

ef. (dæ§<Js sjælden) 
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Om ordets brug se Espersen s. 58. 

hak. 

3) Ent. hi(J 
huk. ik. 

hin hint 

Flt. hjna 

Ordet bruges sjælden og kun som tillægsord i visse for
bindelser (se Espersen s. 130). Flt. h'f.na forekommer næppe 
undtagen i forbindelserne i h'f.na d0:_na, i h'f.na grn. 

4) Til påpegende stedord regnes også ofte: 
s?§l selv, der især bruges i forbindelse med 3 dje per

sons personlige stedord: haij s?§l han selv, hon s?§l hun selv, 
flt. di s?§lJ de selv (om manden og konen i huset). 

sa'r!':.a samme, sl(§jJ1' slig og så<}an eller søl}an sådan er 
rene tillægsord og omtalte under disse rn t 44 anm., ~ 145 a, 
~ 150c). 

~ 165. Som henvisende stedord bruges ligesom i 
rigssproget de ubi:ijelige henvisende småord dær: der og så!!! 
som. Desuden kan de oprindelige spi:irgende stedord tillige 
have hemisende betydning. 

~ 166. S p ti r gen de stedord. 

1) væ"!!- hvem , ik. va lnad bruges ikke i andre former 
(former svarende til da. "hvo» og "hvis» findes ikke). 

Det står som narneord, men forekommer tillige som på 
Dansk i forbindelser som va tjt'Jl har haij hvilket efternavn 
(hvad navn) har han? 

1 forbindelse med det henvisende dær: væ'.!?1- dæ1· hvem 
der, hvo som (se f.eks. Espersen s. 279 under ras). 

2) Det til da. "hvilken" svarende ord boj es således: 

hak. huk. ik. 

Ent. vefsiij 

ef. vefs;ms (vefsiijs) 
Flt. ve/sJna (vefsa Ili:ijden) 

e f. vefsiJn'Js 

lk. vefsgd bruges ofte for va hvad (jfr. Espersen s. 140 og 

ive/sJd ihvad, ive/s'Jo sål!} s. 149). 
Ef. ent. vekms (vefsiijs) og flt. vefsgngs bruges meget sjælden. 
Deraf dannet vefsgnfij hvilken en, huk. vefsmfn, ik. vefs;met. 

s· 
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3) Om biijningen af vo~an (vøqan) se foran ~ 150 c. 
Heraf dannet vor}&nfij, huk. -fn, ik. -et, flt. -fna. 

~ l!i7. Ubestemte stedord 

er fiJ en' nogen' någifj eller nl!:fi rn 151 b) nogen, (så'!!!:ft 

somme, må'!}iiJ mangen, g,[ al,) Vf:fr hver, enhver, g,if eller 
g,ijiij anden, (bæg& bægge,) iyiif ingen. 

hak. h u k. i k. 

I) Ent. fif fn et 

ef. fifs 

Som ubestemt kendeord er eij, en, et ubetonet. Blot i 
hak. og i almindelighed tonløst bruges eij, iif (ef. eijs, iijs) i 

betydning "en, man", hvilket sidste ord ikke findes på Born
holmsk, men enten udtrykkes ved fif eller i andre tilfælde ved 
di (se i øvrigt Espersen s. 63, s. 56 under d aj n 4 og s. 4 
under aj n; jfr. nedenfor 5 si.). 

Som efterhængt stedord bruges det tonløse eif, iif ofte i 
formen -if: hær skg,if ( mfl,fj) gfl, å r§zla her skal man (må 
man) gå og slide, vg,if ba,ra frfl,<1 var man bare fra det (:>: 

langt borte). 

hak. huk. ik. hak. huk. ik. 

2) Ent. någiif någm någrliJ eller nf!.if n~n n;pJ 

ef. någ;ms nåns 
Flt. någma nl!_na 

ef. någ&nrJs (n~ngs sjælden) 

Ef. ent. någfJns og flt. någgnfJs bruges sjælden. I steden 
for n~ns siges nu oftest nf!.ifs og i steden for nl!_na nfl,na (nåna). 

3) så!!!a somme se ~ 144 anm., må'!}iiJ mangen ~ 151 c, 
g,[ al ~ 144 anm. og 147 si. 

4) Vr§r hver, enhver, ik. vr§rt har på Bi:ijden formen 
vgr, vg,rt. 

Deraf dannet Vf§rfif (vg,rfif) hver en' eijvf§r' huk. eni•r§r, 
ik. etvr§rt (eijvgr o. s. v.J enhver; også fif å vr§r: haij må 

ska'!!!:a saj får fif å vr§r (:>: hver mand). 
værandra eller -anra (vara'!ld1·a, -anra) hverandre, hin

anden (jfr. nedenfor iifg,ij under g,if). 
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hak. huk. 

51 Ent. rpj eller gl]dj gl];m 

Flt. 

ef. gl]ms (gl]il]s, g'fjs) 

ef. 

anclra, anra 

andrJs, anrJs 

ik. 

gJ'jJ{J 

At\igende fra Dansk og oldsproget, men stemmende med 
Svensk bruges ordet også i bestemt form: ent. andra, anra, 
flt. andrg, anrJ. 

Formen gl]il] for gl] bruges efter Holm almindelig på hele 
Nordlandet. 

Heraf dannet værgl] (-gl]il]) hveranden og §7} gl] (gl]il]) en 
au den, der i almindelighed bliver il]gl] i betydning 1) "en 
anden" (brugt af den talende om sig selv ;:,:) "en, man"; 
2) hinanden (= væra11d1'a ovenfor under 4 og jfr. Espersen 
s. 4 under aj n). 

6) bæ!Jg, hægge, har som stedord kun denne form, 
hvorimod bå<}J, både, er bindeord som rigssproget. 

hak. 

i) Ent. iijil] 

huk. 

i!)Jn 

ef. i!Jcms (iijcmJs, iijil}s) 

Flt. 

ef. 

i'!J;ma 

i'!}JniJ8 

ik. 

i!)JiJ (en tg) 

Formen entiJ i ik. betydning «intet" forekommer kun i 
en enkelt talemåde (Espersen s. 151 ). Ellers bruges enti' som 
biord i samme betydning som i&<> ikke. 

I/! 
I 

'li 



~ 168. Grundtal. 
1. gij ( gn) 
2. t(l 

3. trg 
4. fi.ra 
5. ff!!m 
6. sgjs (sæks) 

7. sy 
8. gta 
9. ni. 

11. æJua (æ[ava) 
12. t{/,l 
13. træt.an 
14. fjaurtan 
15. fæmtan 
16. sgjstan 
17. søt_an 
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IV. Talord. 

~ 169. Ordenstal. 
f årsta, fåsta 
(a!Jdra,) a!Jra 
(treqj8,) tre18 
fjf!!r8 
ff!!mtJ 
sætJ 
symJ 
gtmJ 
ni.JniJ 
ti.JniJ 
æJutJ 
t~ltJ 
trætønJ 
fjaurtm" 
jæmtmJ 
sgjstmJ 
søtgn'J 

18. at_an at_JniJ 
19. nøtan not_m() 
20. ky~" eller ki.wJ, kfviJ (kfv, fcyv) fcyvJniJ (ki.vmJ) 
30. træifua (træ<]ava, -vJ) træifi!Vi() 

40. får:_ii, foi:_ii; får:"- eller for:()- \ d . 1 , • , v • , . annes nu i a -
k!_V() eller -kyviJ; (k!,VS&nSk!,v) . d I' h d • 

50. haltro§., haltro§.msfciv8 (-kyvil) mk:~ e igk,e p)a 
- - ' -: ' - ZVilniJ(- yvm(): 

60. tro§., tro§.mskfva (-kyvJ) I " -1 l · . , , fora- na trosJns-
10. hal +1ærs, hal+,7ærsmskiv() (-kuv() 1 k' .- ' (- k' - ) 

-.IJ- /' - · - 02 '/ ZV()'fl() - yvJn() 
80. jgrs, jgrsgnskfv" (-kyv()j -
90. halfæms, halfæms()nskfv" (-kym) 

0
· s. v. 

100. hoJJr()rJJ (hondnrJo) 
1000. tyzm 
~ 170. Formen fn bruges udenfor huk. også i optællen 

(gn, tQ, trg). - Det hedder i alm. gn, tQ, trg, ffr, ff!!m, sæks, sy, 
gt, ni å fc~v (fcyv), tro§.; ligeledes med træ!}ua, for", ffrs, hvor ~, 
der dog for ffr, gt å siges fira, gta træQ,ua o. s. v. Ved "" 
ha!tro§. (-fj(!!rs, -jæms) udelades å overalt: gn, tQ, trg, f~r, .... 
gt, ni. haltrø§_ o. s. V. Foran selif1 hedder ff.ra ligeledes fir: jå 
lgntiij j{r se{iij (jfr. ~ 143). 
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Af ordenstallene fra 40 til 90 bruges også de af de 
kortere former for_J, ha{tro2 o. s. v. dannede former på -nJ, 
-fJnfJ for.mJ, ha{tro§.JnJ o. s. v., der dog nu høres meget sjælden. 
Ordenstallene til 100 og 1000 vilde som i rigssproget hedde 
lwn(d)rJoJ og tyznw, men bruges så godt som aldrig. 

e 171. a) Af grundtallene bOjes det første som det 
deraf opståede ubestemte stedord rn 167 ,1). Den bestemte 
form hedder gna. De øvrige grundtal fra 2 til 100 er ubiijelige. 
Af tg_ er den gamle intetkonsform ty dog bevaret i en enkelt 
talemåde (se Holm s. 495) og i ity itu. tyzm er et regel
mæssig bOjet navneord af ik. (e 124,1). 

b) Af ordenstallene bOjes få(r)sta og andr·a (i al
mindelighed anra) som regelmæssige tillægsord i bestemt 
form. Som stedord har gij (gijiij) både stærk og svag biijning 
(ubestemt og bestemt form); se e 167,5. De øvrige ordenstal 
fra tre<J(j)J er ubOjelige som tillægsordene på -J (2 153,2). 

e 172. Et par ejendommelige former er opståede derved, 
at to med æfiJ, eller, forbundne talord er smæltede sammen 
til et enkelt ord: toffJtrg eller toltrg to a tre (af tg_ æfiJ trg), 
trif~ftra tre a fire (af trg æ{J ftra), jiJ1frgm fire a fem, fifdsg,js 
fire a seks, tifJt{ll ti a tolv. 

V. Udsagnsord. 

e 173. Udsagnsordene har ligesom i rigssproget to 
arter, handleart og en deraf dannet middel- eller lideart, 
hvilken sidste i Bornholmsk spiller en sti.irre rolle end i 
almindelig Dansk. 

A. Handleart. 
a. Tidernes dannelse. 

e 17 4. Bornholmsk har ligesom rigssproget kun to 
usammensatte tider, nutid og for tid. I nutiden findes 
fremsættende, ønskende (sjælden) og bydende måde 
samt navne- og tillægsform. Fortiden har kun frem
sættende måde og tillægsform. 
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Både nutid og fortid kan i mange tilfælde adskille en t a I og 
f 1erta1; men det sidste er stærkt på veje til at fortrænges af ental. 

Efter fortidens forskellige dannelse falder udsagnsordene 
i to bojningsmåder, den stærke og den svage. I den 
første er fortiden ens tave 1 set og i almindelighed dannet 
ved aflyd, i den anden flerstavelset og dannet ved 
ende ti I læg. Også fortids tillægsform dannes forskellig i 
bægge bojningsmåder, idet den stærke regelmæssig har 
endelserne -i'ij hak., -m huk., -ao ik., den svage -dar (-åar), 
-t'Jr, -aaar hak., -d (-å), -t, -ad huk., -t, -ao ik. 

I. Den stærke bojningsmåde. 

Efter det forskellige selvlydsskifte i nutid, fortid og fortids 
tillægsform kan de herhen hørende udsagnsord deles i 6 klasser. 
I den følgende opregning af de stærke udsagnsord anføres 
fortids flertal, hvor dens selvlyd er forskellig fra entallets, 
kun af de ord, i hvilke den endnu jævnlig bruges. 

~ 175. I ste klasse. 
Selvlydsskiftet i denne klasse er meget vekslende. Som 

det faste kan o eller å i fortids tillægsform opstilles. Derimod 
har det oprindelig korte a i fortid ental antaget temmelig 
forskellig form på grund af senere lydovergange (et enkelt 
ord, (!Joa, der senere er overført fra 2den til 1 ste klasse, har 
fra gammel tid 4 i fortid). Det mest brogede billede frem
viser dog selvlydene i nutid, dels som følge af nyere lyd
overgange, dels på grund af et stOrre antal ord, der senere 
er overførte til denne klasse, hvortil de må henregnes efter 
selvlydene i fortid og fortids tillægsform. 

a) nut. i (eJ 1
) fort. a, g, (flt. o) 

bi'!}a binde bi'!}ar bant, flt. bo'!}a 
fi'!}a finde fi'!}ar f iJ,nt, flt. fo'!}a 
spi'!}a spinde spi'!}ar spant 
vi'!}a vinde 2) vi'!}ar i·iJ,nt 
r;,wi'!}a svinde r;,wi'!}<Jr r;,wi/,nt 
tvi'!}a tvinde 3) tvi'!}ar tvant 
ri'!}a rinde ri'!}ar 1·g,'ij, flt. ro'!}a 

1) For i kan i disse ord også skrives e rn 44). 
2) både = is!. vinna og is!. vinda. 
3) også svagt: nut. tvi'!}ar, fort. -ai'ra, tf. -ai'r. 

fort. tf. o 
bo'!}aå 
fo'!}aå 
spo'!}aå 
voljad 
r;,wo'ijao 
tvo'ijai! 
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b) nut. e [1] fort. a (flt. å) fort. tf. å 

dreka drikke drekJr drak, flt. dråkiJ dr·åkJo 
spreka sprække sprekar sprak, flt. språkiJ språkaå 
steka stikke 1) stekgr stak, flt. ståkiJ ståkJo 
sega sidde set}Jr sar}, flt. sål}J sååJå el!. (nyere) 

seåJå 
!)foa gide !)t_ogr ga<} gå<}Jå ell. gafl.ad 2

) 

Nu overføres flertallets selvlyd også jævnlig til entallet, 
og da entalsformen i reglen har fortrængt flertalsformen, 

bruges drak og dråk o. s. v. flæng både som ental og flertal. 

c) nut. æ 
smæka smække 
spræta sprætte 
slæpa slippe 
jælpa hjælpe 
træfa træffe 

!Jæ]a gælde") 
få1·11ø'!!:a for-

nemme I~ 53) 
smæia smælde 

r;wæfa svulme 
r;wælta sulte 

[øj 
smækJr· 
sprætJr 
slæpar 
jælpJr 
træjJr 
!Jæ]Jr 
-nømai' 

smæ{Jr 
r;wæ/Jr 
r;wæltJr 

fort. a, g, (flt. å) 

smak 3) 

sprat 
slap, flt. slåpJ 
jalp, flt. jålpii 
traf, flt. tråfa 
galt eller g~lt 
-nam 

smg,[ rn 102,1) 
r;u·g,[ 

r;walt 

fort. tf. å, o 
srnåkiJd 3 ) 

språtJo*) 
slåpJå 
jålpJ{J 
tråf<Jo 

-nåmJO 

småiao 
r;wo{Jo I~ 65) 6) 

r;woltad 7) 

Nu siges i flæng både i ental og flertal slap og slåp, jalp 
og jålp, traf og tråj (sml. b slutn.) 

d) nut. rg fort. il, g, (flt. å, g) fort. tf. å (g) 

bcpa bære brgr biJ,r bår:Jo 
stgra skære 
skrgla (stj(§la) 

stjæle rn 91,2) 

stgi' skiJ,r skår:Jo 
skrg/Jr(stjrgliir) si iJ{, flt. stå~J 8) stå{Jå 8) 

!§da æde, spise rgåJr• go, flt. goa 

1) navnef. også stifja og ste17a 'stinge'. 
2) også svagt gåi'Ja~'J. -
3) også (i alm.) svagt suig,J°tJ, smg,J°t rn I 90 a). 

gogo (sjælden 
rg{Jg{J) 9) 

4 ) også svagt spræt. Nu høres også i fort. og tf. sprætai'Ja, sprætai'J. 
5) i alm. (i fort. tf. altid) ;vagt: gæjdJ, /jæ[t. 
6) r;wo /ilj to. svullen. 
7) r;wøltiij to. sulten. 
8) nu høres også i fort. og tf. skiJ,l, skåfai'J. 
9 ) mai'Jkgi'Jilj to. ormædt, ormstukken. -



e) nut. i, e 1), jo (jo) 

spr~ija springe 

tvi?Ja tvinge tvi!JJr 2 ) 
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fort. a, å (jo) fort. tf. å, o(jo) 

spraJJk eller språr;_Jo 
språ!J 

två7J tVOlJJO 
kle7Ja og kli?Ja klinge 3) kle'!}&r, kli?Ji!r 
bre7Ja og bri?Ja bringe breq&r, bri?Jc1r 

klåq klål;Ja 
brå7J 4) brd1JJo 4 ) 

steJJka stinke steJJkJr sl0.1Jk sto'1/k&o 5) 

S07Jka el!. soJJka synke søJJk&r, SOlJkJr saJJk el!. 'So1Jk6) so7Jbo eller 
'So7Jk&a 6) 

SO'!Ja el!. so'!Ja synge s07]Jr, S07)Jr såq SålJJO 

f) Enkelte ord med uregelmæssigt selvlydsskifte må hen
regnes til denne klasse på grund af formerne i fortid og 
fortids tillægsform: 

nut. g, a, å, o fort. g, å, a fort. tf. å 

sng1·ka snorke rn 13) sngrk&r sngrk eller snårk7) snårk~o7 ) 
tgrska tærske rn 13) tgrskar tgrsk eller tå(r )sk, tå(r )skJa8) 

flt. tå(r)sk<J 
r,walpa skvulpe r,walpJr r,walp eller r;wålp _9) 

småta smutte 10) småf<Jr smat eller småt småfiJo 
sløga sluge rn 52,1) slo/pr slåg 11) slågJo 11) 

~ 17 6. Af ord, der i gammel tid bOjedes efter denne 
klasse, er følgende blevne svage som i rigssproget: 

1) Foran fj kan også skrives e (jfr. a note 1). 
2) også svagt i nut. tviijar (fort. og fort. tf. derimod vistnok altid stærke). 
s) også (især i betydningen 'klirre') svagt: nut. kle7Jar og klifjar, fort. 

-a!Ja, tf. -aiJ (jfr. Espersen s. 17 4). - -
4 ) i alm. svagt brifja. briijar, vri'!Jda, briijt. 
5 ) nu i alm. i tf. sterJkaiJ~ Til samme ord, men med anden betydning 

hører også det kun i fort. tf. som tillægsord forekommende o?Jasto7Jkifj 
med fremstikkende uld eller hår (om får og svin). 

6 ) også svagt 8orJkta, 8o1'jkt. 
7J også svagt snarkta, snarkt. 
8 ) også svagt tarst. Nu bruges i fort. kun tå(r)sk. 
9) også (fort. tf. altid) svagt: nut. ,;walpar, fort. -a!Ja, tf. -alr eller ,;walpt, 

,;wålpt. For ,;walpa bruges sjældnere skvalpa, bojet på samme måde. 
10) også svagt: småtar, -aoa, -alr. 
11 ) også svagt sløgda, sløgt, f. eks. ja hai'Ja l~a f~lr gr~lri'lj slå[!iiJ eller 

sløf!.dar jeg havde lige fået grøden slugt 



bresta briste 
væla koge; vælde 
\;wæla svælge 
slifja slynge 
toga tygge 
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brestar 
vælJr 
\;Wæ{Jr 
slif;ar 
tog ar 

bresiJ 
væfdJ 

\;Wa~dJ 
slif;ai'Ja 
togai'Ja 

brestJi'J (stærkt) 
vælt (jfr. gæJa c) 

QCalt 
slifjai'J 
togai'J 

Tabt er det til is!. verila, vorde, g. d. warthæ svarende 
ord. Dog er fortids tillægsform bevaret i den almindelige 
tillægsordsendelse -yrifj rn 37 og 15 l a med anm. 2). 

~ 177. 2den klasse. 

nut. !l, i fort. fl, g fort. tf. !l, i 

bf bede bfr ba bfo (hak. bff;I 

g!l, !}e give rn 42,3) !Jfr gfl, gå IJ~o 
8fl se Sfl1' sg _1) 

li/ja ligge 2) liiJ9r lg li/jJiJ 

~ 178. Oldsprogets 2den stærke klasse er, som det 
vil ses, stærkt opløst i Bornholmsk. Idet nemlig den mest 
karakteristiske forskel mellem denne og 1 ste klasse (a og u i 
fortids flertal) så godt som helt er udvisket, må flere af de 
ord, der oprindelig hørte til 2den klasse, nu rettere henføres 
til 1 ste (se<!_a, !Jt_aa, b@ra, srpa, sk@la eller sij@la, Ø'ila). I 
andre ord er selvlydsskiftet forsvundet, og de henregnes 
derfor til 6te klasse (kå'f!!:a, sgwa). Helt uregelmæssigt er va!a 

være. 
Af oprindelig stærke udsagnsord efter denne klasse blev 

svage som i rigssproget: 
le,'za læse l@zJr le,'stJ 

ve,'wa væve 

~ 179. 3dje klasse. 

nut. g, Ø', g, a 
fgra fare 3) f gr 
\;W@i·a sværge \;We,'r 

fort. Q, åY.!_ 

f Qr 

\;WQr 4) 

fort. tf. g, Q, gw, g, fl 

fgrJi'J eller f<JrJi'J 
\;WQI'JiJ 

1) fort. tf. svagt sei'JJr, huk. sei'J eller set, ik. set rn 148 b). 
2) kunde også skrives med e (ffr. @ 175 ·a note -1 og e note 1). 
3 ) i fortid nu også sYagt fara. Ordet kan også have kort a (oprindelig 

vel som ubetonet): fari, særlig fare til søs, og biijes da altid svagt 
i fort.: far, farJ, farii'J. 

'') i alm. sva-gt sivQr<I. -
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nut. g, (!!, g,, a 

r;lfi, slå c;lgr 

fort. !l, ll'lp 

r;lQ 

fort. tf. g, !l, q,w, d, a 
c;lgwgiJ og (nyere) c;lgiJ 

(hak. c;lgwiij og r;lg,ij) 
stg stå stgr 
ta tage (~ 108) tar 
dra drage drar 
lg (la) lade, tillade lgr (lar) 

Derimod 
lgiJa lade som 2) lgiJJr 

stQ 
taw 
di·aw 
la?_v 1) 

stgo 
tM (hak. talj) 
drM 
lgiJ 

Anm. I andre betydninger !bliver isl. lata til l!J! (la får. 
spænde for, Espersen s. 200, la te, la ætg Holm s. 448) og 
bOjes svagt Zar, [aiJg, lat. Det fra lata udgåede la falder 
således sammen med det til isl. hlaoa svarende la rn 180 og 
189). Kun i nut. brugtes tidligere lf!!, l(!!r i forbindelsen l(!! 
kaj" åp skænke kaffe (Jævning af den i ældre Dansk fore
kommende form med omlyd lætæ = latæ). 

~ 180. Ligesom i rigssproget er et stort antal ord, der 
oprindelig hørte til 3dje klasse, blevne svage: 

iJ:ga age aggr ~gta {!-gt 
vaoa, va vade vaoar, var V/}O(J 4) vl}t 4 ) 

gala gale gafor gl}ld(J gl}lt 
mala male malar mf!,lda mf.!_lt 
gnqwa gnave gngwar gnq,waiJa gngwad 
grgwa grave grgwar grgwaiJa grgwad 
h(!!wa hæve h(!!war h(!!waiJa h(!!waiJ 
vawsa vokse VllWS(Jr vawstg vawst 5) 

la lade, læsse lar l(}dJ [f!:t 

fld flå flgi· flgdJ flgt 
tQ to, vaske tQJr tgiJg tQt 

!Hl gø gflr gør}J gøt 
klll klø (intr.) kl fir kløqg 6) kløt 6 ) 

1) således alm" efter Espersen lQ. 
2) efter Espersen s. 200 1 ad da, altså med kort a. Denne form er i hvert 

fald meget sjælden (jfr. ~ t 8). 
3) efter Espersen kun latt; men [atJg(J er nu i hvert fald den alminde-

lige form. -
4) dannede af navneformen va rn 189), der nu i alm. bruges. 
5) et minde om den gamle stærke bojning er tillægsordet vawsiii voksen. 
6) men kl(/c1J, kl/it i betydning 'give klø', prygle. 
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Til 6te klasse er overført dg_· dø. Det til isl. hlæja, da. 
le, svarende ord er tabt (grtna, -ar, -acJa, -ad bruges i denne 
betydning). 

~ 181. 4de klasse. 

nut. t fort. g (flt. e) fort. tf. e 

bioa bide bidJr bga bei}Jd 

s~aa skide sttJJr sga segJd 
liaa lide på ltaJr lga leqg<J 

slitJa slide sltaJr slga e 11. slg sleqøa 
smioa smide, kaste smtaJr 
hfva hive, kaste 1) h~vJ1' 
lfwa, liva lyve liwør, ljvJr 
ntwa, ntva knibe med n!wJr, nivJr 

neglene 

smgo 
lzgv 
lgi·, flt. 

srne§Jd 
he1pa 

lelJJ leipd 

knjva knibe knivJr kngv kne1po 
sntwa, sntva snue, sniwJr, sni·vJr sngv 

sove 
rtwa, rtva 2) rive 
clrjwa, driva drive 

griva gribe 

riwJr, rjvJr 
clrtwJr, drtvJr 
gr~vJr 

rg v, f1 t. repJ relJJo 
clrgv drelJJo 
grgv, flt. gre1po 

grJ'l}J 
kriva krybe krivJr krgv 
slcrj,_wa, skrtva skrive sk1·twJr, skrtvJr skrgv 
stiva falde, styrte stivJr stgv 

nut. j,_ fort. g 
lia lide, forløbe liJr lga 3J 

Zia, li lide, tåle liJ1' lg 
li lide, synes om liJr lg 
gli glide glfJr glg") 
gni gnide gniJ1' gng5) 

ria ride rtilr rg6) 

vrta vride vriJr vrg 7) 

1) også svagt: h~var, -ai'Ja, -ai'J (jfr. hiva nedenfor). 

fort. tf. g 

lga (hak. lglj) 3) 

lgtJ4) 
lga 
glga 0) 

gngd 5) 

rgtJ6) 
vrgtJ 7) 

2) rivas rives, rive, nut. rivas, fort. revas, fort. tf. revai'Js rn 204 og 206). 
3) også svagt: fort. liiJa, fort. tf. lit. - -
4) også lit. - -
5\ også ivagt gliiJJ, glit; gniiJa, gnit. 
6) i alm. svagt riiJJ, rit (men haij e rgfj, di e r~na). 
7) også svagt vijlla, vijt. 



nut. f. 

skrf skride, glide1) 

strf stride 
r;w!a svie, smerte 

Blanding af stærke 

hf.va hive, skrante 
(jfr. hf.va foran) 

pf.va pibe 
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fort. f fort. tf. g 

skr!ar ski'f skrga 
strfar strg2) _2) 

r;wfar r;wg _3) 

og svage former har: 

hf.v'Jr og hi.var hgv og hf.- hf.vt og hf.vaa 
vaoa 

pf.var pgv og pf.- pepøo og pf.-
vaoa vao 

~ 182. Af ord, der i gammel tid btijedes efter denne 
klasse, er flere blevne svage ligesom for storste delen i rigs
sproget: 

vf.na hvine 
ryna skrige (om 

svin; jfr. is!. hrina) 
trgna trine 4 ) 

sena skinne 
sli.va slibe 
resta gore indsnit 
sn{§ja snige 
sv{§ja svige 
staja stige; opstable 
bf.å bie, vente 
spf. spy 

trgn'Jr 
semr 
slf.var 
rest ar 
sn{§jiJr 
SV{§jiJr 
staj'Jr 
bf.ar 
spf.<Jr 

vinada vfnao 
ryndiJ rynt 

trgndiJ trgnt 
se'[ldrJ sent 
slf.vaoa slf.vaa 
restaoa res tao 
Sn{§jdiJ sn{§jt 
SV{§jd'J SV{§jt 
stajdiJ stajt 
b{aoa 5) bi_ad 
spf.o'J spf.t 

I blg blive rn 42,3), skr{§ja skrige, V{§ja vige findes intet 
selvlydsskifte, og de henregnes derfor til 6te klasse. 

1) også svagt: fort. skrioa, fort. tf. (næsten altid) skrit (men haij e skrgij. 
di e skrena; jfr. ria). I Gudhjem bruges skre, der bojes svagt (skrer, 
skrdJa, skret). - - -

2) i alm. svagt -strioa, tf. (altid) strit. Derimod strias strides, fort. streoas 
eller strialJas, fort. tf. stres (sjælden strits); ~ 206 si. -

s) fort. tf.-kun svagt svit. - Svagt i alle former er •we svide, brænde 
(•wer, ,weoa, ,wet). -

4) også trenar, -alJa, -aa. 
5) fort. også bilJa. 
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~ 183. 5te klasse. 

nut. y 
bryoa bryde 1) bryoai· 

fort. li (flt. ø) 

brifa, flt. 
brød_g 

skryåa skrante 2) ski·yaar skrtj_'å 
fårtryoa fortryde fårtryaFJr fåi'li'[ia 
flyoa flyde, skumme flyoJr fliifJ 
nyaa nyde nyåFJr nlia 
snyåa snyde snyagr sn[ia 
f'yza fryse frpzJr, fr[!z 3) friiz 

Blanding af stærke og svage former har: 

!Jyoa gyde /i.IJå'Jr !Jiiå 
knyåa knytte kn.1J0Jr kniiå og 

knøå_J 
sya syde syar syåfJ 

by byde-1) byn· bii og byåg 
ly lyde, give lyd lyiJr liJ.o og lyoJ 

Enestående er 

nut. !/ fort. å 

syaa skyde sy an· skå'J. 

fort. tf. o 

brø§go 

skrø!Jga 
fårtrø(/_<10 
flø!J&a 
nø!}&å 
snød&a 
frø~Jå 

!Jyt 
k-nøaiJa og 
knØ~ 

si.id og' syt 
(hak.st?"llog 
sydJr) 

biJ.a og byt 
lyt (jfr. s. 

4.)0) 

fort. tf. å 

skå'J.Jå 

På grund af å i fort. tf. kunde dette ord fra det nu
værende sprogs standpunkt også henføres til l ste klasse. 

Til 4de klasse er overførte l{wa, l{va lyve, n{wa, n{va 
knibe (sml. sv. nypal' kr{va krybe rn 4 7 ), til 6te flåja flyve 
(~ 29), rl!ja 'ryge', synke i rn 49). 

~ 184. Af ord, der i oldsproget går efter denne klasse, 
er følgende svage ligesom for sti:irste delen i rigssproget: 

1) «bryde sig om" hedder bry, nut. bryr, fort. bryiJ;; eller broiJ, fort. 
tf. bryt. -

2) skryiJa oif';m unddrage sig. 
3) formen fiyz bruges almindelig på Vestlandet og Nordlandet. 
4 ) !Jæs(t)by -byde til gæst, nut. -byar, fort. -byiJa, tf. -bi5i'J eller -byt 

1hak. -b~f; eller -b7,1uar). -
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g!;za gyse g'!jZJr gystfJ gyst 

nyw nyse npzJr n,fjStfJ nyst 

rQja ryge, give røg; rijj@r rltjw rijjt 
fyge 

strijja stryge strijjJr strQjtg str(jjt 

lå/sa lukke lå/sJr låktg låkt 
d1·øpa dryppe drøpar drøpaoa drøpao 
sypa suppe, snapse sy par sypaoa sypaiJ 

(sv. supa) 1) 

lyiJa lude lyiJar lyaaaa lyoaiJ 
tyoa tude tyaar tyoaoa tyoao 
sa'!}_a suge sawar sawaiJa sawaa 

~ 185. 6te klasse. 

Herhen regner vi dels et par ord med et fra de andre 
klassers forskelligt selvlydsskifte, dels et storre antal ord 
uden selvlydsskifte, hvoraf adskillige også i oldsproget hører 
til denne klasse, medens flere er overførte dertil fra andre 
klasser. 

nut. 

fg få fgr 

gg gå g!J,r 

fort. 

fik eller fek (jekiJ), 
tlt..filjJ (jekiJ) 

gik eller .<Jek, flt. 
giljJ (gekiJ) 

Tidligere brugtes også (f. eks. i Gudhjem) 

gå'!Ja gå!lar gål]_ai1a 
el!. gå'l}Jr 

fg,[a falde 
·• 

fg,lJr falt 

dra<J.a dratte, draqfJr drag 
falde 

sg,wa sove sg,wJr sg,w 
håfa holde hå{iJr hålt eller håltJ 

fort. tf. 

fgiJ 

ggå (hak. ggfj) 

gå!JJa (hak. 
gå'lji'lj) 

/alt (ja{ifj 
falden) 

dra~JiJ 

Sf}WfJO 
hålt 

1) jfr. søva søbe efter 6te klasse rn 185 anm.). supa er optaget fra 
Svensk, hvad der vel også gælder det ensbetydende sypa, sypar, -alra, 
-alr rn 58,2), der vistnok er ældre end 81fpa og nu alene bruges. 
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kåma komme kåm1Jr 
grrgiJa græde 1) grrgiJiJr 
hgoa hedde hgiJJr 
blg, ble blive blgr 
løva løbe løviJr 

kåm 
grrgiJ 
hgiJ 
blg 
løv 

kåmgiJ 
grrgiJrJIJ 
hfiJiJiJ 
blgiJ (hak. blgfj) 
løv<Jå 

Anm. Som ZøQa bOjes også undertiden søva søbe; men 
reglen er det svagt: sø7:!_1Jr, sø'!ldiJ, søvt. 

dii dø diir 

.ftåja flyve 

Kun stærke fortiden er: 

vg,rka værke, smerte vg,rkJr 
kvapa kvappe kvapgr· 
raspa rive 
dampa 5) dumpe 
da,za dejse 

raspJr 
darnprJr 
dawr 

df)_' 

fiå '2) . 1 

vg,rk 3) 

kvap 
rasp 4) 

damp 
daz 

det (eg!. tillægs
ord ~ 152: haf; 
e df)_'r, har det) 

.ficyaa 2) 

vg,rkt, vg,rjt 3) 

kvapt 
raspt 4 ) 

darnt 
dast 

Herhen må også regnes den af Espersen s. 20 anførte 
fortid baz faldt, fort. tf. baziJ faldet, hvortil navneformen i 
Bornholmsk uden tvivl vilde lyde baza, skont det tilsvarende 
skånske ord (bii.ssa, bass, bussit) viser, at det oprindelig hørte 
til 1 ste klasse. 

p{~ka piske af 6) ptskJr pisk pist 
vtspa slænge vispgr vtsp 7) v~spt 7) 

skrgja skrige skrgjJr sklygjs) skrrgjt 
vgja vige V{§jJr vgj vrgjt 
riJ.ja 'ryge', synke i riijJr riJ.j riJ.jt 

---~---~-

1) Ved siden af græiJa brugtes tidligere undertiden gråta (om bOrn og 
kun i spøg) svagt bojet: gråtar, -aiJa, -a<'J. Denne form er optaget 
fra Svensk rn 70). -

2) også svagt: fort. (sjælden) flåjd;,, fort. tf. (alm.) fiiljt (e fiåjif), men 
hår flåjt). - . -

3 ) i alm. fort. varktJ, varjfa rn 188 b), tf. varkaiJ. 
1 ) i alm. fort. raspaiJa, - tf. raspaiJ. -· 
') i Gudhjem dåmpa, -ar, -aoa, -at>. Denne form er nu den almindelige. 
6

) også piska, -aoa, og denne biijning har ordet altid i betydning 'piske'. 
7) i alm. -fort. vispaiJa, tf. vispao. 
8) også fort. sh~æjtJ. -

9 



( 130 ) 

Helt uregelmæssig bi:ijes 
vara være !}, e va vg,o 

Nutids bydemåde var, forestillende måde (brugt ønskende) 
va-i:11, hvorfor man nu i alm. vil sige vara rn 196). 

~ 186. Af ord, der i oldsproget tilhører 6te klasse, er 
følgende svage ligesom i rigssproget: 

hoga hugge lwgJ1• hogd11 hogt 1) 

blana eller blanm', blænar blanaoa,blænaoa blanao, blæ11aiJ 
blæna blande 

bl(§za blæse 
fjsa øse 
l(§ja lege 

!i.fa øge 
rfl, råde 
bQ bo 

bl(§zilr bl(§stJ 

!iz11r fjstJ 

l(§jJr lrgjt11 
!ij11r !ijtJ og !ijdJ 
rfl,r rfi,oJ 
bQar bQoJ 

Il. Den svage bojningsmåde. 

~ 187. lste klasse. 

bl(§st 
fjst 
l(§jt 
Qjt 
rfl,t 
bQt 

Fortid tilfojer -d11, -/Ja eller -tJ, fortids tillægsform -dJr, 
-011r (huk. -d, -iJ, ik. -t) eller -tJr (huk. og ik. -t) efter den 

foregående lyds beskaffenhed. 
a) Efter g og v med foregående kort selvlyd, g, b, m, r, 

w følger d, efter lange selvlyd iJ: 

hoga hugge hogJr hogdJ hogt rn 186) 

sløga sluge sløgJr sløgdJ sløgt (sml. ~ 
175 f) 

søl!a søbe SØl!JT SØl!dJ søvt (sml.~ 185 
anm.) 

snø!Ja irettesætte snøf!Jr snøf!dJ snøbt 

døma dumme dørnJr dømdiJ dømt 

glø'!!:a glemme glø'!!:iJT glø'!!:dJ glemt 

klæma klemme klæmJr lclæmdJ klæmt 

dal!}_a due dawar da,IJl&J da,wt 

lrgwa leve lrgwJr lrgwd11 lrgwt 

krrgwa kræve kr(§WJr krrgwdJ krrgwt 

pr(§wa prøve prrgwJr prrgwdJ prrgwt 

------ -----·-

1) Minde om den gamle stærke bOjning er dog fort. tf. hak. hof!ifi 
'huggen'. Også i fortid høres undertiden hof!. 'hug'. 
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r{a ride r{n· r{fJJ r~'t (sml. e 181) 
sya trække op med syJr· syaJ syt 

skyer 1) 

krya mylre lcr·yiJr lcryDJ lcryt 
Om g og r se e 188 a og e. 

bi Efter n, f;, 0" l:l 
[ følger i reglen d, efter n, l og 

undertiden t: 
bæna Lån de bænJr bænda bænt 
sæ11a skænde, for- sænar sændJ sænt 

dærve 

væna vende; vænne Væ'!JJ1' væn da vænt 
lclina kline lcl{rwr lclfnda klj_nt 
ski'r§1ia (forældet) slcrr§n<ir skrr§ndJ skrg:nt 

skrige 
mala male mahr maldJ malt 
mgla måle mglJr mrjldJ mgLt 
de/a dølge deim· de{dJ delt 
te{a tåle te{gr te{cfo telt 
UJjfa sejle sgjlar sgjfda sgjlt 
S(!!Wla skovle sg:wlJr sg:whh sr§wlt 

Derimod med t: 
mfna mene mfnJr m{lntJ m{lnt 
f(ila føle ]Q'lJ1' f(!ltJ f!ilt 
Om f; 0" l:l [ se e 188 d. 

c) Efter j følger dels d, dels t· 

laja læge !aj;N lajdJ lajt 
staja stige ; opstable st~rjJr stajdJ staJt 
pldja ploje pld,jJr pLdjdJ pldjt 
svr§,ja svige svg:pr svrz':Jch sv(§jt 
skrr§ja skrige sl,·rg_:jJr ski·(§jtJ skrg:jt 

(srnl.e 185) 
l@ja lege ltJ:fJ1' l(§jtJ lr§.jt 
iJja øge (fjar ijj'tJ og gjd;; (!jt 
fniJjct fyge /niJj'Jr fn~jtJ fniJjt 
~riiJja snuse s11(!j':Jr s11(jjtJ sn(!_:Jt 

Sml. også by/ja, fort. byjda o. s. v. ~ 188 a, ryka, fort. 
ryjtJ 0. S. \'. e 188 b, ræka, fort. rgjtJ 0. S. V. e 190 a. 

1
) også syar, -ai'Ja, -au. 

[ 
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d) Efter g og v med foregående lang selvlyd, k, k, t, o, 

p og s følger t: 

aga age agwr agtJ agt 
smaga smage sml!.gJr smagtfJ smagt 
krJ,ga koge krJ,gn· krJ,gtfJ krJ,gt 
r!J,va råbe 1'{1V'Jr ravtJ ravt 
stiiva støbe stt!_'v'Jr stt!_'vt'J stt!_'vt 
plåka plukke 1) plå"/s'Jr plåkt'J plåkt 
bræka brække bræ"/s'Jr bræktJ brækt 
glæpa glippe glæpiJr glæpt'J glæpt 
knæpa knappe knæp'Jr knæptfJ knæpt 
tæpa lukke tæp'Jr tæpt'J tæpt 
væ§a hvæsse, til- væ§'Jr væst'J væst 

spidse 
snfsa irettesætte 81lfSFJr snfstJ snfst 

Om fe, sk, mp, tog ose ~ 188b, c, fog g. 

~ 188. Afvigelser fra hovedreglen indtræder 
tilfælde: 

følgende 

a) -y/j, -ø/j bliver yj (sml. ~ 

by/ja bygge 
bi·yfja brygge 
tøfja tigge 

byfjJr 
bryfjJr 
tø!]Jr 

b) I ordene på fe bliver k 
nyka rykke nykJr 
ryka rykke ryk'Jr 
tryka trykke (en bog) trykJr 
lyka lukke 2) lykJr 
sløka slukke sløk;Jr 
sg:ijka sænke sg:ijkFJr 
sq:i}fea skænke sq:ijfeJr 
tq:ijka tænke tq:ijfern· 
stq:f;fea stænke stq:ijfear 
vg,rka værke, smerte vg,rfcJr 

1) også (i alm.) plåkar, -aita, -ait. 

146 a): 

b,qjdJ (bya'J) 
br,qjdJ 
tyjd'J 

byjt 
bi·yjt 
tyjt 

alm. j eller bortfalder helt: 

nyktJ, uyjtJ 
1yjtJ (ryt'J) 
tryt'J 
lytJ 
sløktJ, sløjtfJ 
sq:ij(k)t'J 
sq:fJ(k)tJ 
tr§ijtJ 
stq:ijtJ 

nyfet, nyjt 
ryjt, 1·yt 
tryt 
lyt 
sløkt, sløjt 
sq:ij( fe)t 
sq:iJ(kJt 
tq:ijt 
str§f;t 

vg,rkt'J, vg,rjtJ vg,rfct, vgrjt 
(sml.~ 185) 

2) kun i forbindels-en lyka en hoza lukke en strompe; ellers bruges 
låka (~ 184). 
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mg1·lw sætte mærke mgrkiJr mg,1·ktiJ ell. mgrkt eller 
mgrjtiJ mgrjt 

c) Ordene på sk og mp udstøder i alm. k og p: 

ælska elske 
ønska ønske 
skrq;mpa skrumpe, 

svinde hen 
kr·ømpa krympe 

ælskiJr 
ønskiJr 
skrq;rnpiJr 

krørnpiJ1' 

ælstiJ 
ønstiJ 
slcrq;mt'J 

krømtJ 

ælst 
ønst 
skrq;rnt 

kremt 

di Ordene på f; og [ bOjes i alm. efter hovedreglen 
(~ 187 b); men f; og [ bliver undertiden n og l, og efter [ (l) 
følger af og til t: 

brifja bringe 

r;wifja svinge 

fæfja fænge 
hæija hænge 

næfja nænne 
stæfja stænge 
1)a~?Ja rage i 
.fiæfja flænge 
r;læija slænge 
kra:fja krænge 
spræfja sprænge 

Jæja fælde 
væja kog·e; vælde 

sæj;i skælde 
stæJ;i stille 

Derimod 

nefja rende 

brælja brænde 
kæija kende 

speja Rpilde 

sb'æfa skralde 
voia volde 
kgia kalde 

r;wifj'Jr 
fæl)Jr 
hælj'Jr 
næljJr 
stæ!)Jr 
væljJr 
jlæljJr 
r;Læfpr 
kræ!)Jr 
srwæfjJr 
fæl~r 
væj'Jr 
sæiJj' 
stæf'Jr 

bræijar' 
kælj~r 
s11ejJr 

skræf'Jr 
vo{Jr 
kaiai' og 
- kg[ar 

brifjdiJ 

r;wiljdiJ 
fæljdiJ 
hæ!)d'J 
næljdiJ 
stæ!)d'J 
væljcfo 

.fiæljdJ 
r;læljdiJ 
kræfjd'J 
spræfjd'J 
JæjdJ 
væfd'J 

sæjd" 
stæjdiJ 

briljt (sml. ~ 
17ii e) 

r;wif;t 
f'æf;t 
hæfjt 
næf;t 
stæf;t 
væf;t 
fiæfjt 
r;læijt 
lcræfjt 
spræijt 
fæ it 
vælt 
sælt 
stæ[t 

ræ1jd'J ell. ræf;t el!. rænt 
~æ!ldJ 

bræ!ldJ brænt 
kæmfa 
spe{dJ ell. 

spelt'J 
sh'æltJ 
voltJ 
kaltJ (og 

kg{aoa) 

kænt 
spelt 

skræft 
volt 
kalt (og kg{ao) 
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e) Ordene på r med foregående lang selvlyd tilfOjer 
fortid sjælden -d'iJ, alm. kun -'iJ: 

ri.fra røre r{ir (riird'iJ ell.) r{J_'r'iJ r{J_'rt 

fi!_'ra føre f,i!_'r (fi!_'rd'iJ el!.) j(in Jiirt 
r 

ki!_'rd() ell. ki!_'r'iJ k(irt ki!_'ra køre ki!_'r 

hi!_'ra høre h{J_'r h{J_'r'iJ hi!_'rt 

lg:ra lære lg:r lg:rJ lg:rt 

Derimod med foregående kort selvlyd 

tåra tiirre tår tå?:d'iJ tå1·t 

og ligeså tryntåra 'give på trynen', give næsestyvere. 

f) Ordene på t tilfiijer i fortid kun -(): 

heta hitte het'Jr hetJ het 

læta lette læf'iJr læw læt 

ræta henrette 1) ræfiJr rætJ ræt 

løta løfte løf'iJT løf'iJ løt 

vænta vente væntJr væntJ vænt 

s!}vta skifte sgvl'iJr s!}vtJ sgvt 

røsta ryste røst'iJr røstJ 1'ØSt 

ståi'ta styrte stårtJr stårt'iJ stårt 

kasta kaste kastJr kastJ kast 

g) Ordene på 0 forandrer dette til t: 

Sø~a skøtte 2) søQ.Jr søf'iJ søt 

støqa støde stø!}'iJr støtJ støt 

bi!_'i'Ja bøde, udbedre btia'iJr b{J_'tg b{J_'t 

hi!_'oa 'høde', true h{J_'oar hi!_'t'iJ h[it 

m{J_'i'Ja møde m{J_'i'J'iJT møtJ møf 

l!}i'Ja lede, søge 3) l~<far· l~tJ let 

v(!!i'Ja væde V(!!O'iJ1' vg:t'iJ vg:t 

Derimod vai'Ja og va vade, fort. v{!,i'J'iJ, tf. vat rn 180), knf!i'Ja 

knytte, fort. knør}'iJ, tf. knøt (sml. ~ 183). 

h) Ordene på z får i fortid i reglen -st'iJ med overgang 
af z til s: Sjælden beholdes z og efterfølges da af iJ: 

1) men ræta rette, nut. rætar, fort. -affa, fort. tf. -aff. 
2) i forbindelse med åri!:_, skøtte om, hedder nutid altid søta, søtJr. 
3) men lf!: lede, føre (l~r, le~J, le~ ~ 189). - -
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rgza rejse rfZJr rgstJ rgst 

pyza strutte pyzJr pystJ pyst 
bly;za blæse blg:w1· bl{§stJ blg:st 

læza læse lg:zJi' lg:stJ lg:st 

Derimod 

myza være stor- myzJ1' myzoJ myst 

agtig 
må~·nyza give på -nywr -nyzoJ -nyst 

nyse ren 

~ 189. Som en egen afdeling af denne klasse behandler 
vi de ord, der ender på lang selvlyd, af hvilke de på i, y oir 
Q i nutid tilfOjer -Jr, de øvrige -r. Fortiden ender regel
mæssig på -oJ; men i flere tilfælde har den almindelige udtale 
-dJ (s#J, sjlcl<J, i·gdJ o. s. v.). I ha og næsten altid i ordene 
på f, g: og li forkortes selvlyden i fortid og fortids tillægsform, 
sjælden kun i den ene form (sml. ~ 152): 

si si siJ1' sioJ, sid() sit 
fri fri, befri frf.Jr frioJ frit 
kri krige krf.Jr krioJ krt_t 
smi smede smiJr smioJ smit 
spi spy spf.Ji' spioJ spt_t 
sy sy syar syoJ, syd'iJ syt 

fl!! (jli) reparere 1) .ft.fJJT' fiyoJ jlyt 
kny røre ved lc;,1pr k;ya" knyt 
bg-bo bQJ1' bgdJ, bgdJ bgt 
dg få bugt med dgar dgoJ dgt 
T'Q ro rgJr rgaJ, rgdg rgt 
brg gnide brgJr bi·goJ brgt 
trg tro trgJ1· tr{!oCJ trgt 
spg (saj) skynde (sig) S}JQJ1' spQiJJ spgt 
la lade, læsse lar laoJ Lat 
ska skade skar sk{l{JJ skat 
fra fråde frar fraoJ frat 
tra bane vej trar tr{l{Jg trat 
skra giire skråt; skrar skraoJ skrat 

skæve 
------··--·---~ 

11 fiy (fii) er nu forældet i betydning 'sætte i stand, reparere·. Deri-
n1od bruges fiJJ lfli! alm. i betydning 'fly, række'. 
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ha, ha. have har 
rfi, råde rfi,r 
sfi, så sfi,r 
klfi, klø, kradse klfi,r 
trfi, attrå ti·fi,r 
lf lede,· føre lfr 
i§ (saj) te (sig) tfr 
rfrede,goreistan'd 1) rfr. 
brf brede brfr 
skrf skride skrfr 
snf sne snfr 
snf snitte snfr 
r;wfl svide, brænde r;u:flr 
sf ske sfr 
rrg gore ræd rrgr 
brrg smælte (tr.) br·rgr 
kvrg 'kvæde', synge kvrgr 

slet 
jQ" føde fiir 
dii 'døde', dræbe diir 
1/ii gø tJilr 
til tø tfii' 
blii bløde bliir 
klii klø (intr.) kliir 

had@ 
rfi,oa 
sfl,o@ 
klfl,iJ@ 
trfi,iJa 
leqe 
tf<l'iJ og te<l.fJ 
req!J 
bre§g 
skreqfJ 
snet}a 

hat 
rt},t 
sfl,t 
klfl,t 
trgt 
let (hak. leQ.1Jr} 
tft og tet 
ret 
bret 
skret 
snet 

snfiJa og sne!Ja snft og snet 
r;wega r;wet 
siJQ'iJ 
rrgiJa og ræita 
brrgiJiJ og bræ{f_a 
kv(§iJe og kvæqy 

feqa 
deqfJ 
geqfJ 

set 
rrgt og ræt 
brrgt og bræt 
kvrgt og kvæt 

Jet 
det 
get 

te{f_iJ tet 
bliliJiJ og bleqil blet 
kle<J.a kløt 

trii træde trilr tre<l_a tret 

Om enkelte ord på lang selvlyd (i og y), der bevarer a 

navneformen, se ~ 187 a slut. 

~ 190. 2den klasse. 

Fortid og fortids tillægsform dannes som i 1 ste klasse; 
men ordene har selvlydsskifte, som i de fleste tilfælde er 
fremkaldt i gammel tid ved i-omlyd, men i nogle former er 
opstået i senere tid. 

a) Svarende til selvlydsskiftet ~-a i oldsproget, i Dansk i 
almindelighed æ-a: 

tæla tælle tæ{tJr ta]da talt 
kvæJa kvæle kvæjar kvaldiJ kvalt 
r;wæla svælge r;wæj!Jr r;wa]diJ r;walt 
væ]a vælge væjJ1' vald@ valt 

1 ) hiirfl lave høvogn til. 
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Fortid på -w efter l har i alm. 
væ{a 'hvælve', vende væ{Jr valt'iJ (va]d11) valt 

ned 1) 

sæta sætte 
gæ<J.a gætte 
fårgæ9._a glemme 
væda hvæsse 

ræka række 
træka trække 
stræka strække 
spræka sprænge 
skræka skrige 
flæka flække 
væka vække 
knæka knække 

sætJr 
!JæfJ.Jr 
-gæ<J.rn• 
cær}<w 

rækJr 
trækJr 
sfræk;;r 
spr;k;;r 
skrækJ1' 
flæk;;~ 
væk;;r 
kn;kr1r 

stæka dække en stækJr 
kornstak med slod 

Til lste klasse rn 188 h) er 
tæka tække tækJr 

sata 
gatJ 
-gata 
vatJ 

rg,jt;; 
tr{ljt;; 
str{ljtg 
sprg,jta 
skrg,jtJ 
figjtJ 
V{ljtJ 
kngjtJ 
stg,jtJ 

overført 
tæktJ, tæjtJ 

Forskellige 
sæla sælge 
taja tie 

uregelmæssigheder findes i 
sæ{Jr sglda 
tajar tgjdJ (på 

- Bojden tg,w) 
saja (nn i alm. saj_) sqjJr 

sige 

sat 
gat 
-gat 
vat 

rg,jt 
trg,jt 
strg,Jt 
spr{ljt 
ski·{ljt 
fl{ljt 
vgjt 
kn{ljt 
stgjt 

tækt, tæjt 

sglt 
t{ljt (på Bojden 

tgwt) 
sr:l;jt 

læ/ja lægge 

b) Svarende 

læ!Ja1· lg 

til selvlydsskiftet y-u 

lgjt 

oldsproget, Dansk 
almindelighed ø, o-u: 

spår:a sporge 
småi:.a smore 
yåi:.a gore 
tgra, tåi::a turde 2) 

bgra burde 

spåi:: 
små i: 
/jåi:_ 
tår 
biir 

spgrJ spgrt 
smg1•J smgrt 
figra ggrt 
tgriJ tgrad 
bgrJ bgrao 

1
) særlig brugt i forbindelsen væla et kar, vende et kar om, stille det 

med bunden i vejret. 
2

) navneformen bruges meget sjælden og lød tidligere vistnok tgra (ved 
indflydelse fra fortid og fortids tillægsform): {!n til} eiJ (er det) å 
tgra, 11{],o gf;Jo §O å bgra. Nu siger man deri~od (tora eller) 
tåra, og i den anførte talemåde er bora derfor af hensyn -til rimet 
ombyttet med !Jå:a. 
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Efter 1 ste klasse går derimod 

døfa dølge dølør dø{dø dølt 

føla følge følør føldiJ følt; dog høres 
det i alm. også fåldCJ, fålt. Ligeledes hedder 
sølt; men der søla skylle sø{iJr Sø{diJ 

høres også skå{dø, skålt. 

~ 191. 3dje klasse. 

Ordene efter denne klasse, der omfatter den sti:irste del 
af udsagnsordene, ender i fortid på -aoa, i fortids tillægsform 
i hak. på -aiJCJr, i huk. og ik. på -ao rn 149 b). 

Som eksempler på ord, der bi:ijes således, anføres naka 
'nakke', tugte, nut. nakar, fort. nakaoa, fort. tf. nakao, plåka 
plukke, såka sukke, målka malke, sanka sanke, vawta vogte 
(kvæg), glata glatte, tå(r)sta tørste, hiista høste, snapa snappe, 
sif!:mpa stampe, strafa straffe, må[Ja muge, kfj,ga stikke næsen 
i vejret og glo efte-r noget, ba!}a varme, ht!:_oa hade, hq,rda 
tøve, dra!Ja være sendrægtig, sta"!_ia stamme, lima lime, falma 
falme, le[!a linde, q,na ånde, vila hvile, gwla avle, m.:a arve, 
sajra sejre, tb"ra ti:ijre, be2a bisse, ggva gabe, skrgva skrabe, 
veeda værge, ny~a eller nø2ja nysse, nusle, fmja fri, bejle, 
c;wgja krumme, boje, la'!!!._a lue, tray;_a true, trgwa trave, q:wa 
øve, bia bie, vente, .fif!a oversvømme, skrya skrue. Således 
også mange med afledningsendelserne -ra, -sa, -la, -na: 
mø"!!:_ra gumle, mø'!!}sa gumle (= mø!!3ra), rønsa rense, stansa 
standse, hawsa huske: sa'!!}la samle, mb"rla røre sig småt, hglna 
heles, mb"rna blive mør, rb"na blive rød, røQ.na rådne, stårkna 
størkne; ligeledes fremmedord på -4ra (reg~ra regere, spas§ra 
spasere, glas4ra glasere). 

~ 192. Enkelte ord vakler mellem 1 ste og 3dje klasse. 
Særlig bruges -ar i nutid, rle kortere former i fortid og for

tids tillægsform: 

snaka tale 

stårka styrke 

værka virke 

vraga drive om 

snakar (og 
snakiJr) 

stårkar og 
stårkiJr 

værkar (og 
værki1r) 

vragar (og 
vragJr) 

snakaoa og snakao og 
snaktø 1makt 

stårkaoa og stårkaiJ og 
stårkw, stårjtø stårkt, stårjt 

værkaoa (og væi·kao (og 
værktiJ) værkt) 

vi·agaoa og 
vragtø 

vragao og 
vragt 



hawsa huske hawsar 

fårhaYl.a for- -/w,ow· 
tryde 
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hawsarJa og 
hawsta 

-hå'!l_aiJa og 
-hawdg 

hawsaiJ og 
hawst 

-hlll!!_ao og 
-hawt 

v11za våse, rode v11zar vazaoa og vasta v11zao og v11st 
nfza skæmme nfzar og nfzar nfstg nfst 
r;w11ra svare r;u·arar r;1c11rarJa og r;1c11raiJ og 

r;w11rt r;wflr(d)J 
(sml. også sya trække op med skyer 2 

plukke 2 187 d og kg[a kalde 2 188 d slut.) 
187 a slut., plå~a 

brøga bruge brøgar brøgd<J brøgt 

III. Blandet stærk og svag bojning. 

2 193. Af de udsagnsord, der også i oldsproget har en 
blandet stærk og svag Mjning, hvortil vi af praktiske grunde 
ligeledes regner vilja, er følgende bevarede Bornholmsk: 

koija kunne kgJ;, ka!j ko7/J koijao 
skoia skulle ska skofiJ skofao 
ve la ville veJ, flt. ve la vi[J el!. velJ vejarJ 
måta måtte mg, flt. mg måtJ må tao 

Navneformen måta, måtte, bruges meget sjælden; -mg 
findes ligesom i rigssproget i fårmt},, fårmt},r, fårmt},oiJ, fårmrj,t 
(regelmæssig efter 2 189). 

Anm. Af det til isl. munu, da. monne, mon (det sidste 
nu næsten kun som spiirgepartikel) svarende ord er kun mål}iJ 
bevaret som spiirgepartikel: målJ<t'ntiJ mon ikke? (sml. Espersen 
s. 225 u. monne). 

verJa vide vestiJ vest 

Helt overgået til regelmæssig srng biijning som i rigs
sproget (dog til en anden klasse end her), men endnu med 
bevarelse af de gamle former i fortid og fortids tillægsform 
ved siden af de nye er 

a;_a eje ajda og tJ,tiJ ajt og tJ,t 
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b. Dannelse af måder, tal og personer. 

~ 194. 1) Nutids fremsæltende måde ental ender i 
den stærke btijningsmåde og i den svages to første klasser 
regelmæssig på -"r. Af ordene på lang selvlyd tilfOjer de på (g,) 
a, g, f, ff og !i dog kun -r rn 177, 179, 185 og 189). Ordene 
på r får ingen endelse (eksempler ~ 17 5 d, 179, 188 e og 
190 b). Også af enkelte ord på l, n, z kan endnu undertiden 
høres former uden endelse (gal galer, mfn mener, bl(fz blæser, 
fryz fryser) ; men sådanne former er dog så godt som helt 
fortrængte af formerne på -"r (galar, mfnilr, blrgziJr, fryz"r; 
sml. ~ 183 note 3). I den 3dje svage klasse er endelsen -ar, 
også i ord på r (t!frar tojrer o. s. v.). 

Altid uden endelse er de uregelmæssige nutidsformer 
§ (e) er, kgij (kafj) kan, ska skal, vel vil, mg må, veq ved. 

2) F 1erta1 er altid lig med navneformen. Dog er flertals
formerne, der endnu kan bruges af næsten alle ord, stærkt på 
veje til at fortrænges af entalsformerne, der overalt kan høres 
ved siden af. Det hedder altså f. eks. endnu almindelig di 
bifja, brgra, /}f, stfl,, kå'T_!!:a, fd de binder, bærer, giver, står, 
kommer, får, di f!lra de fører, di liga å flgrka de ligger og 
spræller, di saja de (man) siger, di ha de har, d~ vela de vil 
o. s. v. Flertal forekommer selv i forbindelser som dær· stg 
ggla pfl, lte'!!!"liij der står luftsyn på himlen. 

Ved siden af flertalsformerne kan ental dog bruges i alle 
tilfælde: di bifjJr, brgr, gfr, stfl,r, kå'J!!"i', fgr o. s. v. Næsten 
altid siges ja, -vi, di kgfj (kaij) jeg, vi, de kan. 

Af vara, være, og måta, måtte, hedder nut. flt. naturligvis 
ligesom ent. f (e) og mg. 

~ 195. 1) Både i ental og flertal lyder som regel alle 
personer ens. Dog kan 2. person en t a 1 i et par ord 
have former på -st, når stedordet følger umiddelbart efter og 
smælter sammen med udsagnsordet: fstu er du (= f du), men 
altid du g (e) du er, kgfjstu kan du (= kgij du), men du kgfj 
du kan; mgstu må du (= mg du) bruges endnu undertiden af 
gamle folk: mfl,stu'ntJ ska1!!:_a daj nao ! ve]a, ville, hedder i 
denne forbindelse vetu (ve(_fu), som måske er opstået af velt du. 

2) I 2. person fI er ta I høres på landet endnu jævnlig 
former på -n (-"n, -an), som tidligere uden tvivl har været 
langt mere udbredte. Disse former bruges især, når stedordet 
i (ni) følger lige efter: gdn i går i'? han i har i? fn i (en ni) 
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er i? skan i (skan ni) skal i? le"!.ani .frå maj kaijse ! Oftest 
høres vistnok veni vil i? som egenlig er en talsformen med 
tilfiijet n (meget sjælden er vefan i). 

Sjældnere bruges disse former, når stedordet går foran: 
i (ni) gdn, hrtn, skan, fn i går, har, skal, er (aldrig i, ni ven 
for vefa eller vel). Om selvlyden foran -n sml. under byde

måden ~ .. 197 ,2. 

~ 196. Nutids forestillende måde, der ligesom i 
rigssproget i reglen kun forekommer i 3. person som ønske 
eller opfordring, har af ord på medlyd endelsen -<1 (nu ofte -a/, 

af ord på lange selvlyd ingen endelse: kå7Jifj l(;fwJ kongen 
leve! di l(J!wJ de leve! d(J!wliij kål!!:." (kåf!]a) f. eJ pokker have 
det! ggJ sf law gnd ske lov ! 

~ 197. 1) Nutids bydemåde ental, der kun bruges 
2. person, er i den stærke biijningsmåde og i den svages 

to første klasser lig med navneformen med bortkastet a, i 
ordene på lang selvlyd lig med navneformen: biij bind! drek 
drik! var:_ vær! fQ.r for! !)år:. gor ! /jf giv! ta tag !-fi'f. fri, befri 1 

I den svage biijningsmådes 3dje klasse ender den deri
mod altid på a som navneformen: vara daj var dig! hå!!]a 
dqj hum dig, flyt dig! ha,l'lla tøv! yra tænk dig om! snåpa 
lywa snup (puds) lyset! bf.a {f.J bi, vent lidt! -

Af ældre former kan endnu høres gak gå! og !meget 
sjælden) stat stå! for det almindelige gd! stg! 

2) F 1 er t a I forekommer ligesom ental kun i 2. person 
og har nu næsten altid samme form som ental. Ar og til 
bruges dog endnu former på -n (-m, -an), der tidligere må 
have været almindelig udbredte ligesom i 2. pers. flt. af frem
sættende måde: kå'!':m gyta kom drenge! kåmm å (§Jan kom 
og få noget at spise! gY,n å sfn jær å!!! gå og se jer om! 
kdgan mæ'I} i å var:_m stQrgjtua stik i kun næsen i vejret og 
vær storagtige! fryzan ba,ra'ntJ bæfa frys bare ikke biirn ! fgn 
lf.O ma,J få jer lid.t mad! stfj,n ni rnæ11 å hijoon stå i kun og 
tru! lgn var:_a bæ{a lad være biirn ! fgrn vt§l ! brugtes tidligere 

som afskedshilsen til flere, men .fgr vg:l! til en enkelt (nu 
i alm. far væI/ i bægge tilfælde). 

Som det fremgår af disse eksempler, får ord på lang 
selvlyd endelsen -n, de øvrige -Jn eller -an (fgrn for .fgnn 
stemmer med ~ 57 ,2, 129,2 b o. s. v.1. Endelsen -an bruges 
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vist især i ordene af 3dje svage klasse, hvad der stemmer 
med, at bydemåden af gå!Ja, -aaa, hvor denne form brugtes 
for gd, efter Espersen s. 117 hed gå!Jan eller gå!!Jn. 

Anm. Bydemådens 1. person flertal er tabt og om
skrives som i rigssproget ved la lade rn 179): la vås gg lad 
os gå! la vås jælpgs te lad os hjælpes ad! 

Mærkeligt er det af Espersen s. 68 u. far val anførte 
ønske, der i ældre tid brugtes almindelig, når man tog afsked 
med flere: farn vg:l å filjas gla ifjæn, som naturligvis betyder 
«far vel og på lykkeligt gensyn", så at Ji'jas altså logisk må 
være 1. pers. flt. i middelarten: "lad os (gid vi må) mødes 
glade igen». Skulde vi mulig i jiyas have en gammel lævning 
af bydemådens J. pers. flt., som holdt sig temmelig længe i 
Dansk (farum, lad os fare, og lign.)? Herfor kunde også 
selve formen fiijas tale, der hverken stemmer med navne
formen eller me-d bydemådens 2. pers. flt., som bægge hedder 

fi!JiJS rn 205,1). 

~ 198. Nutids navneform har endelsen a undtagen i 
ord på lang selvlyd, som i alm. mangler endelse (se eksempler 
foran under de forskellige klasser). De få ord på lang selvlyd 
efter 3dje svage klasse har dog altid endelsen a (bfa, .ftg_a), 
hvad der ellers kun undtagelsesvis er tilfældet i enkelte ord på 
i. og y, f. eks. li_a lide, forløbe, ri_a ride, sya syde, sya trække 
op med skyer, krjla mylre rn 181, 183 og 187 a slut.). 

~ 199. Nutids tillægsform dannes i den stærke btij
ningsmåde og i den svages to første klasser i alm. ved -()n<ts, i 
den svages tredje klasse ved -arws (nu også -iJniJs) 1

). Ordene 
på lang selvlyd, der i navneform ikke har endelsen a, tilfojer 
dels -n<ts, dels -miJs (sml. ~ 189); i ordene på r kan bægge 
endelser bruges: agmgs agende, lmpniJs løbende, li!jmiJs liggende, 
et skratiJnJs mfi,l en skrattende stemme, ggniJs gående, stgniJs 
stående, men glQmiJs glødende (af glg_); trq,wanas og trgwmiJs 
travende (af trgwa, -ada), pampan<Js og pampiJniJs gående tungt 
(af pampa, -ada), lgrk<Jn'Js listende, sjælden lgrkams (af lgrka, 
-a<Ja); b[§r<JniJs eller b[§rn'Js bærende, k{fr'JniJs eller k{lrn<Js kørende. 

1) Espersen opstiller s. 57 3 " som en almindelig regel for alle ndsagnsord, 
at nut. tillægsf. tidligere havde endelsen -anas, men nu i alm. -anJs. 
Dette er dog næppe rigtigt. 
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e 200. i'ortid har kun fremsættende måde. Om dens 
forskellige dannelse henvises til de foregående ~~-

1) [ental lyder alle personer i reglen ens. I enkelte 
ord høres dog endnu af og til i 2. person, når stedordet 
følger umiddelbart efter, ældre former på -st (sml. ~ 195,1 l: 
vastu var du, tåwstu tog du, sgstu så du, lastu lagde du, sastn 
sagde du (= va, lå1:Q, s!],, la, sa du). Disse former, der tid
ligere uden tvivl har været langt mere udbredte ligesom i 
gammel Dansk, er imidlertid stærkt på veje til helt at forsvinde. 

2) F ler t a 1 har i den svage biijningsmåde samme form 
som ental; men i den stærke biijningsmåde kan et antal ord 
endnu adskille ental og flertal, og selvlyden i flertal er da 
ligesom i oldsproget og gammel Dansk i nogle klasser for
skellig fra entallets (eksempler se foran ~ 175-185). I de 
ord, der tidligere havde a i ental og å i flertal, overføres 
flertallets selvlyd dog nu jævnlig til entallet, hvor former som 
lfrak og dråk, jalp og jålp bruges i flæng. 

Ligesom i nutiden er flertalsformerne også i fortiden 
stærkt på veje til at vige for entallets, og i de ~ 17 5 b og c 
nævnte ord, der i ental har fået former både på a og å, bruges 
hægge former også i flertal. Det hedder altså nu almindelig 
di barit, drak eller dråk, rgv, brtio, /jik o. s. v. 

~ 201. Alle personer i flertal er i reglen ens. Endelsen 
-n i 2. person bruges i fortiden meget sjældnere end i nu
tiden, idet der nu kun rent undtagelsesvis høres udtryk som 
ni h[itm aq na i truede ad hende, ni spQ<fan jær i skyndte jer. 

Også i ,,!],ni, så i, hører n egenlig til udsagnsordet, skiint 
formen Yel nu må opfattes som sg ni. 

2 202. Den svage biijningsmådes fortid på -dJ, -1JJ, -tJ, 
-aoa kan undertiden sliijfe -J, -a, når ordet slutter sig niije 
til et følgende med selvlyd begyndende ord, især -i'/j ham 
(sml. g 161): ja tryntårdi'/j (Espersen s. I 58 u. kaj 1 a) = -tår:_dJ 
iij, ja ngstiij !], jeg skammede ham ud = ngstJ i'/j, ja smgjtiij 
i gå{Jo (Holm s.447 u. kvappa) = srngjtJ i'/j, di skg_la01:'/j 
eller skglaaa p!J,iJ de lærte på ham (s. 477), ja l!J,ntiij f1r se{i:ij 
jeg lånte ham fire skilling, ha'/j føldi'/j je'f!!. han fulgte ham 
hjem (men l!J,ntJ iij hamm pæija lånte man ham penge? jøjdJ 
ilj ha'[IJm }e'!!: fulgte man ham- hjem? sml. e 167' 1). 

2 203. Om dannelsen af fortids tillægsform er det til
strækkeligt at bemise til de foregående ~~· 



< 144 ) 

B. :Middel- og lideart. 
~ 204. Middel- og lidearten på -s bruges i Bornholmsk 

i endnu stOrre udstrækning end i rigssproget, idet der ikke 
blot findes en del tilbagevisende eller gensidig virkende ud
sagnsord på -s, som kun til dels genfindes i det danske 
rigssprog (rgs rådføre sig, va'!!!:las blive vammel, væ?!}fJS væmmes, 
kliJ_jfJs få kvalme; nu hoste, røstfJs ryste, skælve, antas gækkes, 
skabe sig; nt_vfJs knibe hinanden, ri_vJs rives, nåf!as støde hin
anden, slå§. slås o. s. v.), men også et antal lideformede både 
uindvirkende og indvirkende ord med handlende betydning, der 
er ukendte i dansk rigssprog, og som for en del har handle
formede ord med samme betydning ved siden (.fr_gjas eller 
fr_gjfJs have hast, lyas lytte, far.as eller fa1.:Js stOje, bgJjJs bande, 
dryiJas skæmte; tig·s træde (= trf!_'), fijrfJs puffe (= fiJ_'ra), ni_vJs 
knibe (= ntva), ri_vJs rive (= ri_va), nåf!as støde (= nåf!a), 
y'ijas ynde, holde af, o. s. v.) 1). 

- Ligeledes an vendes lidearten på -s i flere tilfælde, hvor 
rigssproget bruger omskrivning med 'blive': dær giJ11s å dråfsas 
(= di giJa å drålsJ) majJiJ te prQstms der blev spist og drukket 
(de spiste og drak) meget hos provstens' dær stå{Js fr_gzJlit, 
der blev stjålet forskrækkeligt. 

~ 205. I øvrigt dannes middel- og lideart af handlearten 
på følgende måde - og samme regler gælder for de ord, 
hvortil der ikke findes tilsvarende i handleart: 

1) I nutid frem s æ tjt ende måde ombyttes handleartens 
r med s. Ordene på r, der ingen endelse tilfojer i handleart 
rn 194, 1), får dog -<JS i middel- Og lideart: jifjJr finder, drefsJr 
drikker, tar tager, drar drager, bryiJJr bryder~ sæmr skænder, 
fordærver, (jlæ!Jar ødelægger, gw/;i,r avler bliver altså ji'ijas, 
drefsas, tas, dras, bryiJJs, sæms, (flæ!Jas, gwlas; men br_gr bærer' 
fiJ.'r fører, k(ir kører, tår:. tOrrer bliver br_gns, ff!_'ns, kiJ_rJs, tår:_Js. 

Samme form som nutid fremsættende måde har også 
navneform og bydemåde, når den bruges: ri_vJs entJ bæ!a 
rives ikke bOrn ! fårlg;jJs bæla, forliges, enes bOrn ! 

2) Fortid ender altid på -Js. De stærke udsagnsord fOjer 
altså -Js til formen i handle art. De svage udsagnsords 1 ste 

1) Den aktive betydning af triis, foras, nivas, rivas og nåbas er nu for-
ældet. Derimod bruges y!}as - alm. i betydning 'ynde'~ holde af. 
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og 2den klasse fojer -s og de få former på lang selvlyd 
-Js til handlearten. I 3dje klasse bliver -a til -;;s: go åd, 
spiste, tal/}_ tog, drall}_ drog, sænd;; fordærvede, røstJ rystede, 
i_ifit ødelagde, gwlaoa avlede bliver goJs, fil,IJJ_JS, drai:EJS, sænd;;s, 
røst;;s, [jla;;s, gwlaon. 

I de stærke udsagnsord, hvis ental har en fra flertallets 
forskellig selvlyd, dannedes middel- og lideart tidligere regel
mæssig af flertalsformen: bant bandt, fant fandt, flt. bolja, foljJ 
blev boljJs,joi}<Js; drak drak, flt. di·åkJ blev dråkJs; stal stjal,-flt. stdl;, 
blev itå!Js; -rgv rev, flt. rev<1, b(jrl bød, flt. bøgJ blev reizJs, 
bø<}_;Js. Nu er formerne boljJ (bm]Js), foip (joi}Js), stå!;; (ståliis) 
dog forældede, idet der- næsten udelukkende bruges ba,nt 
(bantas), fant (jantiis), stal (stl!:_!Js). Derimod er dråkJs, repJs 
og enkelte andre e~dnu ret almindelige. 

De svage udsagnsord på r, som i fortid har endelsen -d;, 
eller i alm. -J rn 188 e og 190 b)' får i middel- og lideart 
altid endelsen -dJs: ftjra føre, fort. ftfrdJ eller f(jrJ, men j(jrJs 
puffe, fort. ftjrdJs; ligeså !.:(frdJ eller !.:tfrJ, men ki)rdJs; spg_rJ, 
men spg_rd'Js. 

Undertiden får de svage udsagnsord i fortid endelsen 
-aoJs i steden for -dJs, -tas: bg7/iJs bande, fort. bgljJoas, måske 
begrundet i, at ordet tidligere, hvad der også stemmer med 
Espersens angivelse, gik efter 3dje klasse: bgf;as, fort. bgiJaoJs. 
Dog forekommer -'JoJs for -&Js, -t'Js også i andre tilfælde: rnårkJs 
blive mørk, fort. mårk'JoJs; sml. ligeledes fortids tillægsform 
på -Jos for -ts nedenfor under 3. 

Anm. I middel- og lideart forekommer ikke som under
tiden i handleart former på -n i 2. pers. flt. Det hedder altid 
nut. i (ni) rj_i•as i rives, i (ni) fa:_as sg bæla i gor sådan stoj 
bOrn; bydem. rz_vJs, fa:_as enta sg rives, stoj ikke således! 
fort. i (ni) rel!JS, far:_arliJs. 

3) t'ortids tillægsform dannes af handleartens ved tilfojelse 
af -s: jof;Jrl fundet, draå draget, Uj_JJ taget, sænt fordærvet, 
ijlqjt ødelagt, gwlao avlet bliver joi}iJåS, dr{fiJs, lfiiJS, sænts, 
ijlqjts, gwlaås. -

Oftere har fortids tillægsform i den svage bojningsmåde 
dog endelsen -ds, -ås eller -;;os i steden for -ts: yi}Js ynde, 
holde af, tf. yf;ds; røstiJs ryste, skælve, tf. røstaos (s-ml. -JåJs 
for -dJs, -tJs i fortid under 2 si.). 

to 
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~ 206. Som eksempler på dannelsen af middel- og 
lideart på -s af de forskellige klasser af udsagnsord kan 
anføres: 

nu tid 

jælpfJs hjælpes 

rfvfJs rives ; rive 
yijfJs ynde, holde 
meskæijfJs blive 

bange 

jælpfJs 

r{VfJS 

af yfjJs 

meskæljfJS 

fortid 

jalpfJs el!. 
JålpfJS 

fort. tf. 

jålpfJoS 

reyfJs reyJas 

yijdJ.~ .YiJ d s 

n~eskæ11dfJs meskænts 

bgi}fJs bande 
rnårkfJs blive mørk 
skrrgrnpfJs hentæres 
restfJs ryste, skælve 
~wegfJs svede 

mårkas mårkfJafls 

bglj f) iJ s 

mårkfJas 

skrrgmts 

restfJ as 

~wets 1) 

møts 

j(ir·ts 

klqjts 

skrrgmpfls skrrgmtJs 

moofJS mødes 
j(jrfJs puffe 
kl!ijfJs få kvalme; 

hoste 
blåjfJs blues 
lyfJs lytte 
rgs rådføre sig 
rrgs ræddes 
triis træde 
fårtæ{fJs fortælles 
væt}Js vædde 
låkas lykkes 

restfJs 

~we!}iJs 

mijdfJS 

jtfrJS 

klijjJs 

blqjgs 

zuJs 

rgs 

rrg8 

t1'Q8 

fårtæliJs 

væ!}fJs 

låkas 

antas gækkes antas 

brøQas brydes brø!}as 

vamlas blive vammel vamlas 

fæ!Jas kærtegne hin- fæ/jas 
anden 

Uregelmæssige er 
slå§. slås 

str{Js strides 2) 

1) hår <;wets eller e <;wet_Jr. 
2) sml. s. (126) ~ 181 not. 2. 

slå§. 

strffls 

røstgs 

~wet_Js 

møffJS 

j!jrdfJS 

klijjtfJS 

blåjdJs 

f'!jdJS 

rgofJS 

rægfls 

trøqfJs 

JårtafdfJs 

vatJs 

låkaoJs 

{J,ntadfJS 

brø{}adfJs 

vamlaiJfJs 

jæ!)adJs 

blåjds 

lyds 

rgts 

ræd s 

trød s 

jårtalts 

i·ats 

låkads 

antads 

brøgads 

vamlaas 

fæ/jads 

slf].fJdfJs og slå§. og 
slips slgwiJas 

str(ldiJ.~ og str(ls (strfts, 
strfaiJfJS strf.ds) 
(strf.afJs) 
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C. De omskrevne tider. 

~ 20i. De manglende tider af udsagnsordene dannes 
som i rigssproget ved omskrirning med hjælpeord på følgende 
måde: 

1) Fornutid og forfortid dannes af fortids tillægs
form med nutid og fortid af hil, have 1ved enkelte ord væ1:a 
være): ja har htj_stacJ jeg har høstet, ja ha<jfJ hijstao jeg havde 
høstet, ja e kå!!!if; jeg er kommen, ja va kåf!!:_iJj jeg var 
kommen. 

Anm. 1. Det hedder altså i fiirnutid (forfortid) f. eks. vi 
ha (hat}JJ) bj(frad ray;dj eller ra!!J.ii} ha (harj_<J) vi bj(frao vi har 
(havde) bjærget rugen, ludj har (luu!_'J) stålaå pæ!Jana eller 
pæ!Jana hai' (lwi)_J) hm/ stålJo han har (havde) stjålet pengene. 
Derimod retter tillægsformen sig efter genstandsordet, når 
dette styres af ha, og hele forbindelsen betegner handlingens 
resultat, i·ag·i'f; ha vi ~j(frao får· tg di], s{n - så hi], vi då dæ~ 
bj(fradgr rugen har vi bjærget for to dage siden, - så har 
vi da den bjærget (i god behold); ligelede~ ja .fik eutiJ så!fJd 
v{zan, mæn nu ha,r ja na sinzm jeg fik ikke sunget visen, 
men nu har jeg den sungen, ja ha<!_'J t;J,oif; jeg havde fanget 
ham, men ja hai)_if; ta1j jeg havde ham fangen (som fange). 

Anm. 2. ha, bruges i flere tilfælde (dog undertiden 
vekslende med va!_'a) som hjælpeord, hvor rigssproget ude
lukkende har 'være': lwf; (!ton) har bleo br;f; (br;n) han 1hun) 
er bleven indbudt, sjældnere e bleJ; (bl<!n) bgl; (bgn); haij har 
døt, har kårnJo saj er død, er kommen sig (men hm'; e dor 
han er død~ om tilstanden). -

2) Fremtid og eftertid dannes af nutids, forfrem tid 
og fO re ft er tid af fornutids navneform med nutid og fortid 
af sko{a skulle , eller ve{a ville 1): ja ska (vel) h[ista jeg skal 
(vil) høste, ja skofJ 1ve[J) htj_sta jeg skulde (vilde) høste, ja ska 
(vel) kå1_!!a, ja sko{J (ve{J) kå1?_ia; ja ska (veU ha htjstao jeg skal 
(vil) have høstet, ja skofJ (vel;JJ ha htistao jeg skulde (vilde) 

have høstet, ja ska rvelJ vara kåf!!:i17, ja sko{'J (veM vara 
kå?[!ii}. 

3) Middel- og lideart på -s omskrives på samme 
måde, f. eks. af skrl§rnpas svinde hen, hentæres: fornutid ja 
har skr(frnts jeg er tæret ben, forfortid ja hal}_a skr(fmts jeg 

1) Ligesom i det danske rigssprog bruges nutid dog også hyppig om 
fremtiden. 

10· 
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var tæret hen; fremtid ja ska (ve!) skrrgmpas jeg skal (vil) 
tæres hen, eftertid ja sko[a (ve{fJJ skrrgmpfJs jeg skulde !vilde) 

tæres hen. 

~ 208. Lidearten 
omskrives, når den ikke som middelarten dannes på -s, med 
blf blive ligesom i rigssproget. Dog forbindes blf afvigende 
fra dansk rigssprog i reglen med h~, ikke med vara (sml. ~ 207 
anm. 2): 

nutid 
fortid 
fi:irnut. 
fi:irfort. 
fremtid 
eftertid 

s(!?n bier hij_stad sæden bliver høstet 
srgn ble hij_stao sæden blev høstet 
srgn har bleo hqstaa sæden er bleven høstet 
srgn hagfJ bleo h~stao sæden var bleven høstet 
srgn ska ble h!j_stad sæden skal (vil) blive høstet 
srgn skoffJ ble hl!_'stao sæden skulde (vilde) blive 

høstet 
fi:irfremt. srgn ska ha bled hij_stao sæden skal være bleven 

høstet 
fi:ireftert. srgn sko[" ha bleo hijstao sæden skulde være bleven 

høstet 
Anm. 1. Sjældnere forbindes blf med vara i steden for 

med h11_ (sml. ~ 207 anm. 2). Det kan hedde både hafj (hon) 
har bleo ræifJr (ræfJ han (hun) er bleven henrettet, og haij 
(hon) e blefj (bien) ræiJr (ræfJ; ligeledes ja har bleo eller 
e bleij åpbal}_aiJ'iJr ver kg,klyniij jeg er bleven opvarmet ved 
kakkeloven. 

Anm. 2. Til at betegne resultatet af en virksomhed bruges 
ligesom i rigssproget omskrivning af vaT_a, være, med fortids 
tillægsform: srgn e, va hij_stao sæden er, var høstet (kan altså 
have samme betydning som har bleo, ha!J.fJ bleo h{j_stao), har, 
ha1_fJ vao hijstad har, havde været høstet, sl.:a vaT_a, ska ha vad 
hqstad skal være, have været høstet. 

Anm. 3. Mange ord kan ligesom i rigssproget danne 
lideform både på -s og ved omskrivning med blf: srgn bler 
h{j_staiJ og sqm h{j_stas; ja ha.i· skr(!?mts rn 207 ,3) eller ja har 
bleo (e bleij) skrrgmtfJr (i samme betydning kunde også siges 
ja e ski·rgmifJr; se anm. 2); krgjtyrn ha fåraT_maos eller ha 
bleo (e blena) fårar.maoa kreaturerne er blevne udmagrede. 

~ 209. Til slutning anføres for oversigtens skyld som 
mønstre på den regelmæssige bi:ijning af udsagnsordene i 
handleart og middel- eller lideart et stærkt og to svage ud
sagnsord Cfi!Ja finde, sæ~a fordærve, gwla avle) i alle former, 
selv om en enkelt ikke netop bruges af vedkommende ord. 
De meget sjældne former sættes i parenthes. 
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Handleart Midde!- og lideart 

Ent. .fiijJr 

Fl t. 1 lfi}a, fi1Jr 

Ent. fiij 

Flt. fi~ (jijm) 

fija 

fiijJnfJS 

Nutid 
fremsættende måde 

sæww awlar l " - f jil/fJS 
sæ11a, sænJr g,wla, g,wlar -

forestillende måde 

sæ11J 

sæ11a 

g,wlJ) 

bydemåde 

awla } 
~wla (g,wlan) .fi(JfJs 

navneform 

g,wla 

tillægsform 

SCl;!lJn()S awlanfJS 
- (g,WffJnfJS) 

Fortid 
fremsættende måde 

sæms g,wlas 

(g,wlas) 

g,wlas 

Ent. f<tnt 
Flt. 1)/oijJ, fg.nt 

g,wlaoa jo(/fJs, sæ!!dJs g,wlaiJ()S 

Fortids tillægsform 

Ent. fo1iii (-m, -aiJ) sa"BdfJ1· (-11d, gwlaofJr 
-ni) (-ad) 

fll:_nt()S 

fo(JfJos sænts g,wlaiJs 

1
) 2. pers. flt. på -n forekommer så sjælden, at den ikke er optaget her i de regel

mæssige bojningsmønstre. 

') Ordene på n vilde heller ikke tidligere i bydemådens flertal have tilftijet -~n (sml. 
§ 129, 2 a og 3 a). 



( 150 ) 

Sprogpr.øver. 

Liden Elna. 
1. 

God awtan, liden Elna, gods fredd, 
God awtan, min deilia rosa! 
Ad gubbajn hajn vill freia, ja vedd; 
Men toustuijn, vastu jo tosa. 
Te i:ifrol ded lakkar vell snarara, du, 
En konna, - ded bier nokk for sijlla; 
Men ja går å stjarnar på piblana nu, 
Forr ja e på nå nu så vijlla. 
Hvad, liden Elna, 
Hvad, min deilia rosa? 

2. 
Gakk du mann, lidijn Thorkjel, frambi ! 
Ja ignar, ja tarijn, ja tosa I 
Ja må'nte mossen gjorrad, forrdi 
Du drudas å snakkar om rosa? 
Hajn e vell ejn gubba, så gammajler nu, 
Så grujnnuer s'ad å så svager; 
Men gubbajn e bone, udbyjggjara du, 
varr du mann så strunker å strå.ger! 
Nei, lidijn Thorkjel, 
Nei, ja e'kje nan tosa ! 

Lille E 1 na. 
1. God aften, lille Elna," guds fred, god aften, min dejlige 

rose! at gubben vil fri, ved jeg; men tog du ham, var du jo en 
tosse. Til gravøl lakker det nok snarere, du; en kone - det 
bliver nok for silde; men jeg går og kigger på pigerne nu, for nu 
er jeg næsten i stand dertil (til at gifte mig). Hvad, lille Elna, 
hvad min dejlige rose? 
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Sprogpr.øver. 

Lf.om Ælna. 

1. 
Go gwtan, ltom Ælna, goos 1) freå, 

go gwtan, min dgjlia r{lsa! 
a gogalj hal) vel fraja, ja, veå, 
mæn ta,wstuilj, vastu -jo 2) tQza. 

te øfr[jl de lakar væl snarara, dy, 
en kåna - de blfr nåk får si fa; 

mæn ja går å skærnar på pf_blana ny, 
får ja e på nd nu så vif a. 
va, lf_oiJn Æl na, 
va, min dgjlia r{lsa? 

2. 
gak dy man 3), li_rJifj Tåi·kiJl, frambt! 

ja f_nar, ja tarif/, ja iQza ! 
ja mrjntiJ må§m fjår:_aå, få(r)d~ 
du dryoas å r;nakai• åm r{lsa? 
hal) f væl efj gof_Ja så gar:!:alwr ny, 
så gro(JwJr sari 4 ) å så r;wagilr; 
mæn gof_Jafj e bQn'J, yåby!Jam dy, 
var dy man så stro7Jk'Jr å strllgilr ! 
naj, lf.oifj Tårk'Jl, 
naj, ja fk'J nån tQza ! 

1) sædv. gus. 2) sædv. ju. 3) sædv. mæn. 4) sad og salt se under 
ad, Esp. s. 2. 

2. Gå du kun forbi, lille Torkel! Jeg frygter, at jeg tager 
ham, jeg tosse. Jeg må altså ikke gore det, fordi du skæmter og 
snakker om rose? Han er vel nu så gammel en gubbe, så tung
sindig og så svag; men gubben er bonde, du husmand, vær du 
bare så strunk og knejsende! Nej, lille Torkel, nej, jeg er ikke 
nogen tosse. 
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3. 
Men hviss ded nya hused du så, 
Ja nu har, min deilia rosa! 
Hvor grona rou å arter di stå, 
Du va'nte så grajn på'ed, tosa! 
På tijlled går honna å doua så fro, 
I hoddan stå torru å skryna, 
Å gaddelit milk gjer i kjitan min ko, 
Ja to har å brua te dyna. 
Hvad, liden Elna, 
Hvad, min deilia rosa? 

4. 
I åns ejn netter går, du, ja så, -
Å såstuijn, såstu'kje tosa, -
Ejn grajner hawa, hvor ja kajn gå 
Blant lillia, nellika, rosa. 
Å gubbajn har åvijl, har hvedde å lin, 
Har fOljer å folla, der vronna, 
I krodda gå gamstajna, gåser å svin 
Å lamsijn, når fåren di onna. 
Nei, lidijn Thorkjel, 
Nei, ja e'kje min tosa. 

5. 
Men housar du'kje, Elna, då vi 
Va bælla, min deilia rosa? 
Når Thorkjel då kom gånes frambi, 
Du pikkad' på ruan, din tosa. 
Vi gångad', vi sånge, vi låjte sjylsjyl, 
Å ja va nokk bobba, ja troer; 
På kjålka vi agte jo ner au hvar jyl, 
Fikkj' hOnnu å palthåst å moer. 

3. Men hvis du så det nye hus, jeg nu har, min dejlige rose! 
hvor rug og ærter står gronne, var du ikke så fin på det, tosse! 
På loftet går hOns og duer så fro, i udbygningen står torv og 
rodtræ, og tilstrækkeligt mælk giver min ko i spanden, jeg har 
uld og Mr til dyne. Hvad, lille Elna, o. s. v. 

4. For nylig så jeg en net gård, du, og så du den, sagde 
du ikke tosse; en fin have, hvor jeg kan gå blandt lilje(r), nellike(r), 
rose(r). Og gubben har æbletræ, har hvede og Mr, har unghopper og 
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3. 
mæn ves de nya hyz<JIJ du sg, 
ja ny har, min dgjlia rgsa ! 
vår grtlna raY!_ å grter di sig, 
du vant<J så grglj pågiJ, tgza ! 
på tijiJIJ går lwna å da'!l)_a så .frg, 
i håa_an stå tå!'U å skryna, 
å gafJ.Jlit melk fjer i kf.lan min kg, 
ja tg ha1' å brya te dyna. 
va, lf.iJrm Ælna, 
va, min dgjlia rgsa? 

4. 
i gns eij næ~ar ggr, du, ja sg, 
å sgstuilj, sastukJ tgza, -
elj grgljar hgwa, våi· .fa kafJ gg 
blan(t) lefia, ne{<Jka, rgsa. 
å gof!alj har avil, har ved_g å lf.n, 
har .føljgi· å .f å{a, dær vi·øna, 
i krø!!_a gå gamstaija 1), ggwr 2) å r;w!.n 
å lamsilj, når .f grrm di ø1Ja. 
naj, li_ailj TårkJl, 
naj, ja !}kJ nan tgza • 

.5. 
mæn hawsar dukJ, Ælna, då v!. 
va bæfa, min dgjlia rgsa? 
når Tårkgl dg kåm gr]nJs .frambf., 
du pekaiJ på ry an, din tgza ! 
vi gå7]aiJ, vi så7]iJ, vi lq;jt;; sylsyl, 
å ja va nåk båf_ia, ja trglr; -
på kælka vi agtJ jo ngr aw var jyl, 
fik lwnu å palthæst å mgar. -

2) ~ 123,5. 

foler, der vrinsker; i flokke går spædekalve, gæs og svin og smålam, 
når fårene læmmer. Nej, lille Torkel, o. s. v. 

5. Men husker du ikke, Elna, da vi var bOrn, min dejlige 
rose! Når Torkel da kom gående forbi, pikkede du på ruden, din 
tosse! vi gyngede, vi sang, vi legede skjul, og jeg var nok busse
mand, tror jeg. På kælke agede vi jo også ned hver jul, fik hon
ning og klatkage af moder. Hvad, lille Elna, o. s. v. 
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Hvad, liden Elna, 
Hvad, min deilia rosa? 

6. 
Ja då var Ja JO bælli, men nu 
E jå'kje, som tilia, tosa. 
Te foul bler lidijn unga jo, du, 
Å knoppan så gron bler en rosa. 
Hvor hæjllut hvar kvejl, når jå fjælstaunijn hOr 
Ad sjunga å skudan ad nuna ! 
Te jyl, når i kåna me klokker jå kjor, 
På ijllarijn gåsen di hruna. 
Nei, lidijn Thorkjel, 
Nei, jå e'kje nån tosa ! 

7. 
Du fæjas svårt, men hårda en stujnn I 
Hvad floitar, min deilia rosa, 
Ejn fjælstaun forr så sijlla i lujnn? 
Hvi kurrar en skuda, din tosa? 
Au Thorkjel hajn sång, sadd ver vag-

gan du fro 
Hos piblijn me moersa iva, 
Mens horrijn språng omna å titad' å lo 
Aa gåna å sokker en niva. 
Hvad, liden Elna, 
Hvad, min deilia rosa? 

8. 
Hvor ja ska, Thorkjel, spo mei, såsnårt 
Hon grynklar, dejn lissena tosa, 
Å vagga, vissa forrna så rart 
Å kjyssa min deilia rosa! 

6. Ja da var jeg jo barn, men nu er jeg ikke, som forhen, 
en tosse. Til fugl bliver den lille unge jo, du, og knoppen så 
gr5n bliver rose. Hvor hyggeligt hver kvæld, når jeg hører natter
galen synge og ringduen kurre ! Til jul når jeg kører i kane med 
bjælder, bruner de gåsen på ildstedet. Nej, lille Torkel, o. s. v. 

7. Du har sådan hast, men tøv et 5jeblik ! Hvad flojter, min 
dejlige rose, en nattergal for så silde i lunden? Hvi kurrer en 
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va, li_om Ælna, 
va, min dgjlia r{!sa? 

6. 
ja dg va ja jo bæ{i, mæn ny 
e jafo, såm tf.Zia, tQza. 
te f awl bler lf.oiij 017a jo, dy, 
å knåpan så gr{jn bler en r{!sa. 
vår h~fut var kv(§l, når ja jj{§lstawniij h{jr 

å 801,m 1) å skyoan å nyna ! 
te jyl, når i kana mæ klå"/pr ja k{jr, 
på ifal'ii} gt],zm di bryna. 
naj, li_oilj Tårk<Jl, 
naj, ja fl~<J nan t(lza ! 

7. 
du f r!!jas r;wart, mæn harda en sto!J ! 
va flåjtm', min dgjlia r(lsa, 
ef; fjr§lstawn j år så si Ja i lo!J? 
vi korar en skuoa, din toza? 
aw 1~rk<Jl haj sålJ, sao2) ver vagan 

du fr!! 
hos pf.bliij 3 ) mæ mQJrsa f.va, 
mæns hår:ilJ språlJ åm-na å tf_talJ å lQ 4) 

å gana å så~gr en nf.va, 
va, li_om Ælna, 
va, min dgjlia r(lsa? 

8. 
vår ja ska, Tårk<Jl, spQ maj, så snart 
!ton grø7Jklar, dæij li§ma iQza, 
å va,qa, ve~a får-na .så rart 
å kø~a min dgjlia r(lsa ! 

-· --·- -------
1) ~ 33, I. 2) nu alm. så!J, ~ 175, b. 3) ~ 129, 2 c. 4) Efter rigssproget, 

se ~ 180 si. 

ringdue, din tosse? Også Torkel han sang (vilde synge), hvis du 
sad fro ved vuggen hos pigen med moders oje, mens drengen 
sprang om hende og tittede og lo og gav hende en "nive 11 af 
sukker. Hvad, lille Elna, o. s. v. 

8. Hvor jeg skal skynde mig, Torkel, så snart hun klynker, den 
lille tosse, og vugge, visse for hende så rart og kysse min dejlige rose! 
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Men då, når ed kvejlles å månajn 
gjorr lyst, 

Ska horrijn me dei ria rånka 
Å sannsåger hora om båsa å vyst: 
Nu vedd du min !Onlia tånka. 
Nei, lidijn Thorkjel, 
Nei, jå e·kje nån tosa ! 

J. 0. S. Espersen. 

Sjokarijn. 
1. 

Skudan hon vaggar på brusenes ~o; 
Seilen i toppijn ! å Jana mann bråga, 
Strammen i sjoden, di slingra så slåga, 
Hasken i vanten, deroppa stån raga, 
Hoden frå mersen ad hvislenes sjo ! 

2. 
Forra på boiden der vad val så sjont: 
Månajn hajn titada ner idi vajllen: 
Stjarnarna blyjnkjada hajllut i kvajlien, 
Gamstajna, lamsijna bissad' båg fjajllen, 
Bajtuer gåsa hajn nipada gront. 

3. 
Hjemma, jå housar, som horra jå sång 
"Visseli-roa" forr fårsa dejn Iijlla; 
Ud idå bakkajn der serlad' en kjijlla; 
Vanned i kjitan om awtanijn sijlla 
Hente vi bålla der mångijn ejn gång. 

Men da, nll.r det aftnes og månen gor lyst, skal drengen med dig 
ride ranke og høre æventyr om « busseko" og uvovhund": nu ved 
du min Hinlige tanke. Nej, lille Torkel, o. s. v. 

Sø manden. 
1. Skuden hun vugger på brusende sø; sejlene i toppen! og lad 

hende kun brage; stram i skøderne! de slingrer så slappe; klatre i 
vanterne! stå ranke deroppe! tru fra mersene ad den hvislende sø! 
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mæn dg, når· fio 1) kvæ{Js å mgnaij 
går lyst, 

ska hår:_iij mæ daj rf:_a ra.1Jka 
å sansa,gJr' h(jra åm bgsa å vyst: 
nu ved du min lønlia ta,1;ka. 
naj, lt_o1'ij Tårkal, 
naj, ja gka nan tg_za ! 

V 

Stfkg,riij. 

1. 
skyoan !ton vagar' på br·yzenJs sti; 
sgjlm i tåpiij ! å Zana man braga, 
stra'J!l:m i -st'joJn, di r;let;ra så r;laga, 
lwskm i vantm, dæråpa stån raga, 
h(jom frå mærsm a( o) ve!ilanJs stf ! 

2. 
få~'a på båjdm dæ1' vg{J væl så s(int: 
månmj haij tf:_taoa n§r idi væ{an, 
sk~rnama blyijkaoa hæfnt i kvæ{m 2), 

gamstwja, lamsi1Ja be;;ao bag jjæ{m, 
bgjtwJr ggza hat/ nf:_paoa grt'int. 

3. 
jer12a ja hawsar sårn !iåra ja sålJ 
«ve:pli-rg_a" får jarsa dæij lifa; 
yo idå bakaij dær sgrlao en kifa; 
vanJo i kf:_tan åm gwtaniij sifa 
hærdJ vi bæ{a dær' mål}iijiij gåq. 

---
1) rettere nåi· de. 2) ~ 115, 1. 

--··-- .. --------------."~·-------·· 

2. Forhen på Mjden der var det vel så skont: månen den 
tittede ned i (kilde)vældene, stjærnerne blinkede venligt i kvælden, 
spædekalve, smålam bissede bag fjældene, gråbroget gase den 
nippede gront. 

3. Hjemme, husker jeg, sang jeg som dreng «visselulle" for 
faders den lille; ud af bakken der rislede en kilde; mangen en gang 
hentede vi bOrn der vandet i spanden om aftenen silde. 
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4. 
Fjælstauna sånge så nett på dejn len ; 
Uda i lykkjan der hoppada vivan, 
Horrijn språng ætte me salted i nivan; 
Gobbajn sadd grujnnu'r å smakkad' på pivan; 
Karijn å peian di fæjggjad's i ren. 

5. 
Årtelit vad au i krakk å i vång : 
Blakka på Baska så fæslian stångad', 
Kjyrijn hajn bromlad', s'ad k!Opparna rongad', 
Horrana follajn på bakkana fångad', 
Lydes, når piblijn sitt 11Hådriv hjemm" sång. 

6. 
Tilia horrijn va oppa hvar marn, 
Haskada vijlter i æjarnes toppa; 
Roddajn hajn sjæwlde forr skudan deroppa, 
Å så lemydier kujnne hajn hoppa 
Ner f'rå di gringer på trappan ver darn. 

7. 
Aldri så hæjllua pibla ja så 
Som di der hjemma, ja ded ma Ja sajna; 
Vissa som pijnnstagg, som sjijnnara grajna, 
Raga som pila å starka som majna, -
Barstans ad ja en å dom kujnne få! 

8. 
Men dånte livæl ja byta vill nu: 
Seilen di romma på s!Orenes skuda, 
Touen di piva, å stormana tuda, 
Sjona di trawa så hjemska hæruda; 
Ja, ded har fåsa, ja s!Ora mann du I 

__ _ _ ____ J. C. S. Espersen. 

4. Nattergale sang så net på den led; ude i lykken der 
hoppede viben, drengen løb efter med saltet mellem fingrene; 
gubben sad eftertænksom og bakkede på piben; karlen og pigen 
kærtegnedes i «renen» (hækken). 

5. Morsomt var det også i ungskov og i vang: Blakke 
stangede så forskrækkelig på Baske (den gråblakkede ko), tyren 
han brummede, så at klipperne rungede, drengene fangede folen på 
bakken, lyttede, når pigen sang sit "Hadriv hjem". 

6. Tidlig var drengen oppe hver morgen, klatrede vilter i 
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4. 
fj[f;:lstawna sårp så næt på dælj lt;n; 
1Jda i lykan dær håpada vfvan, 
hår:_ilj språ77 æt;; mæ salt;;d i ntvan; 
geflafj sad grofju(;;)r å c;malsad på pfvan, 
kgrii; å pa;jan di .fæi)aos i rt;n. 

5. 
art;;lit vg,d aw krak å vå77: 
blalsa på baska så f[(;:zlian sM77a<1, 
icyrifj hafj brå!!]lao, sa(o) kleparna 1'å77ai'J, 
hår:.ana fåJafj på balsana fåyao, -
lyoJs, når pfblii; set "had riv }el!!" så77. 

6. 
tflia hår:_ifj va åpa var rnarn, 
haskada viitJr ( [(;:jarn'Js tåpa; 
rega/j hafj s[(;:wldJ får skudan dæråpa, 
å så lemydi'Jr kofjiJ haij håpa 
nt;r f1'å di gre'/]'11' på trapan ver d(lrn. 

7. 
alri så hæ[ua p!_bla ja, sg 
såm di dær je!!_!:a, ja dt;o må ja sgija; 
ve§a såm pii;stag, slim sifjara grgija, 
raga såm p tla å stgrka såm rngija; 
barstans a ja en å dåm kot/J f g ! 

8. 
mæn dåntJ l!_væl ja !Jyta vel ri'/j: 

sgjlm di rår12a på c;liirmJs skuoa, 
lå1!:!_J7t di pt_va, å stårrnana tyaa, 
stina di trgwa så jemska hæryoa, 
ja, de(a) hår' faza, ja c;ltira man dy! 

egenes toppe, reden ødelagde han for ringduen deroppe, og så 
smidig kunde han hoppe ned fra rækværket på trappen ved doren. 

7. Aldrig så jeg så vakre pig·er som dem der hjemme, ja det 
må jeg sande; vevre som hundestejler, nydelige som sommerfugle, 
ranke som pile og stærke som mænd, - bare at jeg kunde få en af dem! 

8. .Jlen jeg vil da nu alligevel ikke bytte: sejlene de fyldes 
(urummer») på den ilende («slørende») skude, tovene de piber, og 
stormene tuder, søerne de traver så barske her ude; ja, det kan 
forslaa noget, ja stryg du bare af sted! 

,, 
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Va.wtahå'!:i'/J. 
1. 

De( tJ) § då na.d fårpfnm<Js 
å gg å va.wta kv{§j<Ja, 
å n§r mæ mar(n)mål kå1J!:.a di 
ent<J iny så ff§j<Jd. 
ja. syn<1s de va bg,f a /jort 
å løva n§r te M~·z'fj, 
di koijil vfza pfb<1liij 
asta mæ maoakår:Jfi. 

2. 
haj I bla"fsa dg, vå:r ska du hæ'!1? 
å c;wgrtskærn, vetu væ'[1a I 
di sa"/siJrmænsk<1ns rel/karna I 
ja. ska nu hæ'!1 å /je'[1a. 
de(o) va då nao fårpfnnm, 
ja. c;lg_ miij ar;hl g maj I 
se bla"fsa å dæij kyrkaliij, 
nu vel di løi·a frg maj. 

3. 
se ny dæij gamla rfjrygan I 
nu mar hon hæ'!1 a( å) kg_rn<Jå; 
se de va ræt, ja. ra!!!dfl-na 
jo 1) lfiJ met på hg_rnaiJ. 
fik ja-na fat, ja. sko[" c;lå 
alt va ja. koija mg,jta, 
får de(iJ) få1·k{§na di sku lltf!, 

når di {e)nta vela gjta. 

------------------------------ -------

Vogtedrengen. 
1. Det er da noget forbistret at gå og vogte kvæget, og ned med 

davre kommer de ikke endnu så snart. Jeg synes det var snart gjort at 
løbe ned til drengen; de kunde vise (sende) pigen afsted med madkurven. 

2. Hej, Blakke da, hvor skal du hen? og Sortstjærn, vil du 
vende! de forbandede høveder! jeg skal nu hen at genne. Det var 
da noget forbistret, jeg slog min ankel af mig! Se Blakke og den 
tyrekalv, nu vil de løbe fra mig. 

3. Se nu den gamle «Rødryg11, nu vader hun ind i kornet; 
se det var ret, jeg ramte hende jo lige midt på hornet. Fik jeg 
hende fat, skulde jeg slå alt hvad jeg kunde magte; for det for
tjener de s'gu også, når de ikke vil lystre. 
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4. 
riaj, m{!,1 (ri)mål;JiJ jårglørna di, 
de(iJ) går;. di aw så Qla; 

ja kaij riåk vrr}a, klåkan e 
eij he{u awar gta; 
ja hQ11 e kanse awJr rif, 
ja dtf{J) e hon teve§a, 
ja B§ mæn, se! ja s{!,-iJo 1) riåk, 
rrn bJ/jy!Ja di å be~a • 

.5. 
mæn vogan btflilj ska ja ny! 
di be~a g[Jl'gjria, 

å r, fi,r ilj sfi, har ed snes ktfr, 
giJ rngr if; gf; kaij gjna. 
hålåj ! ja ll'QJr l!:_væ1 2) a 
di be ~a n§r a( o) da'!_1ilj, 
så gfi,r ja i!J å jfi,r miij m{!,{J; 
stån d[!Jr nu g[dsa!!}m ! 

J. P. Møller. 

En ny, sårj'Jli kær·lihfiJsi·i_za å jårfaf:_arifj te etVåwtiJhår:il'in. 
1. 

en vi_za ve{ ja SØlJG, - ja dæfitar i!Jao Va§_ -
hon ha{nar 3) åm- Malgna, maj s[!}l å lår;a Ma§; 
får di har bårJd dåm go imod maj såin riad pak, 

~-~~--våraipiJr j{!, e kå@iiJ så styt i jålkasnak. 
1) sædv. sa'tl. 2) eller l§væl. 3 ) sic, alm. for ha!llar. 

4. Nej, davren forglemmer de, det gor de også så ofte; jeg kan 
nok tænke (vide), at klokken er en hel del over otte; ja den er 
måske over ni, ja det er den til visse, ja se kun, se! jeg sagde det 
nok, nu begynder de at bisse. 

5. l\len hvordan pokker skal jeg nu! De bisser allevegne, og 
når man så har en snes kør, er det mere end en (man?) kan over
komme. Halloj ! jeg tror alligevel, at de bisser ned ad dammen til, 
så går jeg ind og får min mad; stå der nu alle sammen! 

En ny, sorgelig kærlighedsvise 
af forfatteren til "Vogtedrengen". 

1. En vise vil jeg synge, - jeg digter intet vås, - den handler 
om Malene, mig selv og lange Mads; for de bar båret sig (dem) ad 
imod mig som noget pak, hvorover jeg er kommen så stygt i folkesnak. 

11 
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2. 
de va nu gfjda pi!}r>s i (flgi[Jd ifjrtr, 
ja hawsar-r>d så {!jvmt, vi sag' 1) i någr>d jgr 
yiJ 2) på dæfj sonra lgifj å sgvtr> vås efj p!!jl, 
ja kanse tri[ilffra, de <;magada 3) så Vf!ll. 

3. 
vi va efj helu kgra, å pajar va dær folt, 
å d{!jribla'!J, va §n, såm va ræjti jø§. å stålt: 
de va min gamla kf!lriJst Malgna, - ja, ni veq 
då i de mifjsta, a de va tæ'f_!liJlit på gle!}. 

4. 
mæn ny ska ja fårtælao frå f åstan å te stst; 
yiJ skga nu, æntan sg de e ggliJiJ æ[J vist; -

mæn, ny<J, de va liifao, e(iJ) gran å l§n ja kåTJJ, 
ja g lid vfi,ral(jz<Jr å <;nakar ro!}<Jnå~, 

5. 
så drak vi toltre sypa, å pajarna fik mil~ 
å J1a§. gik så færmt mæ ef talrek verJ.<Jbrit'; 
m<.en sfi, kåm Hålj()r spe/,Jmgfj frgm mæ sin jigl, 
så kåm di mæ elj fjf!lriij, hafj sko[J ha te stgl. 

6. 
hafj gfl saj te å spe{a, så blg dær ræt ed lzåp; 
mæns kåm ja hæn te bølkifj, dær kratada ja- åp 
på stæ!}Jd, får ja syntas, a ja va nåfpd fyl, -
å dæ1!_!'J t{!jfjt'J ja å ilt maj eij lfoifj nyl. 

1) sædv. såp. 2
) for ~ua. 

2. Det var anden pinsedag i ølgildet ifjor, jeg husker det så 
lige, vi sad i noget f6r ude på den søndre lo og delte os en pæl, 
ja måske tre-fire, det smagte så godt. 

3. Vi var en hel del karle, af piger var der fuldt, og deriblandt 
var en, som var rigtig pæn og stolt; det var min gamle kæreste, 
Malene, - ja I ved da i det mindste, at det var temmelig på gled. 

4. Men nu skal jeg fortælle det fra f5rst og til sidst; ud skal det 
nu, enten det så er galt eller klogt; - men, nu, det var gildet, jeg 
kom et gran af vejen (leden), jeg er lidt forstyrret og snakker rundtenom. 

5. Så drak vi to-tre snapse, og pigerne fik mjød, og Mads gik så 
stolt (fermt) med en tallerken hvedebrød; men så kom Holger spillemand 
frem med sin fiol, så kom de med en fjærding, han skulde have til stol. 

6. Han gav sig til at spille, så blev der ret en hoppen; imedens 
kom jeg hen til mellemvæggen, der kravlede jeg op på stænget, for jeg 
syntes, atjeg var noget døsig, og derfortænktejeg at tage mig en lille lur. 
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7. 
ja. haåiJ dåntJ li/jiiå dæråpa nM kvatfr, 
fåriij ja. hl)_'rJ dq;r kåm et par govenar Jlfr: 
de va Ma§ å Malfna, di liaåJ fnaos å'!!_!-
å gå dæråp i stalj får å ta en ro'ljmå1!!:_. 

8. 
ja, råkaoa maj ikJ, ja, dåjdJ får å sf, 
jll tq;fjtJ: de e mgjta, va df vel li!_ dåm tf; 
mæn ja ska saj, jå haf)J en Liam tq;wa pr},, 
å srj, vaiJ i'ljifj 1) o'ljJr, ja, sgw mæst rætaiJ frg. 

9. 
de vardJ dåntJ læ'lja, sna.rt vawnada ja åp, 
får de di fjQrJ maj ed fårdq;wlaiJ styt spelåp; 
efj tøta fåJrnæfJr di låks liæn pd maj smfd, 
ja, blf mæst tåkall)_'wr - ilæ] då, vår di bfd. 

10. 
så i'ljan ja kåm nfr, så va d?. alt dåra vaj, 
å ja vant;; te siljs me å !JåTa nRiJ ståhuj, -
naj, j~ fjik rætaiJ jef!l: aiJ, ja, vgka då { stan 
å dy maj får.:. a jy mina fvm sto i vazz. 

11. 
ja, tq;/jtJ mæst å sq;ijt maj - Ja, de e ræjti sant -
mæn, dæ1!!:_<J, hæn te må;_aij dær va så d(!Jwla lrint; 
Ja. tq;/jtJ a,w å hæfjt maj, mæn ha!}<J ifjiij klgwn, 
å æmJr kåf!l: ad får maj dæfj skgrs Malfnans nqwn. 

1) rettere i'lj;io. 

7. Jeg havde da ikke ligget deroppe noget kvarter, fOrend jeg 
hørte, at der kom et par god venner fier: det var lVlads og lVfalene, de 
havde enedes om at gå derop i stedet for at tage en dans ("rundtenom"). 

8. Jeg rokkede mig ikke, jeg dojede for (det kneb for mig) at se; 
jeg tænkte: jeg gad vide, hvad de vil tage sig (dem) til; men jeg skal 
sige, jeg havde en lille rus ("tæve"), og så var det intet under, at jeg 
næsten lige straks faldt i sovu. 

9. Det varede da ikke længe, snart vågnede jeg op, fordi de gjorde 
mig et bandsat stygt puds (" spilop "); et bundt brændenælder smed de 
11 lukt• hen på mig, jeg blev næsten ude af mig selv - ejda, hvor de bed. 

10. Så inden jeg kom ned, så var de alt (gået) deres vej, og jeg 
var ikke til sinds (med) at gore noget ståhej. Nej, jeg gik lige hjemad, 
jeg var ikke da i stand til at dy mig for at jo mine ojne stod i vand. 

11. Jeg tænkte nærmest på at (have) druknet ("sænket") mig -
ja, det er rigtig sandt -, men, hvad skal man sige? hen til mosen var 
der så pokkers langt; jeg tænkte også at (have) hængt mig, men havde 
ingen ende reb, og immer kom det for mig den skarns Malenes navn. 

11 • 
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12. 
så kåm ja te å t~ljka på gæ!!!:_la goa tifj, 
å ga maj te å iyoa, de læt() på met sifj. 
ja t~ljt() på de fåsta, hon kåm på dæfja l§n, 
vå1· hQn får mina f.v;m va næt å s~r å r§n, 

13. 
så /rak å så bmø~()n, så hyp()n å påjs pg<l, 
å de sil gfirsms fålk, ja, å .flfr(), såm dær sgo; 

lzon koljJ bryt}a, bræ!Ja, ja gåra malt å fr!J., 
hon koljiJ fcø~na, faja, re ofja gåt å tQ. 

14. 
ja t~ljte på dæij g_tan, vi fåldes ga te bgfJ 
(nM har 9{J sg,jta p!i .•aj, flj f ast&n()s hor gtil)) ; 

ja spQre: "vetu va?:a min kåna? ", hon sil "l!!.". 
så vg,o så l~j() /ram, vi va k(I!r9swr vi i!!_. 

15. 
jå t~ijtiJ på elj m{Jrn, ja kåm gfj,n()S dær frambf., 
ja sfi Lia iij åm p!!_rtiij, lwij vant& tæpt id~; 
}å had& if1~ stø'lj<1r å gik i:jæn mæst strg,js, 
jå sko[iJ ha et rgrn& uræt te mgltidgjs. 

16. 
hon sg maj å kåm yo å Så : " S(/rn, du f så bra, 
når bara du vel kåma hærhf.o e(o) gran ist11, 
åm ofjan1ati g~rna, - kåm b11ra någ&o rapt, 
di sæl() ta a mg,rkiJn, de skant& bff så knapt". 

12. 8å kom jeg til at tænke på gamle gode ting og gav mig 
til at tude, det lettede på mit sind. Jeg tænkte på det forste, hun 
kom på denne led, hvor hun for mine ojne var net og skær og ren, 

13. så rask og så behændig, 8å knibsk og fin på det, og det 
sagde gårdens folk, ja, og flere, som der så det; hun kunde brygge, 
brænde (brændevin), ja lave malt og mæske, hun kunde lægge i kakkel
ovnen, feje, rede godt seng ( uunder») og vaske. 

14. Jeg tænkte på den morgen tidlig, vi fulgtes ad til byen (noget 
har det sagtens på sig, når man fastende hører gøgen); jeg spurgte: 
•vil du være min kone?", hun sagde ujo" ; så var det så lige frem, 
at vi var kærester vi to. 

15. Jeg tænkte på en morgen, jeg kom gående forbi; jeg så lidt 
indenfor porten, den var ikke lukket i; jeg havde dårlig tid og gik 
næsten straks, jeg skulde have et ærende udrettet til davretid. 

16. Hun så mig og kom ud og sagde: "Soren, du er så rar, når 
du bare vil komme herhid en smule i aften, ved midaftenstid gærne -
kom bare noget rapt; de selv (o: husbond og madmoder) tager på besøg, 
det skal ikke blive så knapt». 
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17. 
ja kå!!.!: då, mæn hel si{a, ja sko[J syzla fåst, 
ha g,wtansrnglJo aw, får jå kg:nt<J får mifj kåst. 
då ja så kå~, så Id hon, mæn slfrl!dgm sto på klæm; 
så gik ja iij - åm gtan så fnataoa ja }e!!!:· 

18. 
de vak<J så ræt ræjtit - å lfvæl ja kåm ijæ!1, 
ja inu øgan-iija-va ja sng:jt<J maj dærhæn, 
får hgn va ny så sffskn1, - va koija ja, så tfo~ 
å ja, miij grma stakal, ja sko[a lgona bl~o. 

19. 
alt sø~ant gik ja å tg:ijt<J a1!J.ar pd på vg:ij; 
då ja .~å kå1!!: i pgrtiij, ja stårta åp i slg:l}. 
ja sg:wnada, sgw å1!_'iJr, te klåkan va mæst tal, 
då g,h ggrsans .fålk va åm maj me sty å gal. 

20. 
de vanta °"rtit, mæn de bler sgjta var iny: 
åm .f astJlan, ja inar, lwn påtiij r;ldr ity, 
å lwn har sgjt te IijiJr, vi lwåiJ te å la, 
a itJif; g,f;i1} f år<Jo ska st(j i'f; sta kals ja. 

21. 
ja har <J{J ke§.amt får maj, såm nt nu nåk har lz[irt, 
å g så hg,rrnsJ pga, ja maj skoliJ lao .fårf(irt. 
ha~JkiJ vg{J de stæijJo, så vgo ju ikJ var, 
så skofil ja hat taona såm fij galantJr kg1· . 

. ---~ 

17. Jeg kom da, men helt silde, jeg skulde passe kreaturerne først, 
have aftensmaden også, for jeg tjente for min kost. Da jeg så kom, så lå 
hun, men køkkendoren stod på klem; så gik jeg ind - tidlig om mor
genen så listede jeg hjem. 

18. Det var ikke så ret rigtigt - og alligevel kom jeg igen, ja 
endnu forrige uge sneg jeg mig derhen; for hun var nu så slesk, -
hvad kunde jeg så for (til) det? A ja, jeg ( umin") arme stakkel, jeg 
skulde have ladet hende være ("blevet"). 

19. Alt sådant gik jeg og tænkte over på på vejen; da jeg så kom 
i porten, styrtede jeg op i slæden. Jeg faldt så i sovn, sov over, til 
klokken var næsten to! v, da alle gårdens folk var om mig med stoj og råben. 

20. Det var ikke morsomt ("artigt»), men det bliver sagtens 
værre endnu: ved fastelavn, frygter jeg, slår hun potten itu, og hun 
har sagt til Inger, som vi havde til at læsse, at ingen anden skal stå 
(svare) for det end jeg stakkel. 

21. Jeg har det bedrøveligt (det ser bedr. ud) for mig, som I nu 
nok har hørt, og er så harmfuld over at jeg skulde lade mig forføre. 
Havde det ikke været det stænge, så var det jo ikke værre, så skulde 
jeg have taget hende som en galant karl. 
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22. 
så Qta har jå 011raos på vgr di kåm dæråp, 
får dgljsarna på lQii} di måta då sg,jt ståp; 
mæn d(!Jr va nåk ilj åpf!å'f/ frå f ijrahywd fj, 
å sø'!_rm elj såm Ma§. inysar nå~ i vgr en vrg. 

23. 
nu slytar jå min v'f:za å sajer jar gonat; 
ni sfn nåk /å hår f iio tolt;e påflar i mi/j hat. 
di fik jå dæij natrm, }å stårta Jp i sl(!J/j; 
dæij ko(p vi åW /j(!Jrna te dg h~t idå v(!Jlj. 

Ha[stø~il]. 

1. 
• Hiir .Ælsa, ja vel /jfvta maj, 
å d(!Jrsåm du vel hfl maj, 
så veg jå dfiJ mæ sant å saj, 
a }IJ:nfa ska badra daj. -
ja har efj dg,jli sølstfjv, }'!-. 
har arao æte m{!Jr, 
dælj ska te jagåwa du hg,, 

halj e Pfn å gQar. 

2. 
ja kg,fj gå yoa får elj kg,r, 
de tår jå {J(!lrna saja, 
får d(!Jr ska i!}ilj j&ra nar_ 
uiJfj maj pfj å ma.fa. 

J. P. Møller. 

22. Så ofte har jeg undret mig over, hvorledes de kom derop, for 
danserne på loen de måtte da (have) sagt stop; men der var nok en 
opgang fra fårebuset af, og sådan en som Mads snuser nok i hver 
en vrå. 

23. Nu slutter jeg min vise og siger jer godnat; I ser nok, jeg 
bar fået to-tre buler i min bat. Dem fik jeg den nat, jeg styrtede op 
i slæden; den kunde vi også gærne (have) haft af vejen til da. 

uHalvstødingeu11 (den halvvoksne dreng). 8"'1'·· Z/":::-J<.w-i) 
1. uHør, Else, jeg vil gifte mig, og dersom du vil have mig, 

så ved jeg det med sandhed (sandt) at sige, at jeg ikke skal be
drage dig. Jeg bar et dejligt sølvstob, jeg har arvet efter moder; 
det skal du have til fæstensgave, og det er pænt og godt. 

2. Jeg kan gore fyldest for en karl, det tor jeg 
gærne sige, for der skal ingen gore nar af mig på at meje. 
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ja sænd() 1) åW te Ngls ffjg_r, 
sa haij fik g_nt i mgwaij; 
åm g_tara haij går saj stg_r, 
så ska ja ræjti lgwafj." 

3. 
"dæfj stgvifj, såm du grg_tar g, 
vel jf!:k() eijgår; aja; 
bi>håfiij sg:l å drek idg, 
når dy ska yiJ å maja. 
de §kiJ stg_rt å skræpa g, 
a Ngls fik Qnt i ,,;gwafj; 
mæn taks-v(§rt vgi"f, ifg[ saj sg 
du vi{J ff! å lgwaij. 

4. 
na;, Jå har lz(J_°rt å trQJr ål!!_ 

du § - såm f ålk di saja -
ei"f sa/sJrmænsk() skåf.Jatriw, 
såm g/;.J v(§r å aja. -
du måtJ ræjti lzira daj ! 
du kgfjk() hara sgjsifj ! 
å søl}Jniij vel i}gvta saj ! 
jo, d(§r ble ræJti gjsiij. • 

5. 
<Jå veQ nåk, ÆlsiJ, vgrf år a 
du bl!;r så kgrt får hå{()i"f; 
de g, får dy å Ngls ni va 

. {fjg_r i hgwra(Jå]glJ 2
). 

1) se Holms till. s.491. 2) se E. s.109 go!!. 

Jeg stak også kornet op hos Niels ifjor, så at han fik ondt i 
maven; om han oftere gor sig stor, så skal jeg rigtig behandle 
(ulave») ham.11 

3. "Det stob, som du praler af, vil jeg ikke engang eje; 
behold det selv og drik deraf, når du skal ud at meje. Det er 
ikke stort at skryde af, at Niels fik ondt i maven; men tak værdt 
var det, i fald (hvis det faldt sig så, at) du vilde tage og kurere 
(ulave11) ham. 

4. Nej, jeg har hørt og tror også, at du er - som folk de 
siger - et nederdrægtigt drog, som ikke er værd at eje. Du 
måtte rigtig (kunde rigtig have grund til at) være stor på det! 
Du kan ikke skærpe leen! Og sådan en vil gifte sig! Jo, det 
blev en net redelighed!" 

5. uJeg ved nok, Else, hvorfor at du bliver så kort for hovedet 
(uhulletn); det er, fordi du og Niels I var ifjor i havregulvet. 
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di al!,ra siJ!j, a dy mæst lg 
å hæ/ja'tfa åp g,(Jiij; 
mæ daJ de skrfi,va'tf va 1J.j dg 
r11t'tf f u,lia balg'tfifj. • 

6. 
«nu bl§r du ju plas{!rliar 
å ræjti kgr i sny'tfan, 
mæn gem du ltæf.•r din plas{!r 
å b(!!rna n§r te Styoan 1), 

te Bgjnta, såm du går så fi,, 
ja, æla te Bol Fyta; 

d(!!r, ve~ ja, har du æ!Earg 
en f åja ti'!} å r1yta. • 

7. 
«så, d(!!Wlifi ltW reg{!r i d§lJ ! 
værn, kqfj ja ika ve~a, 
har lø1J.a'tf daj i s11y{Jan m(!!'tf, 
ja /jenarn Sty'tfans le!!_a 
jalp Bqjnta mæ en kfta van; 
liæn te vås kåm Bol Fyta; 
rnæn de e låjn, a ja iblal! 
har hat nalJ d(!!r å nyta. • 

8. 
så gik haij gnagria.r siij vaj, 
hQn ga saj te a gr!na 
å løv så jer.!!. å spQåJ saj, 
f årtaltaiJ får Krestina, 

1) hunkonsdannelse til Sty!Jiij •studen", der må forudsættes at være eller 
have været øgenavn for hendes mand; jf. ~ 132. 

De andre sagde det, at du mest lå og hang kælen op ad ham; 
med dig var det skrog jo da noget farlig plaget.» 

6. «Nu bliver du jo morsom og rigtig kry på det, men gem 
du hellere din plaser og bær den ned til c1Studens kælling•, til 
Bente, som du gor så meget af, ja, eller til Boel Fute; der, ved 
jeg, har du jævnlig en lille ting at nysle med.• 

7. «Så, djævelen regere også i det! Jeg kan ikke vide, 
hvem der har løbet dig i næsen («snuden•) med det, at jeg hjalp 
Bente gennem "Studekællingens • gærdeled med en spand vand; 
hen til os kom Boel Fute; men det er logn, at jeg iblandt har 
haft noget der at nysle med.• 
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vøi'Jant hon ha{JJ dgtifj g,; 
mæn spfl kafj tis nåk kåf!!:_a 
får spå!,_ar's ajm dg,1'; de mg 
vi ståpa i vår lå'f_!ta. 

9. 
får sfn, d& toltre gr gik hæn, 
hon tgza va å ta:y;_ifj, 
ed kræ'l}glsfJ vgi'J, vgr hafj kåT_!t, 
å i/a fgnms da.'!!!_ifj. 
då fik hon,._ræpj'år i[a sg_·a, 
hafj o'l}dma knap madifj, 
haf/ drfvna 1/u, hon lg i lzQ"lJ 
å grt§lf, hon sko lJ tatJifj. 

J. P. Møller. x) 

8. Så gik han gnaven sin vej, hun gav sig til at le 
og løb så hjem og skyndte sig, fortalte det til Kristine, 
hvordan hun havde fejet ham af. Men spe kan tidsnok komme 
for spotterens egen dor; det må vi stoppe i vor lomme. 

9. For siden, da to-tre år gik hen, var hun tosse og tog 
ham. En krakiler var han ("det.>), hvor han kom, og grumme 
fandens doven. Da fik hun lOn som forskyldt ( ·~~ for dårlig u YlA.. 
sødent"); han undte hende knap maden, han drev hende ud, hun 
lå i høet og græd over, at hun skulde (have) taget ham. 

'fJ 1- l'1. AL;u_,, ikri/~~1 , J,:07 -<' ~~~ fo~ /!IF, 

J--N "' 0-0'-,;: _ _._r I f9 'J . 



TilfOjelser og rettelser. 

S. (5)14 tilfOjes: Her skrives al, an, (ar), også hvor lyden strængt 
taget er stavelsedannende l, n, (r). 

- - 6 bi'ij_ar læs tyij_ar 
- (15)5 f}l!:_re læs f}f!:_ra 
- (18) 7 efter bråi) tilfoj : (også brgij) 
- - 13 å!Ja læs f år;a 
- (19)16 g læs g, en å, 
- (21)2 (s. (7) f.) læs (s. (4)) 
- (26)11 h§((ia)r læs h§(oiJ)r 
- - 13 f !J.o-er læs f!J.o-ar 
- (27)1 hæ{i-er læs hæ~i-ar 
- (28)9 Jtirne læs j(irna 
- (34)3 1) når .... udfaldet, læs 1) efter '!:_, [],, (§, !}., (!; ved oprinde-

ligt sammenstød eller ved bortfald af en mellemstående 
medlyd, 

5 tilfOjes: derimod ikke efter g, y, t, y, som mgar moder, 
byar byder, o. s. v. 

- (43)18 ora{Ja læs iiraoa 
- - 5 ur1dertiden d læs å ( = og) at foran infinitiv, a 
- - 4 efter 2. tilfOj ,(med eftertryk !JO) 
- (44}2 sk(§rna læs skæ!:_na 
- - io vas læs va~ 
- (46)12 dåza læs d[J,za 
- (48}15 sgf;-er læs sg/j-ar 
- - 3 bone læs bona 
- (49)l5 ve~e læs ve~a 
- - 1 to læs to 
- (50)10 sæla læs- sæJa 
- (55)6 (styjt) læs (styjt, styt) 

- (57)3 S(§lau læs S(§lan 
- - 14 efte1· brå7}_ tilfoj eller brgfj 
- (60}16 mi{a læs mi!a 
- (64)1s -ægal læs -ægal 
- (70)15 F,oran vtv tilf?jes: jr!J.<} og nu alm. /re<}_ fred, isl. fri<Jr, 
- (84)19 skærna læs skæT_na 
- (86)1 er i udfaldet foran Islandsk. 
- (89)8 vgr<Jan læs vgrdan 
- (96)20 kå11s læs kåns 
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S. (97)13 tilfajes efter V {§Wasta: og af kvindelige navne Ana, Kg,rna, 
Mg,rna, ef. 4nasa, Kg,m<Jsa, Mg,rn<Jsa (ved siden af de 
almindeligere An<Js, Kg,rn<Js, Mg,rmJs). 

- (109) § 154 gares til§ 154, 2 og som § 154, 1 tilfojes: En særlig 
eje form af tillægsordene forekommer endnu sjældnere 
end i rigssproget, idet det regelmæssig i forbindelse med 
det følgende navneord hedder eij Jatiar mg,ijs, en Jari 
kåzps, et stQrt sgvs, nåna Jaria mg,i}<Js; dæij Jaria 
mg,ij<Jns, kåns, de(o) siQra sgvruJs, di stQr<J SfV<Jns, o. s. V. 

Ejeform på -s, foran hvilket et umiddelbart foregående 
a forandres til a ligesom i navneordene, bruges, når 
tillægsordet står alene (med underforstået navneord eller 
brugt som navneord). Dette er dog næsten aldrig til
fældet i den ubestemte form og meget sjælden i den 
bestemte: e1} Jati<Jrs, en Jat,is børi, nåna Jati<Js bøn<Jr, 
en fattig mands, kones bOn, nogle fattiges banner, 
eij r(§j<Jr mgljs pæ!Ja g'ni<J b(§ra ilj eij JatiJrs, en rig 
mands penge er ikke bedre end en fattigs, dær e får
sæl på en r(§j kå!J<JS ggr å en Jatis, der er forskel på 
en rig kones gård og en fattigs; dæij Jati<Js bøn, di 

Jati<Js børi<Jr, den fattiges bOn, de fattiges banner. Kun 
når tillægsordet i bestemt form følger efter navneordet, 
bruges ejeformen på -s regelmæssig som i rigssproget: 
F'rgrik dælj stQns, Gårm dæi} gal]_zl<Js, o. s. v. 

(113)s § 201 læs § 202 
- {123)2 Jg,r<JD læs .fa!<JD 
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A. 

Ad, præp., ad (Sk. d.s.; lsl. ad = at; Sv. åt; Nsk. d.s.; 
sjelden at); d. bruges i det Hele som i Dansken; imidlertid 
afviger dog Brugen i flere Talemaader, som f. E. ad gå ad bOjn, 
at gaae (ud) i Byen i Ærinder, uden noget videre Bibegreb !ja 
ska ad b. lid forst); hedder og: gå i b., men dette bruges tillige 
og meest om den særlige Forretning at gaae Byærinder, gaae 
i B. for Andre; gå ad (ogsaa i) marken, gaae ud i Landet, be
give sig paa L. i Besøg (hajn e gåjn ad Knusker, - op i 
Knudskersogn), hvorimod ad marken te o. s. v. blot bete1.mer 
Retningen; kasta bossmijn ad sjiijn (i Havet); ro ad s. (se ro). 
Udtrykket ad sei, ad sig :i: til Venstre, bruges ligesom d. mods. 
/Tå sei :i: til Høire, reent adverbialt eller uden Hensyn til det 
grammatikalske Subject f. E. du ska hojlla ad sei (ikke: ad dei), 
du skal holde ad dig (frå sei, fra dig); gjaddarna ploies å vii.n
nes ad sei, mann rouryjggjana jrå sei. Som adv. og Sammen
sætningspartikel bruges ad sjeldnere; man siger f. E. ikke: 
hiira ad, sporra acl el. adspoi'ra, men: gakk å lior (hør ad)! 
sporT 'ijn, spørg ham ad, adspørg h.; ikke: hjalpes ad, men 
h. te (til) eller blot hjidpes (s. s.); ikke: adsjilcler, men fi'åsjilcler, 
adskilt (i Almindh.). Af særegne Sammensætninger kunne mær
kes: aclsta, råttacl (s. ss.~. I Stedet for ad bruges nogle St. i 
visse Tilfælde, men selv i disse hverken udelukkende eller saa 
almindeligt, en Form å, som enten er opstaaet af acl ved Bort
kastelse af cl (som ikke sjelden finder Sted) og Forlængelse af 
a (jfr. å, af), eller den er en Levning af en Form = Nsk. og 
Sv. åt, f. E. (Gudh., Rønne, fl.) ner, opp å bakkajn; vinka, 
veita å ejn; ejn å gångijn o. s. v. Om å i åsta (s. s.) hører 
herhen, kan der være Tvivl. I et eneste Tilfælde bruges dog 
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2 AD-AGERSTAGGRA. 

å udelukkende for ad, nemlig i: jaunt å {s. s.). Ad (a', å) for
bundet med ijnn, ud, ner, opp {s. ss.) bruges i Regelen som 
Præposition; som tilsvarende Adverbium bruges i samme For
bindelser Partiklen forr {s. s.). 

Ad, conj., at {Is!. ao = at; Nsk., Sv., Sk. at, att). Ved 
Infinitiv bruges meget ofte å i St. f. ad: ja va uda å fiska; 
hon kommer forr å sporra {for at spørge); Iigesaa i Sk., Dsk. 
d. T. og altid i Nsk. (s. Aasen N. 0. p. 8. 16; Gram. ~ 323), 
naar ikke Partik. te bruges. Naar den forstærkende Partikel 
så er gaaet foran i en Hovedsætning, bruges meget hyppigt 
derefter et s'ad el. s'a (0: så ad, saa at) til blot at antyde en 
Følgesætning, hvis hele Indhold forøvrigt tilbageholdes i Tan
kerne {aposiopesis). I denne Forbindelse forstærker saaledes 
s'ad end yderligere det foregaaende allerede ved så fremhævede 
enten Verbums eller Adjectivs eller Adverbiums Begreb: du fajas 
så, s'ad (s'a) -, du haster saa, saa at (det er forskrækkeligt), 
du har saadan forskrækkelig Hast; så grajner, s'ad - , saa 
overmaade pyntet; så hause, s'ad -, overordentlig hurtigt. 
S'ad kan ogsaa adskilles fra det ved så forstærkede Udtryk f. E. 
ved et til Eftertryk gjentaget Pronomen: hon e så grajn, hon, 
s'ad. I Norge bruges i d. T. at ganske paa samme Maade, 
f. E. det er saa varmt, at -. 

Adsawijn-en-ed, adj. gjerrig, gnidsk, karrig: bådde hajn å 
hon e forskriijkkjelia adsawena; form.~af ad og såva (s. s.); 
altsaa eg!.: som skraber {Alt) til sig. 

Adstå {sidste St. beton.) adv. afsted {Gudh.): vittu se, du 
kajn komma aclsta; hedder ellers almind. a'sta; jfr. åsta. 

Aftan s. Awtan. 
Aga (a; - er-te-t), v. tr. og n. age, kjøre (Sk., Blek . 

aga; Oldsv., Nsk., lsl. aka; Dal., Sv. åka): aga torru, moj; aga 
iitte sijll; aga i rijng {s. s.); ja komm agenes. Ordet er meget 
almindeligt; dog høres v. kjora (kjor-kjore-kjort) ved Siden og 
ofte uden Forskjel; man siger imidlertid alene aga på kjiilka; 
aga ner (0: ned ad en Bakke om Vinteren paa en Børneslæde); 
ligesom paa Vesti. (navnlig Rønne E.) kjora i kana (hvorimod 
S.'St. baade aga og kjora på slii, - i Slæde). Deraf 

Agene (= kjorene), n. Kjøren, Kjørsel: ad gjorra ett agene; 
ded e då ett faslit agene; Sv. åkande (korancle), n. 

Agerbijnua, f., s. Bijnna. 
Agerstaggra, f. Benævnelse paa "en mørkebruun, meget 
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korthalet :.\Iarkmuusn, formod. den samme, som med et ældre 
~an1 kaldes agerstakka (s. s.). 

Age1·stal1.ka (de Thura B. 13. p. IO; Skg. p. 55), f., betegner 
udentvivl Markrotten eller Fleischers: "den forsynlige Muus, 
mus oeconomus" (Naturhist. IX, p. 471 ). Agerstakkei0ne beskrives 
navnlig hos Thura som et Slags l\1arkmuus, der ere noget 
større og tykkere end almindelige Muus, graaagtige, med en 
sortebruun Streg paa Ryggen, med korte Haler, meget lav
benede og med bredagtige Fødder. De findes undertiden at 
have sammensamlet hele Skjepper Byg i Ax under Jorden 
1hvoraf maaskee deres Navn lader sig forklare). 

Age1·solkje, n. vild Valmue, Kokkeurt, Kornrose; Sk. ager
.silke ILiljeb\. Sv. Fl. p. 213). Jfr. Solkje. 

Agga (ar-ada-ad), v. tr. 1) opegge, opirre (baade Menne
sker og Dyr): ja a,qgad' 'ijn, jeg opeggede ham; nu høres og 
oppagga, agga opp (ad agga ejn hujnn oppJ = oppcijggja, iijggja 
opp, som bruges yderst sjelden. 2) tilskynde opmuntre: hajn 
va ijnna å aggada mei opp te å gå me sei ad piblamarken (s. s.). 
Sv. agga, v. tr. stikke; opegge, opmuntre; it. nage, pine 
\= Nsk. sjeld. agga: Helsingl. acka). - Et tilsvarende Sub
stantiv mangler Bornholmsk en, medens i Sv. haves agg, Nag; 
i Nsk. d.s. (= Uro, Ængstelse; Ærgrelse); i d. isl. Litteratur 
synes agg ligerviis at betyde: Nag (B. H. oversætter det ved: 
urixæ, jurgia•i, Trætte, Klammeri). 

Agger-agg-t, adj. 1) skarp , hvas, bidende: ejn aggm0 kniv 
1Gudh.) it. bidsk, arrig: hujnn e agger (p. Vesti., men e! gam
meldags Udtryk, som man nu gjør Nar af). 2) ivrig, fyrig 
(Skg.). Dette Adjectiv synes ei at forekomme i de skandi
naviske og tydske Sprog eller Dialekter; jfr. Lat. acer (aker). 
Samlg. forøvr. adj . . a-vvei» 

Aisijng, m. Tilhold, behageligt Ophold paa et Sted (Vesti.): 
hajn hadde riltt sijn aisijng har, milns far lilwde. Maaskee 
dannet af Fr. aise, Magelighed, Bekvemmelighed. 

Ait, ajt, f., s. Eit. 
Ajl (a)-allt, adj. 2 E. al, alt; pl. ajle, alle (Nsk. nordenfj. 

aill el. c9ll, ajlle, men alt; Sv. all; Isl. allr; Eng!. all udt. al; 
jfr. Bh. Actst. Nr. 13 p. 1 & aal): ajl mad; ajl varden; ajle sta, 
alle Steder; it. adv. allesteds (Nsk. allestade, allestae, alsta; Is!. 
alstadar). En uregelmæssig Neutrumsform allte bruges ofte i 
Talemaaden: de' va allte (ogsaa allt) ded, hajn kujnne majta'd 

1* 
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Dsk. d. T. det var alt det, han kunde magte det. I Sam
mensætning bruges: all- f. E. allmaktier, allti(d); ål- (~: almin
delig) i al-hora; al-vei, Alfarvei (D. Lov: Alvei; Colding Diet. 
Herlov. «Aelvei, via regian maaskee = Adelvei; Jsk. Aiel- Væi; 
s. Molb. D. L. p. 7; jfr. nedf. al); allra- (gl. gen. plur.) it. 
aldra- "(Gudh.) ved Superlativer (=Is!., Nsk., Sv. allra-; Tsk., 
Dsk., it. Nsk. aller-) f. E. allra- el. aldrastorsta. 

Ajlestå (første St. beton.), adv., s. Ajl. 
Ajo (il; i St. f. ajnijn, hvilken Form kun bruges i Gudh.) 

-ajneu-ajned, adj. anden, andet; pl. andra, annra, andre; hest. 
F. sing. andra, annra, anden; pl. andre, annre, andre (Nsk. 
nordenfj. annen el. annin o. s. v. med en lignende Bilyd af i 
eller j ved nn; hest. F. andre; Sv. annan, hest. F. andra; Isl. 
annar o. s. v.): ejn ajn (ajnijn) horra; en ajnen pibe!; diijn 
andra horrijn; di andre husen; ajn sta, andra sta, andet Sted, 
andre Steder; it. adv. andensteds (Nsk. anderstade, andrestae-; 
Is!. annarstaoar). Ejn ajn (udtales sædv. ijn ajn) 1) en Anden; 
bruges meget ofte (ligesom undertiden i Dsk. d. T.) om den 
Talende selv = en Anden, som jeg; mine Lige; man (hvor 
den Talende mener sig selv), f. E. ejn ajn torr ijkkje varra så 
grajner på'd, man tør ikke være saa nøieregnende; paa samme 
.Maade bruges i Angel enahn (s. Hagerup p. 122). 2) hinanden, 
hverandre (alius alium): di hoj!la å ejn ajn; di amma ejn ajn 
(hedder ogsaa: hvarandra, hvarandra); Nsk. einann (einannan) 
om To; ellers: kvarannan, kvarandre. Om ajn brugt til at be
tegne .den forbigangne Tid s. Andesgår. 

Ajneleus (sidste St. k. og ubeton.), adv. anderledes (Vesti.); 
hedder ellers ogsaa: ajneledens, ajneledes, ajnenledes, ajnerledes; 
Nsk. andelein (hvorom s. Aasen N. 0. p. 624), andeleis, ander
leis; jfr. Gottl. hva lajns, hvorledes. Dette adv. bruges ofte 
adjectivisk ligesom i Dsk. d. T. f. E. ejn djnelens kar, en ander
ledes Karl. Af le (s. s.). 

Ajnstå (første St. beton.), adv., s. Ajn. 
Akselbiir (Nord!.; Vesti.), aselbiir (Sydl.), n. Axelbær; hed

der og bonarossen (s. s.); Sv., Nsk. oæelbar, asalbår. Deraf 
aksel- og aselbåratra (Sv., Nsk. oæel, asall, Axelbærtræ, sorbus 
Aria, et paa Bornholm meget almindeligt Træ , som ellers er 
fremmed for den danske Flora. 

Akselivåug (Nord!.; Syd!.), auselvåug (Gudh.), Hanelæg, Ko-
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driver, primula veris, baade den gule i Mark og Skov og den 

rødagtige i Haverne. 
Al (a), adj. ægte; bruges kun i enkelte Forbindelser eller 

Sammensætninger f. E. ejn al bone, en ægte Bonde; ejn al 
rnajn, en rigtig Mand (Gudh.); Sk. al d. s. ("en al bonde" 
Klingh.). Ordet er, uagtet den eenslydende Udtale, dog neppe 
af samme Oprindelse som hint ovf. (under Ajl) anførte al, men 
snarere at henføre til samme Slægt, som Gottl. aclal, ægte, 
ædel, gammel; Dsk. (foræld.) adel; jfr. Diplom af 1346 '' LolIT 
athel Bønder» (Thurah p. 165); Jsk. ail, aiel («fortrinlig, ud

mærket god• Molb. D. L. p. 7). 
Allara (Gudh. og p. Vesti. tildeels) bruges ved Yttring af 

Bifald, Beundring o. L.: ded e reiti lillm'a ! ja ded va dllara ! 
det er, var meget, mærkværdigt, herligt, superb l (naar man 
f. E. hører noget Interessant; naar noget Behageligt sættes 
frem for Een o. s. v.); naj, allara ! nei, det var meget! Ordet 
er upaatvivlelig en ældre Form af allvor, f. og n. Alvor (s. d. 
følg. 0.) og svarer saaledes nærmest til Is!., Sk. alvara, f. 

(Sv. allvar, allvare, n.). 
Alia1·af1ylle1· (første St. beton.) -fujll-fullt, adj., fuld af Al

vor; bruges om Den, som tænker, taler alvorligt, sindigt, klogt 

(Gudh.). 
Alli:lns høres ofte i Talemaaden : ad varra allians, at yære 

forbundne, have sluttet sig sammen, være gode Venner o. dsl.: 
koss ! di to e så allians, kors! de to ere rigtig sammengroede; 
sjeldnere: ad varra a. me ejn. Det franske alliance, brugt paa 

en besynderlig Maade som et Adjectiv. 
Allmijng (Kongens allmijng) eller i d. best. F. allmijngen 

1Gudh.: allmnijng, allrnnijngen), f'. paa Bornholm udelukkende 
Benævnelse paa en Dee! af Høilyngen i Midten af Landet, som 
tilhører Kronen og er tildeels beplantet med Skov, hvor Folk 
saavel have Samlingsplads St. Hans Aften og ·besøge Kolde
Kilden der, som og forsamles ved visse høitidelige Leiligheder 
laltsaa svarende omtr. til Dyrehaven paa Sjælland). Ordet 
stemmer saaledes med d. danske Alminding i een Bemærkelse 
af dette; hvad der ellers paa Bornholm af lignende Art ci er 
Enkeltmands Eiendom, men enten tilhører Kronen eller be
tragtes som Fælledseiendom, kaldes ikke allmijng, men umaTk, 
udmai0 k (s. s.). Jfr. Is!. alrnenningr, m.; Sv. allmiinning: Nsk. 

Aalmenning. 
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Allspes (første St. beton.i, m. Allehaande, de umodne, tør
rede Bær af Krydermyrten (Gudh.; Nord!.): kajnstu gje mei 
dajn atlspesijn ! Eng!. allspice. 

Aln (u), f. Alen (Sk" Sv" Nsk" Is!. aln; Angel d.s.) 1) et 
bestemt Længdemaal; Det, som efter Maal har een Alens 
Længde; pl. alna: stången e sju alna lång; fira alna bån. 21 
Alenstok, Alentræ; pl. alner: ja har så majnn to alner hjemma. 

Alster, n. el nu vel forsvundet, men tidligere temmelig al
mindeligt Skjældsord: ditt alster ! ett storajtut alster (ældre Gudh.); 
jfr. V. S. 0. Alster: «eg!. et Kvægfoster, men bruges i lav Tale 
om et Drog af Mennesken; Sv. alster, n. Produet, Avl, Frem
bringelse (alstra, avle, frembringe; Sønderj. alstre, «hvor det 
dog mest kun bruges om Utøi"; jfr. Is!. ala, nære, opfostre; 
it. føde; Nsk. d. s.). Samlg. Loll. Alster, n. coll. uordentlig 
Flok f. E. af ustyrlige, støiende Børn, eller, hvad Molbech for
moder (D. L. p. 13) blot: Flok, Yngel. 

Amborstuer, it. åmbostuer-11-ut, adj. trangbrystet, stakaandet; 
hedder ogsaa dmbostijn-en-ed; Holl. aamborstig (af borst, Brysti; 
N. S. ambustig, anburstig (Br. Wb. I, p. 15); ambostig (Richey 
I. H. p. 355; SchUtze H. I. J, p. 33); Dsk. angbrystig el. -brystet, 
ængbrystet; Tsk. engbriistig. Det bornholmske Adjectiv bruges 
fortrinsviis om Heste; samlg. Jsk. ang; Fyensk ænget (Molb. D. L. 
p. 17. 667). 

Amma (a1'-ada-ad), 1) v. tr. a) ligne, være lig (Gudh. o. fl.; 
jfr. Skg. p. 371): dajn sonnijn ammar sijn far meied. b) ligne 
i negl. Forst. ;:i: svare til, passe til: ded ammar hannem, det 
ligner ham; ded ammada då'nte nad, det lignede dog Intet; 
hvad ammar ded ! 2) v. n. amma på, slægte paa, efter: hajn 
amma1· på farijn (Nord!. og Vestl. tildeels). Jfr. nedf. lzqna, 
samt liggna hos Skg. (p. 394.) Ordet er af tydsk Oprindelse 
(ahmen, nachahmen), men Begrebsudviklingen er eiendommelig. 

Ammelier-li-lit, adj. som ligner, passer (ammar): ded kajn 
då Yarra lid ammelit, ded = ded ammar då lid. 

An (u), f. Aand: en on an; ona aner; min an; Nsk.And, f. 
Sv. ande, m.; Isl. ånd, f. andi, m. A. S. ond. I Udtalen ad
skiller Singularisformen af dette Ord sig aldeles ikke fra an, f. 
And (Is!. ond). 

Ana (a), m. Aande (Sk" Vestg. ånne): ad trajkkja ;majn; 
Sv. ande; Nsk. d.s.; Is!. andi (Sanskr. åna, «spiritus" Diefenb. 
Wb. I, Nr. 60 p. 46). 
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Ana (d), n. pr. Ane; men foran visse Kvindenavne, hvor
med det ligesom danner et sammensat Ord, bruges især paa 
Vesti. Formen: Ane f. Ex. Ane-.J!lari', -Sofi, -Kjestin; jfr. Angel. 
Ann-Mari (men ellers: Annaa; Hagerup p. 33). Samlg . . Kw'nrr, 

Jfarna, Stina o. fl. 
Anakjiikker-kjiikk-t (;i: aandetyk), adj. aandeklemt, stak-

aandet; Sk. ånnatjyk (Ihre D. L. p. 3). 
Anatriijkkj, n. Aandedrag, Aandedræt; hedder og rmadn71c 

1Vestl.; et nyere 0.\, anadi0 ått. 
Andesgår (;i: anden Dags Gaar) bruges i Forb.: i undes[!åi·, 

i Forgaars, Overgaars. Formen er opstaaet ved Sløifning ijfr. 
Sv. d. T. andag = annandag\ og Omlyd ljfr. nedf. da\; Jsk. 
1med forskjel. Modificationer i l1dtal.) aandl'_r,faar, andegom', 

antPgoors (i anclegom'; s. Molb. D. L. p. 4. 161. An ( = (~jnl. 
anden, er altsaa her !ligesom i Jsk.) brugt ved den forbigangnr 
Tid; i Nsk. bruges annan om den tilkommende, f. E. amwn 
Kveld, i l\Iorgen Aften ljfr. Dsk. andendags; Sv. annandagi. 

Anka (a; - ar-ada-ad), v. 'tr. angre, fortryde (= ångra\: 

ja ankw0 ded å ded, jeg angrer delte og hint (Gudh. o. fl.); Sk., 
Små!. anka (Sk. ogsaa ånka), v. tr.; Nsk. onka, v. n. Hos Ihre 
1D. L. p. 9) anføres Vestg. anka i samme Forst.; hos Hof der
imod (Dial. Vestrog.) angka med Bemærk.: klage, klynke, 
jamre sig (jfr. Østg. anka sig, beklage sig; N. S. anken, 

"fachzen, stOhnenn SchiHze I, p. !12). 

Anka (11), f. Anger, Fortrydelse, nagende Erindring 1jfr. 
ånge1°, ångest, ångrijng): hajn går me en anka (Gudh.I; Smål. 
ank; Nsk. cl. s.; Dsk. (foræld.) Ank, Nag. 

Anmoda {m0 -mia-ad\, v. tr. anmode, bruges ofte i Bemær
kelsen: bede, indbyde, invitere: diir ska varra stort gjijlle; P 

du inte anrnodadeT (= bejn, inviteret) el. ha di inte anmodad dei. 
Anta (å; - ((1°-ada-ad), V. ref. eg!. tee sig paa denne eller 

hin l\faade 1) i god Bemærkn. (sjeldnere) = iissa sei, skikke 
sig: hajn vill inte anta sei (Guclh.I; ded antw0 sei; vijlle inte 
anta sei (s. st.). 2) i ond ~et. (almindeligst) ;i: skabe sig, bære 
~ig naragtigt ad: di stå barstan å anta dom; Øs tg. wda sip, 
antas vid något, bære sig ilde ad; Jfr. Bh. antas. 

Auta (12), f. Gjek, Fjante (opr. og egl. om f{vindfolk; men 
bruges og om en Person i Almh.); deraf lwllanta, Halvtosse, 

Halvfjante. 
Antas (d; - as-ades-ads), '·cl. gjekkes; jfr. v. antu. 
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Antes (a), m., d. s. s. anta, men kun om Mandfolk; ligesom 
hallantes d. s. s. hallanta. 

Antuer-u-ut (a)., adj. tosset, fjantet; deraf hallantuer, halv
tosset, halvforstyrret. 

Arbeia (Gudh. o. fl.), arbea el. arbia (Vesti.) og (i Rønne, 
især tidligere) ved Syncope arba (ar-ada-ad), v. n. og tr. arbeide 
(Nsk. arbeia, Sv. arbeta, N. S. arbeden, Moesog. arbaidjan), bru
ges ganske almindeligt som v. tr. med Bemærk.: gjøre, for
færdige: a. bosser, forfærdige Strømper; a. ett sjev (et Drenge
skib), en syslekonna, ett tou, en tålla, ett ur o. s. v. 

Arr, n. Benævnelse paa Bogstavet R. 
Arribigga og (Gudh.) arribikka, f. arrig Kvinde; Sv. ai'g

bigga, d. s. (men argbigge, m. slem, uvorn Dreng). Det sidste 
Sammensætningsled forudsætter en forældet Form bikka, bigga, 
Tæve, Tispe = Østg. bykka; Vestg., Norra bergsl., Verml. 
b6kka (men Verml. bikka, liden Knæhund); Nsk. (efter B. H. 
ogsaa lsl.) Bikkja, Bykkja (hvoraf Skjældsordet: Bitbikkja); 
Jemtl. bittja; Vestg. Kinne H. betja; Ro slag. byttja; Eng!. bitch. 

Arrier-i-it og (ældre F. p. Bøigd.) arruer-u-ut, adj. 1) arrig, 
vred, bidsk; Nsk., Sv. arg. 2) i overført Bemærk. om Noget, 
som finder Sted i høi Grad, især om Hurtighed, Raskhed, Be
hændighed; hyppigst i adverbielle Udtryk (Gudh.; Vesti.): liivv 
lie så arrit (hurtigt) du kajn I di kråjngde adsta på ded arrista, 
de kilede afsted paa det voldsomste; hår i Gudhjem såtta di 
garn på ded arrista (hurtigst, raskest, behændigst af Alle). 
Tvivlsomt kunde det derimod være, om en lignende Begrebs
Overførelse ligger til Grund for Udtryk som: ded arria bested, 
der stundom bruges i videre Forst. end blot om Arrighed ijfr. 
Gl. Dsk. en arrig Skalk); ded arrista sjited (Dsk. d. T. det ar-
1'igste Snavs); eller om vi have Levninger her af Betydningen: 
ond, slem, slet, som findes ,i Sv., Nsk., Tsk., A. S. arg; Gl. 
Dsk. arg, arrig ( ogsaa: slet, ringe = Sønderj. arre). 

Arrja (a1'-ada-ad), v. tr. ærgre, gjøre arrig, ærgerlig (jfr. 
forrarrja); Nsk . . arga, erga; N. S. argern; Gottl. arga, iirgra; 
Tsk. argern. Ogsaa v. ref.: arrja sei, ærgre sig. 

Arrjelier-i-it, adj. ærgerlig, fortrædelig, slem, baade i activ 
og passiv Forst.; Nsk. (Tr. St.) argeleg. 

Anu, m. Arv; hedder og arr (Gudh.); Is!. arfr . 
. bruer, adj., s. Arrier. 
Ars (a), m. Arts, Bagdeel, podex (om Mennesker): gje 
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hannem ejn dask i ai0sijn ! I Sammensætning bruges derimod 
en Form ltrs (s. årsbajl); Sv. ars, m.; Eng!. arse; Tsk. Arsch, 
m.; Angel. Alis (den almindelige og ei anstødende Benævnelse 
paa ~Menneskers og Dyrs IJagdeel). 

Art, f. Ert; uvist om det blot er opstaaet ved en Lydover-
gang, eller af N. S. Arften. 

Artelier-i-it, adj., s. Artier. 
1rte-mo, m., s. ~lo. 
Arte-rl1s, f., s. Rås. 
Artier-i-it, adj. bruges deels i det Hele som «artig» i Tsk. 

og i dansk Skrift- og Talesprog (i Bemærkelsen: skikkelig, høflig, 
venlig o. desl. hedder det paa Bøigden især øst!. ogsaa artue1" 
f. E. ejn artuer majn = artier m.); deels afvigende: navnlig børes 
det om Personer i Bemærkelsen: besynderlig, underlig, loierlig, 
ligesom det og bru~es stundom noget anderledes, hvor det 
betyder: morsom, interessant o. L.; i begge disse Bemærkelser 
hedder det paa Vesti. ogsaa artelier (hvilket dog nu bliver 
stedse sjeldnere): ejn artier (artelier) ejn, en underlig, loierlig 
Een; tle va en arti en, dåjn piblijn; - ja kommer dar gjarna 
omm awtanijn, forr <led e så artit (morsomt og behageligt! å 
htira på dorn, når di sjunga; artit (artelit) va'd au å sidda dar 
uda i krakkijn om sommarijn. Den første af disse Bemærkelser 
har arti ligeledes i Sk. og Små!. (men bruges imidlertid der 
ogsaa i en engere Forst., nemlig i Sk. = naragtig, tosset; i 
Små!. = underlig i Hovedet, sindssvag) . 

. h·t1ie1·-u-ut, adj., s. Ar-tier. 
As (li), n. et Aadsel (bruges ogsaa som Skjældsord: ditt 

as; jfr. rauna-as, raunarnede); Sv. as, n. (ogsaa Skjældsord om 
et udueligt Menneske); Tsk. Aas (fig.: et liderligt I{ vindfolk); 
A. S. æs; Isl. dfo. Heraf Nørrej. Aas (n. St. Ees), en, Lokke
mad, :;\Iading for Fiske (Dsk. foræld. Aas); Nsk. Aat, d. s. 
(ogsaa: Lokkemad for Dyr); jfr. Vestg. asa, lægge Aadsel ud, 
som Lokkemad; Tsk. anaasen, d. s.; Nørrej. ese, æse, sætte 
:\Iading paa Krogene (= Dsk. foræld. aase). 

Asa (il; - ar-acla-ad), v. tr. og n. 1) slæbe, drage; it. 
slæbes, drages langs hen ad Jorden: hvor villan i asa di tran 
hiinn ·? lan varra, balla, å asa ejn ajn hånn ad jorn ! asa kllirna 
atte sei; k!Urna asa atte 'na, Klæderne slæbe efter hende; Sv. 
og Sk. asa, d. s. 2) slæbe_ paa, bære paa noget tungt: ja ska 
gå hår å asa på dajn stora horrijn ! Sk. asa. 3) slæbe, slide, 
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trælle: dajn stakkalijn må gå å asa frå marnijn te awtanijn: 
Sjæl!. ase (i el. med Noget). 4) asa ud, ved Arbeide og Slæb 
medtage, gjøre ubrugelig, opslide, udslide (baade om Ting og 
Personer) : asa klårna ud, slide mæderne op; ja e rent udasa
der, udslæbt, udslidt (sjeldnere: asa sei ud), ligesom forrasader, 
forslæbt, udtrættet ·(Sjæl!. foraset) af v. ref. fo1°rasa sei, forslæbe 
sig (hajn har gåd å forrasad sei i sina unga da). - Samlg. 
N. S. aasen, omgaaes uordentlig med en Ting; til søles (Schiitze 
Holst. I. J, 8; jfr. Br. Wb. I, 28; asen, Meklenb.: forrette ski
dent Arbeide; sik to asen, søle sig til; V, 328, Till. dorasen, 
arbeide gjennem væmmeligt Snavs; uutasen, bringe Snavs ud 
fra et Sted f. fl.); deraf sik afaasen, matte sig ud især ved 
Reengjørelse af snavsede Ting (ved Skrubben, Skuren); vei'
aasen, sætte over Styr, forøde. 

Aselbår, n., s. Akselbar. 
Ask (altid med A-lyd, ligesom alm, asp), m. Ask, Æsk; 

Is!. askr, m.; Nsk. Aslc, f. (n. St. m.); Sv. ask, f.; Tsk. Esche, 
f. Hankjønnet i Bornholmsken, hvor ellers alle Træers Navne, 
med Undtagelse af dette og pil, ere Hunkjønsord, turde maa
skee i dette Tilfælde hidrøre fra den store Betydning, som dette 
for Nordboen hellige Træ har havt, hvoraf Sagnet lader den 
første Mand skabes og hvis Navn tillige blev hans. 

Ask, m. Æske, men ei i den almindelige Betydning deraf; 
nogle Steder nemlig (f. E. ·Gudh.) bruges ask om en, hvad 
enten stor eller liden, rund eller aflangrund jEske, navnlig af 
Træspaaner; derimod åskja, f. om en lille fiirkantet Æske eller 
Kasse af tynde Brætter; andre Steder (Vesti.) bruges ask kun 
om en stor Æske af ovennævnte el. lign. Art; askja om en 
tilsvarende liden; Sv. ask, m. Æske i Almindelighed (Angel Ask; 
Jsl. askr, d. s.; Dal. Cistja); Sk., Vestg. aska, dscha, en liden, 
Østg. iiske derimod en stor Æske; Nsk. Ask, m. nogle St. = 

Bskja, en Æske i Almh.; a. St. Ask, en. rund, Oskje, en mere 
langagtig; a. St. Ask, snart en stor Æske til forskjelligt Brug, 
snart et lidet Trækar til Smør og Ost, eller et Trækar til at 
opsætte Meik i (Tsk. Asch, JYiilchasch m. I. Bet.); N. S. Aschei' 
(Dithmarsk), Ask (Liibeck), Æsk (Bremen), en let Æske af Træ; 
Nørrej. (Vends.) Ask, kun om en lille fiirkantet Æske med et 
Laag til at skyde. 

Asteraus, adj., s. d. følg. Ord. 
Asturant (Gudh.), adj. 1. E. accurat, nøieregnende; asterans 
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iSydl. o. fl.), d. s.: hon e falia a. på'd, hun gjør store For
dringer, er streng m. H. t. Orden og Nøiagtighed i Arbeide; 
bemærker stundom og: kjæk i Mund, paastaaelig, vanskelig. 
N. S. astnmt, asse'l'ant («J: assurant» SchiHze H. I. I, 51; Br. 
\Vh. I, 31), trodsig, modsigende; it. storagtig (om de Riges og 

Fornemmes Stolthed!. 
Asvauu (it. -ou-), m. Rakkervogn f. E. til at bortføre ·For

bryderes eller Selvmorderes Lig: hajn komm på asvaunijn. Af 

l'8 (S. S.). 

Au (n. St. f. E. Rønne-Egnen: ou; Gudh. åg, og), adv. og
saa; derimod å i overalt) conj. og; Nsk. au (Kr., Ag. og til
dcels Tr. St.), aa, og, adv. d. s. (Olddsk. auk; Gl. Nsk. d.s. it. 
ok, og\; Conjnnctionen «ogn hedder overalt aa; jfr. Tsk. auch; 

:\Ioesog. auk I" xu.I" Diefenb. I, p. 129). 
Aula (a'l'-ada-ad), v. tr. og n. 1) avle: a. biilla, a. Børn 

i Sv. ajia); a. korn; ab sol. aula, drive Avl 1hajn cmlar, han er 
Avlsmand\; fig. aula påjnga, fortjene Penge ved sin Avl, Jord
brug. 2) erhverve Gods, Formue (Sv., Is!. a/fo), men kun i 
Talemaaden: aula på, erhverve stedse mere, blive rigere, f. E. 
ejn blej ota fattiara, ejn ajn aular på (Gudh.). Med H. t. Bru
g·en af på samlg. Dsk. dynge, læsse, øse paa. 

Ann, f. Avne (Is!. agn, f., pl. agnir); Sv. agn, m. (Sk. mw 

el. c:jn). 
Ausel I.it. mt-), f. Axel 1Isl. uxl, f., Nsk. Aksel, 01.:sel, f., 

Sv. wcel, m., Dsk. D. D. Ausel, Sk. ajsel), adskilles fra slcoldrci, 
Skulder ( «ausel J: dåjn iiwersta knystijn; skoldm J: d~ijn bag
ver» Gudh. \; man siger saaledes ikke heller auselbla, men skol
drabla, Axelblad, Skulderblad. Derimod ausel (el. ou-), m. 
Axel, Vognaxel (Is!. o.mll, m., Sv. axel, m., Sk. cysel); jfr. ås. 

Awed, aved (Dsk. avet; Nsk. augut f. fl.; Is!. ofugt) bruges 
blot som adv. og kun i Forbindelsen: awed omm, til Venstre, 
modsat: riitt omm (s. s.): gå awed omm (jfr. I{æmpevis. usaa 
gik han tøs ser Kirken avet omn): awed omm spujnned, fliitt, 

spundet, flettet til Venstre. 
Awtan (a; almindeligste F.; n. St. aftan, avton), m. Aften 

!Sk. og Gl. Nsk. aj'tan; Is!. aptan; Sv. afton; Jsk., Angel. Aw
ten); pl. awtna. Ordet er nu blevet det fremherskende ljfr. 
kvigll; sta); i awtesa ·(ældre F.) = i awtes (ijawtes), i Aftes; 
Sv. i afse; i aictan (ijawtan), i Aften, baade om den nærvær
ende og nu tillige om den tilkommende Tid, medens Udtrykket 
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i sta (som nu er sjeldent) kun bruges om den tilkommende. 
Som Hilsener bruges: Gods fred, god awtanl eller god awtan 
eller alene: awtan ! 

Awtangjeruer (el. -gjerruer) -u-ut, adj. som er arbeidsom og 
flittig langt ud paa Aftenen (s. Gjeruer). 

Awtanmål, awtansmål, n., s. Mål . 

.. Avijll (d; første St. beton.), f. Æbletræ; hedder og (sjelden) 
dvel; Dsk. (foræld.) Abild; Jsk., Lo!!. Avl; Angel. 4/l; Sv. apel 
(i indskrænket Forst.; s. nedf.); N sk. Apall; Is!. apaldr. Det 
vilde Æbletræ hedder skoudvijll = Dsk. Skovabild (Sjæl!. Skov
avl); Sv. skogsapel el. blot apel; Sk. abulatrii. 

Avijllahawa (d i første St. beton.), m. Frugthave, hvor Æble
træer er det Overveiende; Dsk. (foræld.) Abildgaard; Jsk., Loll. 
Avlgaard; Angel. Aflgaard; N sk. Aplagar (Is!. eplagarår), d. s. 

Avijllatrii (a i første St. beton.; Gudh.), n. = dvijll, dbble
tra, Æbletræ; Dsk. (foræld.) Abildtræ; jfr. Sk. abulatrii (ovf.). 

Avver (avr) -t, adj. 2 E. om Skæreredskaber: skarp, hvas 
f. E. dajn knivijn e avver; nogged, dur e av'vert te å bida; om 
Sindet: heftig, hastig, hidsig f. E. hajn e så avver, dajn karijn; 
hans konna e så forbajnada avver; overføres derfra undertiden 
paa Ting f. E. dajnna lyngijn e ijkkje ratt avve1· te å brajnna. 
Nærmer sig i Bemærkelse meget til agger (s. s.), men er (hvad 
og Bøiningen viser) af anden Oprindelse. Jfr. Kymr. ajwy, 
skarp, bidende; heftig, ivrig f. fl. (Diefenb. I, Nr. 2 p. 2); Jsk. 
avver, ever (Molb. D. L. p. 102) deels: bitter (A. S. ajor, a:fre, 
d. s. it. suur, skarp; s. Diefenb. I, Till. p. 419) deels: som 
bider og svier, om Veiret, Frosten (Is!. B. H. apr, d. s. it. om 
Mennesker: barsk, streng i Tænkemaade, Opførsel, Tale); Ærø 
ever, «stram af Smagu (især om Ost); Moesog. abrs, stæ_rk, 
heftig, «validus, luxup6r;;u (Diefenb. I, p. 1); Sk., Blek., Hall. 
aber, d. s. iStromb. Sv. Sp. p. 115); smig. Jsk. abre paa, skynde 
sig, gribe sig an (!Vlolb. D. L. p. 7). 

B. 

Bå (r-de-t; Nsk. ba; Is!. baå"a; Sv. bada), bade, bruges 
ikkun som et v. n. med en reflexiv Betydning: skan i ud å ba, 
skulle I ud og bade eder (almindeligt paa Vesti.). 

Badda (ar-ada-ad), v. tr., ref. og n. varme, gjennemvarme, 



13 

kvæge, forfriske (navnlig ved Varme); hyppigt forb. med opp: 
ja baddada mei gott; badda sei gott opp i soln; ja e blejn 
oppbacldader ver kaklunijn; soln baddar gott i da; Sv. bad da, 
d. s. (baclda sig i solen; solen baddar varmt, hett), men og 
hyppigt: gjennemvarme eller forfriske syge Lemmer ved Guiden, 
Uaden (Salver, Omslag); desuden i fl. uegentlige Betydninger 
ljfr. Bh. baga); Sjæl!. batte sig, v. ref. gjennemvarme sig ved 
Solens eller Ovnens Varme; Moth. har som provindsielt: batte, 
v. tr. om Solen: hede, svie Huden (hvoraf battet, solbattet, sol
brændt); fremdeles butte sig i Solen. - Et andet Verbum, men 
som bøies paa samme Maade, er badda = Dsk. d. T. batte, 

forslaae, strække til: ded kajn badda. 
Bag, adv. og Sammensætningspartikel, bag (Is!., Nsk., Sv. 

bak); forr å bag; bagidi, bagi; bagver, bagved; baglass osv. 
Som præp. bruges ibag, der betegner en Hvilen, Dvælen bag
ved en Person eller Ting, men bruges og ved en Bevægelse, 
der er indskrænket til Personens eller Tingens Bagside: ibag 

husen, bag, bagved Husene; hajn sjylde sei ibag 'ijn, ibag 'na, 
han skjulte sig bag ham, bag hende; hajn går ibag boskana; 
Angel. æbag, præp. og adv. bag, bagved, bagtil (æbag Huset; 
han gaaer æbag); Jsk. abag eller (Vends.; Molb. D. L. p. 71 
ad bag, adv. d. s.; Isl. f bak (bæiH { bak og fyrir); li bak ((f 

bak hi.'1sum\. 
Baga (er-te-t), 1) v. tr. a) bage (om Brød, Kage); Is!., 

Nsk" Sv. baka. b) varme; hyppigt om at varme Lemmerne i 
Afkog, Omslag o. L., lade sig gjennemvarme. af Sligt: baga 
fi.iddarna (i varmt vann, i surdei); N sk. baka; Gl. Dsk. (H. 
Harpestr.) bakæ. Jfr. Nsk. baka seg (sjeldent), Isl. bakast, varm·e 
sig; Jsk. bage sig i Solen; Dsk. (Moth) solbage, v. tr. og ref. 
= solbade; !si. (B. H.) sulbaka; N. S. bakern: "wlirmen, wie 
man die kleinen Kinder am Feuer thut"; ogsaa: "sick bakern" 
(Richey I. II. p. 8). c) fig. smøre, prygle: ja ska reiti baga dei, 
b. ryjggjijn på dei (varme dine llygstykker). Jfr. Subst. baga. 
21 v. n. varme, hede, frembringe Varme (om Solen; jfr. solbag): 
solen bagar på kjawtana (Gudh.); Is!. baka: bakar at vongum, 
Solen brænder paa !{inderne. 

Baga, f. Varme, Gjennemvarmen, Opvarm en (s.d. foreg. 0.), 
bruges enkelt kun i figurlig Bemærk.: en baga prygl, en Gjen
nemvarmning af Prygl :i: en Dragt P. (s. v. baga, 1 c); ellers 
i Sammensætningen solbaga (s. s.). 
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Bagbest (pl. bagbester), n. Benævnelse paa et Øg, Arbejds
hest: vi ha'd ijkkje båre ejn (ijn) dorra bagbester, vi have det 
ikke bedre end deres Øg ijfr. best); høres sjelden og som 
Skjældsord = Dsk. Bagbeest. N. S. Bak-beest «~: et Lastdyr 
(som bærer Byrder paa ;Ryggen); fig. et klodset Kvindfolk, som 
kun kan bruges til grovt Arbeiden (Br. Wb. I, 36; samlg. Ri-· 
chcy I. Hamburg. p. 7: Back-beest, «et Dyr eller Menneske af 
usædvanlig Tykkelsen; jfr. Holl. bak-beest, stort, plumpt Skib el. 
Kjøretøi). 

Baggjera, m., s. Gjera. 

Baglass, n. Baglæs, den Dee! af Læsset, som ligger i den 
bageste Dee! af Vognen (modsat: forrlass). 

Bagre, n. 1) den bageste Dee! af Undervognen = Dsk. 
Almuespr. (Jsk., Nordsj., Falst.) et Bagrede, Bagred (Bag-Reh; 
Junge p. 373); Sk. en bagrea. Det modsættes f6rre (forr-1·e), n. 
forreste Deel af Undervognen, et Forrede (Moth.); Dsk. D. D. 
f. E. Jsk., Falst. o. fl. et Fremrede; Sk. en framrea. 2) Bag
krop af Kreature (Bagrede, Bagred; Nordsj. Bag-Reh), modsat 
f6rr·e, Forkrop (Forrede). Om det forældede Ord re (rede) s. s. 

Bagstol (af bag, Ryg), m. Stol med Træspeil eller Ryg
stykke af heelt Træ og med Brædesæde; den var tidligere i 
mere almindelig Brug end nu og navnlig bestemt for Mandfolk 
(s. 8adebonn). 

Bagvrå11ga, f., s. Kamrnaravrång. 

Bajl, m. Balde, Balle, fremstaaende kjødrig Deel paa Le
gemet (hyppigst i Sammensætn.: fodbajl, årsbajl); Vestg. ball, 
Knude, Pukkel, Kjødklump (hvoraf fotball); jfr. bojll. 

Bajla (ar-ada-ad), v. n. imp. blive snart, stunde til (af 
bajle, s. s.): ded bajlar ad kviijll, det bliver snart Aften. Nu 
næsten forældet. 

Bajle (opr. sydbornholmsk Ord), adv. snart: ded lakkar 
bajle te awtan; Tsk. bald. 

Bajna, f. en Eed; Forbandelse; Dsk. Almuesprog: en Bande; 
meest i pl. (Eder og Bander); Sv. bannor, pl. Skjend, Skjældsord. 

Bajna (ar-ada-all) bruges kun som v. tr; bande, forbande, 
skjælde paa; Sv. banna, v. tr., d. s. 

Bajnas (as-ades-ads), 1) v. p. rec. bande hverandre, vexle 
Eder, skjendes (Moth. bandes); Sv. bannas. 2) v. d. bande: 
du bajnas så faslian, s'ad - , Du bander saa forskrækkelig 
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slemt; Nsk. ('l'r. St.) bannast; Angerml. banniis; Nordsj. ban
des 1Junge p. 137 ). 

llajtue1·-u-ut, adj. graabroget, om Gæs: ejn bajtuer gåsa; 
en bcJtu gås. Skougaanl IB. B. p. 372) vil egentlig kun have 
det forstaaet om saadanne G., paa hvilke den Dee! af Ryggen, 
som ei dækkes af Vingerne og som næsten har Form af et 
Hjerte, er af hvid Farve, medens Vingerne derimod ere graa. 
Ordets Oprindelse er uvis; imidlertid, hvis denne særlige Be
mærkelse, som paa hans Tid altsaa maa have været temmelig 
almindelig, tillige er Ordets ældre Begreb, turde muligen bajt
uer være en med en eiendommelig Udtale afledet Form af et 
Ord = Is!. bjartr, klar, lys, skinnende (Dal. bjiirt; Moesog. 
bairltts; jfr. gabafrhijan, lyse); Nsk. bjai·t, cl. s., it. om Farver: 
stærk, livlig; Sv. bjert (afstikkende, gloende, grell); Jsk. bjat, 
pyntelig, smuk, peen (= Gl. Dsk. bært; s. Molb. D. L. p. 65). 

llakka (Sv. backe, Nsk. Bakkje; jfr. Is!. bakki = holt i 
Heimskr.; Gislas. D. 0. p. 29), m. 1) Bakke, Jordhøining, skraa
liggende Jordsmon. 2) Bjerg, Fjeld (:i: de fremragende Høider 
af Landets Urbjergsmasse); saaledes nordlands: Hammara
:iakkana, Rijnga-bakkana, Roskjiirkje-bakkajn, Somlegårsbakkajn 
f. fl.; midtlands: Stortebakkana :i: Bratfjeldene (hvoraf Rytara
lmeitijn og Ornijna-bakkajn ere de høieste); sydlands: Paradis
og H"ilvedesbakkana *). Imidlertid haves om andre lignende 
Høider Benævnelsen bjiir, Bjerg, f. E. RispebjiiT, Slamrebjar, 
Onsbjii1', KralcbjCiT f. fl., hvilken Benævnelse dog for Største
delen indskrænker sig til Søndre-Herred og den sydlige Dee! 
af Øster-Herred, og er sikkert udenfor Stednavne en ligesaa 
sjelden og ualmindelig Betegnelse som f. E. hamrnara, hajl, 

*J Det almindelige Navn nu; men burde hedde: Ralledes- el. Biilledsb. 
lpaa Vidensk. Selskabs Kort findes: Helleds- el. Helvedesb.); hvilket sees 
deraf, at en i Nærheden liggende Gaard endnu den Dag i Dag bærer 
:\avn af: Hiilledsgårijn (i ældre Tider ogsaa benævnet Hiilledesg.; V. 
S. K. har: Helledsg.; Mansa: Helletsg.), ligesom man ved Paradisb. fin
der Paradisgaardene. Forvanskningen naaer imidlertid allerede ud oyer 
eet Aarhundrede i det mindste (Thurah skriver Helvedes-Bakke, ja endog 
Jlelvedsgaard); hvor let den kunde opstaae, ligger for Alles Øine. Det 
rette Navns Oprindelse er uvis. Maaskee det kommer af det gamle 
danske 0. Hællædh el. Hællædhe, Helt, Kriger (A. S. hælith, hæled). At 
udlede Navnet af adj. hajlluer, behagelig, hyggelig, som Nogle ville, er 
allerede misligt af den Grund, at Lemældte Høidepunkt slet ikke vækker 

Forestilling om noget Behageligt eller Hyggeligt. 

9) e/L ko-z.,,,,. ").-~ V~ 'i- ?~c f k.e. {n~ ~ 

!« (? 
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klint, kujll, kujlla, der dog forekomme overalt paa Landet i 
Stednavne. Man kan derfor sige, at Bornholmeren i Regelen 
bruger bakka selv om Bjerg og Fjeld, ligesom omvendt Angel
boen altid bruger Bjirre (Bjerg) selv om Bakke og Høi (s. Ha
gerup p. 6). Benævnelsen Fjeld har hverken hjemme i Sted
navne eller i Folkesproget, men er i den senere Tid optaget 
af Enkelte og udtales jjajll. 

Bakkaskår, n. Kløft i Bakke, Bjerg, Fjeld; Isl. bjargskom, 
f. Klippekløft. Jfr. skå1·. 

Bakkatrojll, n. 1) Bakketrold, Bjergtrold; "slige Puslinger 
menes at forfølges og dræbes af Thordønnen11 Skg. B. B. p. 11 l; 
jfr. Molb. D. L. om Bjergmand (p. 35. 36) og Ordsproget: uvar 
ikke Torden, da lagde Trolde Verden øde11 (sst.) Forskjellige 
herfra ere ujnnejorefolk (s. s.). Om de førstnævnte s. frem

. deles Sagnet om Bonavedde hos Skg. p. 279-284. 2) Ukvems
ord om et lille, uanseeligt Menneske ; N ordsj. en Bakketrold, 
d. s., dog tillige med Bibegreb af "ondskabsfuld» (s. Junge 
p. 308). 

Bakkavåj (1. a), f., bruges sine Steder om en Bjerg- eller 
Klippekløft i Almindelighed, medens den oprindelige og egent
lige Betydning vistnok er: en Vig eller smal Bugt, der skærer 
sig ind i et Fjeld ved Kysten. Ordet er imidlertid temmelig 
sjeldent. Jfr. bakkaskår. 

Bal, som deels udtales ball (Gudh.; Vesti. o. fl.) deels bi.il 
(ligeledes p. Vesti.), er et Ord, der danner første Led i adskil
lige Sammensætninger og betegner, at det Begreb, som Hoved
leddet i Sammensætningen udtrykker, er tilstede i en meget 
betydelig Størrelse, Grad o. desl. Saadanne Ord ere : baliven, 
balivadei·, balskjarna, balvar (om hvilke s. nedenf.); dansk Al
mues pr. bal (Balgaas; vel ogsaa Baløine, baløiet, s. nedenf.). 
Ordets nærmeste Slægt lader sig neppe med Sikkerhed be
stemme; samlg. Sv. bål, adj. umaadelig, overordentlig (bålt, adv. 
uhyre); Isl. bdl (Baal) med forstærkende Betydning i Sammen
sætninger, som bdlreiar (egl. flammende vred), bdlvondr, bdl
viari (s. nedf.); ældre Høitydsk bal i Sammens.: slem, vold
som o. s. v. (Diefenb. I, Nr. 13 p. 272; jfr. Nordfris. baal, uma
lusn; bdlsjorrig = N. S., Dsk. balstyrig; sst. p. 439). 

Bala (ar-ada-ad), 1) v. tr. almind. i Forb. med Partikelen 
ner (bala ner, nerbala), nedtrykke, nedtræde, nedslaae; saavel 
om Mennesker og Dyr, som og om Ting, naar de f. E. falde 
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ned: bala sajngen ner (ogsaa: bala ner i s.); s. hon e nerbalad; 
bala san, grased ner (=tros., g. ner; llijggja sei is., g.); 
Sv. bala ned; Nsk. (Daa) bale; Isl. bæla nirlr. Hermed er be
slægtet baltra (s. s.); Dsk. d. T. baltre; endvidere Vestg. og 
Små!. ballsa, vade (Små!. ballsa ned gruset, nedtrampe Græsset). 
2) v. ref. boltre (baltre) sig, f. Ex. bala sei i grased, i slijngen; 
jfr. Sv. bala sig; N sk. bola seg, bolast, lave sig Hede, Leie 
(berede sig et Sted til at ligge paa). Hertil hører og udentvivl 
Vestg. bala, rive og skrabe i Muldet (jfr. Sv. rnullci sig, berede 
sig et Leie, om Fugle o. fl.). 

Bala, f., Leie, Fordybning i Græs, Seng o. a. 1. fremkommen 
derved, at Een har ligget eller boltret sig der: sikkenen bala! 
Jfr. Sv. bala, f. Rede, Leie (af Straa; om Fugle); Isl. bæli, 
Dyreleie; Nsk. Bole, Ilede el. fCube, hvori smaa Dyr lægge 
deres Unger. 

Baldra, v. n., s. Ballra. 
Balivader, adj., s. d. følg. 0. 
Bitliveu, pl. n., meget store (og udstaaende) Øine. Deraf 

bdlivader·-ivad, adj. 2 E.: som har slige Øine. S. Bal. I samme 
Bemærk. forekommer i Moths Ordbog: Baloine; baloiet ("uden 
Tvivl som Almuesord" Molb. D. L. p. 29; jfr. sst. p. 28 sjæl!. 
Balgaas, stor, svær, klodset Person). 

Balja, f., Balg, Sværd- eller Sabelskede; Sv. og Sk. balja, f. 
Balja, f., Balle (Ballie), Trækar af Staver, uden Laag og 

uden Ører (jfr. Så); Sv. balja, f. 
Balja (ar-ada-ad), v. tr. balja i sei, bælge i sig, fylde sig 

(Vestl.); hedder og biilla (s. s). 
Baller:lss (V estl.; i Gudh. balcleras) bruges i Talemaaden: 

hojlta ballerdss, være høirøstet og munter i Selskab. 
Ballra (ar-ada-acl) og (i Gudh.) balclra, v. n. onomatop., 

bruges deels om Ting, som frembringe eller hvorved der frem
bringes Larm, Dunder, Skrald o. !., deels overført paa Personer 
om høirøstet Tale ( "growt mål å snakk»), Prat o. des!. = v. 
placldra: di:innan balclrar faslian; vaunijn ballrar på stenbryjggjan 
(jfr. triibaldrijng); ballr-a på tromma; di ha sodded (siddet) har 
å baldrad hela awtanijn. I begge Betydninger bruges ogsaa 
Sk. og Vestg. ballra; i sidste Små!. ballra (Jsk. bjalclre; Fyen 
o. a. St. bralle, bralre); i første Nsk. baldra; Dsk. (V. S. 0.) 
baldre; og videre bemærker vel heller ikke N. S. ballern (Br. 
Wb. V, 330). Det tilsvarende onomatop. i Dsk. er buldre 

z 
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(Nsk. buldra; Sv. bullra); ogsaa i Bh. bruges bullra, buldra (o), 
men kun i faa specielle Tilfælde, f. Ex. om Tyrens Brølen: 
hvor dajn kjyrijn buldrar (= bromlar). Samlg. m. H. t. den 
forskjellige Vocallyd andre onomatopp., som i Dsk. pladre og 
pludre, sladre og sludre. 

Balm, m., Ifoyst, navnlig paa Tæer (tåbalm). 
Balskjiirna, -s"ljarna (ar-ada-ad), v. n., glo med opspilede 

Øjne (s. Skjarna). 
Baltra (ar-ada-ad), baltra ner, v. tr., bruges i enkelte For

bindelser, f. Ex. baltra sajngaklar ner = bala ner (s. s.); Dsk. 
d. T. baltre. Derimod bruges boltra, v. tr., om at forkrølle 
(= brojlla, brogla); jfr. Dsk. boltre (d. T. baltre), v. tr., kaste, 
tumle omkring; Isl. brolta, vælte, tumle sig; Vestg. bullta, tromle. 

Balviir, n., ondt Veir, Uveir. S. Bal. Jfr. Isl. bdlviori, 
stærkt Uveir til Søes (egl. flammende Veir = Vind). 

Bara eller (oftest) sams. smorrb.ara, m. (Gudh.) og f. (Yestl. 
især), egl. Smørbærer, Smørbærerske, men er Navn paa et 
Slags Trold, af Skikkelse som en Hare, hvilken Hexene siges 
at frembringe af et. gammelt Hoseskaft, og hvis Been dannes 
af t~e Jernharvetænder e~Ier af Strikkepinde; den udsendes saa 
af Hexen, for at bringe hende Melk og Smør fra Naboernes 
Kvæg. Lignende Overtro findes andre Steder i Skandinavien. 
I Ångermanland bruges Benævnelserne : bara eller bjara-an om 
et Væsen af lignende Art, «mulctrale qvoddam veneficarum», 
Ihre Sv. D. L. p. 18. Det siges at blive dannet af ni Slags 
stjaalne Væverknuder, som trykkes sammen til et Nøgle, hvori 
siden dryppes tre Bloddraaber af Ullefingeren med følgende Ord: 

«på jorden skal tu fOr mig springa; 
i blåkulla skal jag fOr thig brinna» (lhre sst.) 

Ihre udleder bara af båra, efterdi hint onde Væsen tro es at 
bære Meik og Andet i Huset til sine Dyrkere; og vist er det, 
at i Gl. Sv. findes undertiden Formen bara for bara. Paa 
Gulland er bjara (af bjara, v. tr. og n., bære) Navn paa en liden 
Trold med tre Been, der ifølge Folketroen fremkaldes ved paa 
en Korsvei at antænde en Ild af -ni Slags Brænde og som 
derpaa til Besværgerens Tjeneste malker Andres Køer, hvor
efter den, medens den springer hjem, kjærner Meiken til Smør 
i sin Mave (Almqvist). Ogsaa paa Island har. derhersket Tro 
paa et lignende Slags ondt Væsen under Benævnelsen snakkr 
og i Form af en Slange; efter Sagnet frembringe-s den ved 
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Trolddomskunster af et dødt l\lenneskes Ribbeen; hvorpaa den 
indsvøbes i graa Uld af Ilexen, hvis Bryster den patter, og 
siden bruges den til at patte fremmede l{reature og bringe 
Meiken til sin Eier (Biorn Hald. I. L. p. 303). 

Bara (Sv. bara; N sk. bære, bare), adv" bare, ikkun, blot; 
i samme Forst. bruges, og det meget hyppigt, Superlativ
formerne barstan og ba1•stans (for barestan o. s. v.; Østg. baresta; 
Jemtl. bareste, Nsk. bæreste) og en forstærket F. enbarstans: 
ded va ba1·stan el. ba1·stans ejn gång; ded vil! enbarstans gjorra 
ded ona varre, det vil ikkun gjøre det Onde værre; ved Ønsker 
bruges kun FF. bam og barstan: barstan ja kujnne fijnna 'jn. 
Jfr. forøvrigt Sv. allenast, endast; Dsk. d. T. alleneste. 

Barbro, n. pr" Kvindenavn: Barbara; med mindre det skulde 
oprindelig have været Navn paa en Blomst; jfr. Sv. bm·bro -= 

balders-brå, Balders Braa ( 0: Balders Øienhaar), Gaaseurt, 
anthemis cotula. Nsk. Baldurbma, Ballebraa, Bm·braagull, 
vild l\fatrem, pyrethrum inodorum (Aasen). 

Barka (ar·-ada-ad), v. tr" barke, garve; [si" Nsk" Sv. barka; 
Ordet garv·e, Sv. garfva, som er af tsk. Oprindelse, kjender Bh. ei. 

Barkeua-roer, pl. f. , Gulerødder (i Gudh. har man deraf 
dannet en Singularisform: barlccnaroa); Sk. barlcena-rode1·; Hall. 
barken-rotter (Ihre D. L. p. 15). Benævnelsen synes at forud
sætte et forældet adj. barlc(j)ijn (-en , -ed, pl. -ena; af badcj, 
Bark) enten maaskee = N sk. borkut, blegguul, meget lyserød 
(af Bork, Bark), eller = Nordengl. barkecl, barkened, bedækket 
med Skarn, ligesom med Bark (Jsk. baarken, overtrnkken med 
Skorpe). Jfr. Nsk. berlcjen, barkagtig, tør, haard; Dal. barkun, 
d. s. f. M. 

Barnleia, f" et nu sjeldnere, men forhen ganske almindeligt 
Ord, betyder egentlig Liggen med Barn, Barselseng (jfr. Nsk. 
Is!. lega, f" Liggen, Tilstanden at ligge), men bruges og har i 
Mands Minde stedse været brugt i Bemærkelsen: Barselkost, 
Mad (f. Ex. Hønsesuppe o. des!.), som man bringer til en Kone, 
der ligger i Barselseng; altsaa = barnleiemacl (hvilket Udtryk 
brugtes tidligere i Gudh. ved Siden af hint): ad biira {iamleia, 
bringe Barselkost; Sk. baleja, Barsel; balejemacl, !\fad, som af 
Gjæsterne medbringes til Barselgilde. 

Barnost (6), fælt, frygteligt, forfærdeligt, neutr. af et i de 
andre Former af Brug gaaet adj. (sandsynlig: barnosker, barnosk; 
altsaa i Stedet for bm·noskt, ifølge en i Bh. almindelig Lydlov), 

2* 
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f. E. ett barnost viir, frygteligt Uveir, Guds Veir; men bruges 
tillige som adv.; Gottl. burnausk (Ihre: burnaus); bister, grum. 

llarssiijug, f., Barselseng; Nsk. Bm,sæng; Isl. barnsæng; 
Sv. bm'nsång. 

Uiis (især Vestl.), m., bruges ligesom Nsk. Bas og Jsk. 
Baes (i Sjæ!J. vel kun i Talemaaden: spille Baes med) om den 
fortrinligste, betydeligste blandt sine Lige, Een, der er Mester 
i Noget, Herre, Bestyrer o. s. v.: hajn e basta el. forsta bas; 
hajn e basijn forr dom ajle (Basen for dem alle); ded e rått 
ejn bas, ejn karakar. Ordet er sandsynligen gjennem Holl., 
N. S. , Fris., hvor Baas bruges om Mester, Opsynsmand (for 
Skibstømrerfolk), forplantet til Jylland og Norge og enkeltviis 
til de danske Øer. I Sv. forekommer det ikke; thi bjiisse, som 
Molb. vil gjøre til samme Ord ( D. D. L. p. 26), er vistnok af 
anden Oprindelse og Betydning ( s. Bassa); og neppe heller 
lader sig henføre til hiint Ord (hvad Molb. sst. ei er utilbøielig 
til) Engl. ( Cheshire) bawsin, bawson (stor, vid, rummelig), eller 
Scot. bausy (tyk, før, stor, stærk, mægtig), hvilke snarere ere 
beslægtede med Jsk. Baus, tykt, forædt Mandfolk (jfr:Tsk. Baus 
i Sarnsætn. f. Ex. Bausback, Tykkjæft) og Nsk. Bause, Stormand. 

Ilas, impf., Mst (sd), ptc., faldt, faldet; Præsens fattes: 
ja bas, har bast omkujll (Gudh.); Sk. biissa, v. n., falde (bass, 
bu~sit). 

Jlasa (ar-ada-ad), v. n., med på; 1) trænge hensynsløst 
paa for at komme frem eller ind: hajn basar på; di basacla på; 
ogsaa om Veiret: ded basar på (om stærk Regn, Snee, Storm. 
2) storme løs paa, handle ilde med: hajn basar faslit på sei, 
han stormer forskrækkeligt mod sit Helbred, fører et uordent
Liv; ded e ijkkje klLir ad basa på, det er ikke Inæder at handle 
ilde med. Jfr. Små!. basa på, anstrænge sig; Sv. basa, løbe, 
springe (vilclbasare, yrbasai·e, vild !{rabat; Helsingl. han kom 
basandes, springende); N. S. basen, gaae tankeløs (Richey p.10. 
SchiHze I, 71); være vanvittig, rase, delirare (Br. Wb. I, 59). 
Samlg. Bh. busa (med fram: vi busada li val fram, vi slap dog 
igjennem f. Ex. det slette Føre); Sv. busa, Dsk. buse. Af anden 
Oprindelse er vel baska på, v. n., slaae, banke f. Ex. Børn; = 

Dsk. baske, v. tr.; Sv. basa, d. s. 
Jlasekjoul, m., I\jole, som man kan handle ilde med (basapå). 
Bask, m., Navn paa en graablakket ifost især. 
llaslrn, f., r\avn paa en l{o eller Hoppe af granblakket Farve. 
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Baade dlltte og det foregaaende Ord bruges meget ofte som 
Egennavne f. Ex. vittu salla Bask (baskijn), Baska 1baskan)? 

Baska (Gudh.), f" et lidet Læs, navnlig Brænde: en baska 
brajnne; Sk. baska, en Riishob, Brændehob. 

Baskuer-u-ut, adj" blakket, graablakket (om Køer, Heste o. fl.). 
Bassa, m., egl. et Dyrenavn (jfr. Dsk. Basse, eg!. Orne; 

Vildbasse = Vildsviin), bruges 1) om levende Væsener (baade 
Mennesker og Dyr), der imponere ved Hræfter og Størrelse 
(jfr. Dsk. d. T. en dygtig Basse, stor og svær Ifarl), dog og i 
videre Forstand f. Ex. ejn r1ijer bassa, en Pengemand (jfr. Dsk. 
Almuesprog: rig, fornem, storagtig Basse); men aldrig bruges 
det i og for sig i ligefrem slet Forstand, saaledes som Sk. 
og Helsingl. bassa = Tølper (bondbasse, Bondetølper). Ordet 
bruges ogsaa, ligesom i Dsk. og Dsk. D. D. (og som Basse i 
Nsk.), i flere Sammensætninger, de els af forskjellig, deels af 
samme Art, f. Ex. galnebassa, karabassa, kneitabassa, spradebassa, 
vijllbassa; 2) bruges det undertiden (ligesom Sv. huggare; Sv. 
d. T. og Sk. baddare) om store og svære livløse Gjenslande; 
men aldrig i slig ubestemt Forstand, som Jsk. (Thy) Basse = 

Tingest, Noget, hvortil man ikke veed bestemt Navn. Skjøndt 
N. S. Baas ( s. Schiitze I, 55 og jfr. Bh. bas) i Brugen har 
meget tilfælleds med bassa (man siger f. Ex. en rieken Baas, 
og bruger det ligeledes om Ting af sjelden Størrelse, f. Ex. et 
Æble), have dog disse Ord neppe fælleds Oprindelse. Det hidtil 
omtalte Ord er sandsynligen det samme, som fremtræder under 
en anden Form (med E- el. A-lyd og tildeels Forslag af J) i 
Isl. bessi (= bersi), m" Bjørn; Ångerml. Mssl·i, d. s. (it. Ulv); 
Medelp. bjasse, d. s. (it. Djævelen); Ves tg" V er ml. båse, Vædder; 
Sv. bjesse, stor, haandfast Karl (ogsaa: en rik bjesse); Sk. ljiisse, 
storvoxen Mand eller Kvinde; Dal. bjiisse "vir strenuus" (Ih re 
D. L. p. 18). Jfr. m. H. t. begge Ordformer f. Ex. Sv. fotabjiill, 
fotabjelle = Veslg. jotball ,= Dsk. Fodballe. 

Bauue, boune (Vesti.), bågne (Gudh. o. fl. St), n., en Baun; 
deraf det oftere som Stednavn forekommende 0. "Bognlwy" 
(s. Hftbertz B. A. p. 353, 355); jfr. Is!. Mkna, vinke til, give 

Vink, Tegn. 
Beda (ar-ada-ad), v. n" becla omm, vende Seilet til den 

anden Side, halse om (Gudh.); Isl. beita, vende Seilene, krydse; 
Nsk. beita, d. s. (navnlig: luve, styre høiere mod' Vinden); 
Engl. to beat. 
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Beda (ar-ada-ad), V. a., græsse, lade græsse: beda ojen (nu 
forældet; tidligere almindeligt; jfr. bede og bedegada); Sv. beta; 
Is!., Nsk. beita. Af samme Oprindelse udentvivl Dsk. bede = 
Bh. hojlla å fora. 

Bede (Gudh.), n., en Stund, kort Tid (udentvivl af beda, 
og oprindelig: saa lang Tid, der anvendtes til at forfriske 
Hestene ved Græsning eller Fodring, give dem en Bed, som 
man siger i Dsk.): ja hollte ett bede å vante på dei, jeg holdt 
en Stund og ventede paa Dig; ja sto hår ett bede; Sk. bede, n.; 
Små!. bete (men ogsaa Tiden mellem tvende Maaltider); Øs tg. 
baide; Nsk. Beite, ·n. (e. St. f.); Gottl. baJt; jfr. Dsk. og Dsk. 
D. D. (Jsk.) en Bed, Tiden mellem Hviletiderne, en vis Arbeids
tid om Dagen med Plov, Vogn o. s. v. (Molb. D. 0. og D. 
D. L. p. 31). 

Bede, n., Mading, Lokkemad (for Fiske); Sv. bete, n.; Is!., 
Nsk. beita, f.; Gottl. bajta; Eng!. bait; Jsk. en Beid el. Bed. 

Bedegada, f., særegen Græsningsplads forhen i Ufredstider. 
Ordet er endnu bevaret i Stednavnet Bedegada: "di bo i Bede
gada i Klemensker" (s. Skaggelfajl). 

Begjeinelse, f., en underlig Hændelse; Tsk. Begegniss, Til
fælde Begivenhed; i Gudh. bruges Ordet ogsaa om Affaire, 
Foretagende: hajn gjore en go, en dårli begJei'nelse dår (godt, 
daarligt Foretagende); derimod bruges det neppe som i Dsk. 
Begegnelse, om Behandling, Medfart = Tsk. Begegnung. 

*Bekajader-hekajad, adj. 2 E., belemret, bebyrdet {f. Ex. med 
Arbeide); Sv. bekaJad, d. s. (it. befængt, besat). 

Ben, n., Been, bruges ligesom i Dsk. og Sv., men ogsaa 
navnligen p. Vesti. og især i pl. om Fødderne alene: hon har 
stora, små, nåtta, styjggja ben (Fødder). 

Bena (ar-ada-ad), v. n., især med å, åsta, bruge Benene, 
skynde sig, ile afsted: hajn kajn gott bena å; Sk. bena; Dsk. 
d. T. bene af; Gottl. baJnå af. 

Bena (ar-ada-ad), v. a, i Forb. bena sijll å = plokka s. å, 
tage Sild af Garn (ældre Gudh.). 

Benhakka, s. Hakka. 

Benvidje, f., Beenved; euonymus europæus. 
Benommijn-en-ed, adj., behændig. Jfr. Nommer. 
Beskohha ( å; ar-ada-ad), v. a., bedrage; Tsk. beschuppen; 

jfr. Dsk. skuffe og (Baden D. L. 0.) beskuffe. 

Best, n., Beest, bruges sjelden om Heste, Arbeidsheste 
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(pl. er) og da helst i Sammensætningerne: bagbesteJ', ojbestcr; 
almindeligt derimod som Skjældsord (pl. en): ded styjggja bestecl; 
di fattie besten (fattige Bester); lea bested bruges fig. om Kold-

feberen. 
Besiila ( ar-ada-ad) v. a. besudle, tilsøle (so la te); N. S. 

besolen; Dsk. (sjelden) besøle. 
Bid., m. (Bid, Mundfuld; Sv. og Nsk. bit, m.; Gottl. biijt) 

bruges blot i Sammensætningerne mujnbid, ;\'Jundbid , og tis

bid (s. s.). 
Didda (e), m., Bid, Stykke (Is!. biti, m.; Nsk. Bite, Bete, m., 

ogsaa: Beta = Sv.; Ves tg., Små!. bete); det bruges ei blot 
om Mad, men og om andre Ting, saa vel enkelt, som sammen
sat: ejn bidda bro, kji:idd, sokker, tobak; brobidda, kjodclbidda 
o. s. v. (jfr. Is!. brauobiti, kottbiti); ejn rnujnbidda, d. s. s. mujn
bid (Is!. munnbiti); to bidda tra, to triibidcla, to Træstykker 
(Sk. «to trabicla" Klinghammer); ejn stor, lidijn biclcla trå 
(Traad); dår e tre biclda i kjysarna (tre Stykker, nemlig Tøi, i 
Kyserne) o. s. v. Almqvist (Sv. Sp.) henviser forkeert Bh. biclda, 
Stykke, til Sk. becle, liden Stund; formodentlig forledet derved, 
at Betegnelserne for disse to Begreber have i nogle Sv. DD. 
under deres forskjellige Afledning faaet een og samme Form, 
f. Ex. Små!. bete; Gottl. bajt = Stykke og Stund. 

Bigga, bikka s. Arribigga. 
Bijnna eller agerbijnna, f., Veibinder, Snær le, convolrnlus; 

Sv. bincla el. åkerbinda, f. 
Billier-i-it, adj., billig, bruges ei sjelden i Bet. taalelig, 

rimelig, med Maade, hvor Talen er om noget Slemt, f. Ex. ifjor 
ble dår stolled fåslit; iaar har 'ed vad billit el. billiara, ifjor 
blev der stjaalet forskrækkeligt; iaar har det været taaleligt, 
været mere Maade med det; jfr. Angel. bille (billig) i Udtryk 
som: den Syge er igjen saa billig, 0: det er taalelig godt 

med ham. 
Bissa (e; bl. ss; ar-ada-ad), v. n., bisse 0: løbe urolig om, 

deels (almindeligst) om Kvæget, deels ogsaa fig. om Mennesker; 
N. S. bissen (ss molli; Richey); Nordfris. bese, base; Holl. biesen, 
bysen; Sønderj. beise, beese; Sk., Vestg., Østg., Små!., Helsingl. 
besa. Ordet, som hverken findes i Is!. eller Nsk. eller eg!. Sv., 
er sandsynligen af nedersachsisk Oprindelse. Aldeles ukjendt 
i Bh. er den overførte Betydning, det har faael i nogle danske 
Landskaber, navnlig Lolland, Falster, Langeland, hvor det er 
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blevet Benævnelse paa: at skifte Tjeneste (hvoraf Lange!. 
Bissedage = Skiftedage; s. Molb. D. D. L. p. 37 og 677). 

Bissijng, m., Benævnelse paa en Tand (navnlig om B~rn 
og i Tale til dem): e di små bissijngana galna? jfr. Dsk. Smaa
bisser, pl.; Tsk. Beisserlein; N. S. Byterkens, d. s. 

Bitta (e), bitte, bruges i Forbindelse med et adj., der be
tegner Lidenhed, enten lidijn, lissijn, lijlla, eller små; nogle 
St. (især Vesti.) sættes det altid efter de førstnævnte, men 
foran det sidste, f. Ex. ejn lidijn bitta horra, en lille bitte Dreng; 
bitta små pibla, ganske smaa Piger; a. St., f. Ex. Gudh., høres 
det uden Forskjel snart foran, snart bagefter ( bitta lidijn og 
lidijn bitta; bitta små og små bitta); men aldrig bruges, 
saaledes som i Jsk. og Fyensk, bitte enkeltstaaende og ligefrem 
som adj. · = lille, ei heller i Samsætn. som Jsk. bitteagtig, 
Bittestou; heller ikke haves noget tilsvarende Substantiv til Dsk. 
en Bitte (o: Smule, d. mindste Deel); Angel. en Vitte el. Vette. 
Derimod bruges en enkeltstaaende Superlativform bittersta . i 
visse Forbindelser: aldri (allri) ded bittersta, aldri ded bittersta 
gri:issena gran, ikke den ringeste Smule; Sv. D.D. f. Ex. Små!. 
aldrig det bittersta; Dsk. d. T. aldrig det bitterste; N. S. nich 
dat bitterste el. nicks des bittersten. De hidtil anførte Ord ere 
sandsynligen af samme Oprindelse som Nsk. vetta (lite vetta, 
ganske lidet; inkje vetta, slet intet); Sv. DD. (Vestg., Gottl. 
Uppl., Helsingl.) vCitta, vCittans (lite vCitta, lite vCittan, lite vCittans, 
heelt lidet, et lidet Gran); 'Angel. Vette (et litte Vette); Eng!. 
whit (not a wltit; never a whit). Aasen (Ordb. p. 594) henviser 
til et gammelt Ord vCitt: Noget, en Ting = A. S. viht; Ihre 
(Sv. D. L. p. 191) til Ulphil. (Moesog.) vaiht, «res quævis». 

Bjugg (udt. nord!. f. Ex. Gudh. bjogg; vest!. bjogg), n., Byg; 
Sv. bjugg, n.; jfr. Udtog af Bornholms Jordebog fr. 1599 
(Hiibertz p. 532 o. f.) hvor Formen Biug findes heelt igjennem. 
Forøvrigt bruges almindeligere om denne Sædart Ordet korn, 

• ligesom i Sverrig og de sydlige Egne af Norge og af Almuen 
i Danmark. 

Bjabba (ar-ada-ad), v. n., bjæffe, knurre (om Hunde); Sk. 
og Sv. bjiibba, bjebba; Vestg. biiibba, men kun i overført Bet. 
(sige imod; pluddre); derimod bjajfa, at gjøe. 

Bjade (Vesti.) eller bjar (Gudh. og Omegn), n., Bed, afdeelt 
Plads i en Have til Blomster eller Urter: blomsterbjade el. 
blomsterbjar, kål- , urtabjiide el. bjar; Ves tg. bjCi; Små!. bja 
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(Kaalbed) ; Sk. bjår (kUlbjår; årtabjiir); Eng!. becl; Angel. Bej; 
Tsk. Beet, n. Det bornholmske (og skaanske) bjiir i ovennævnte 
Betydning er vistnok et aldeles forskjelligt Ord fra det forøvrigt 
eenslydende 0. bjiir, Bjerg, og er udentvivl oprindeligen d. s. 
0. s. bjacle; begge igjen (med et Forslag af J, ligesom ovfr. i 
Vestg. og Smål.) ville være at henføre til en ældre Form = 

Is!. bear, Dyne, Seng, Leie (Sv. biicld, d. s.; N sk. Be', Bæ', 
Underdyne), af hvilken Betydning den nuværende er at betragte 
som en afledet. Det engelske bed har netop begge Betydninger; 
i Tydsken har man ved en Vocalforlængelse adskilt Formen i 
den egentlige og den uegentlige Betydn. (Bett og Beet, hvoraf 
nærmest Dsk. Bed); i Sv. har biidd kun den egentlige Bet.; 
men et andet eensbetydende Ord har tillige faaet den hidlil 
omtalte afledede, nemlig sang (blomstersiing, kålsiing f. fl.) Nsk. 
Seng, d. s.; saml. Lat. pulvinus, Pude, Hynde; ir Bed, Rabat. 

Bjiila og bjiilla (ar-ada-ad), v. n., gjøe, bjæffe; it. skjælde, 
bruge ·Mund; bjala på ejn, skjælde p. E. 1Gudh.; sjelden); Dal., 
Verml. ~jåla, tale om det, som bør forties; Ångerml. bjiilii 
(og bilil), græde i Arrighed; Jsk. (Thy; Mors) bjæle, d. s. (om 
Børn); jfr. Is!. og Nsk. be1ja, brøle (Eng!. bellow); Tsk. bellen, 
bjæffe, gjøe; it. skjendes, klamres (samlg. Sv. skiilla i begge d. 
Bet.); Jsk. bælle, tude 1om Hunde og Børn); Gottl. biila, bræge 
(it. tude, om Børn). 

Bjiila og bjiilla, f., Benævnelse paa en Hund, som bjæffer; 
it. et Menneske, som bruger Mund. 

Bjiir, n., Bjerg; s. Bakka. 
Bjiir, n., Bed; s. Bjiide. 
Bladdra (ar-ada-ad), v. n., blade i en Bog; Sv. blåddra; 

Tsk. blåttern. Eiiers og almindeligere vajnga (s. s.). 
Blag, n. 1) Nedslag; Nederlag: gjorra blag på rouijn, 

nedslaae (om Hagl, Regn f. A.) eller nedbaltre (om Kreature) 
Rugen; gjorra blag på Svenskana, anrette Nederlag, Ødelæggelse 
p. S.; uegl. gjorra blag, gjøre noget Usædvanligt, Ualmindeligt 
(Gudh.). 2) absol. Pladsregn; ded va då. ett faslit blag iåns. 
Jfr. Is!. (B. li.) blak, n" Kindhest, Ørefigen; samlg. Lat. plaga; 

Gr. nÆr;rf;. 
Blaga (ar-ada-ad) v. 11. og imp. med på og ner, bruges 

om stærkt Sneefald (eller om Sneen, naar den af Blæsten kastes 
paa Noget) og om Pladsregn (jfr. klabba på): snejn, reined 
blagar på; ded blagar ner me sne; Smål. blåka på (det blåkar 
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på och snoar); jfr. Is!. (B. Il.) blaka, slaae med den flade Haand; 
samlg . .Sv. plagga på, banke, prygle, pidske (plagga, Haanddask). 

Blagga (ar-ada-ad) v. n. med på, sidde og klatte, smøre 
til, naar man skriver (især om Børn); maaskee beslægtet med 
Tsk. IN. S.) Black, Blæk. 

Blakka, n. app. og pr. f., Benævnelse om en Ko eller 
Hoppe af blakket Farve: gakk ud å se te Blakka ! (Nsk. Blakka 
(om en Hoppe); derimod Falst. Blakke, figurlig Benævnelse om 
!_ln Markmuus. 

Blakkij11, n. pr. m., Navn paa en blakket Hest; Nsk. 
blakk'en el. Blakkjen; jfr. lsl. (B. H.j blakkr, m., en Hest af 
sortebruun el. mørkebruun Farve. 

Blakk11er-11-nt, adj., blakket; Sv. black; Nsk. blakk' (blegagtig); 
jfr. lsl. (B. H.) blakkr, sortladen, mørkebruun. 

Blanka, f., Blankhed, Glands: blankan e rent gåd å. 
Blara (ar-ada-ad), v. n., stikke i Øinene, glimre, brilliere: 

ded blarar så; jfr. Nsk. blavre, lyse, flamme, glimte; samlg. 
Nsk. glora, lyse, tindre, hvoraf glorende, afstikkende. 

Ble, v. n, blive, bruges i samme Forst. s. varra, være, i 
Talemaaden la ble (= la varra), lade være; la 'na ble, lad 
hende være; Sk. la ble (= la vaj; Sv. låta bli; Tsk. Etwas 
bleiben lassen. 

Blessa ( blissa; bl. s), f., en Blis; Is!. bles,, blesa (ii), f.; 
Uppl., Ångerml. blesa; Nsk. Bles, Blese (æ), f.; Tsk. Bliisse, f.; 
Sv. bliis, m. 

Blessa, n. app. og pr., f., Navn paa en blisset Hoppe. 
Sk. Bliisan, den blissede H. 

Blessner, n. pr., s. d. følg. 0. 
Blessner (blissuer) -n-nt, adj ., blisset; N sk. blesut; Isl. bles6ttr; 

Sv. bliisig. Deraf Blessuer, n. pr., Navn paa en blisset Hest 
li Tiltale); Nsk. Bles' en; ogsaa i N. S. bruges Blessen om slige 
Heste. 

Bli, n., Bly, = Isl. (Udtale). 
Blier-bli-blit, adj., s. Bloier. 
Blikstra (ar-ada-ad; Vesti.), v. n., bruges kun i negl. Forst. 

om Øinene: iven blikstra på 'jn, hans Øine lyne; Sv. bliætra 
(af blicka), lyne, funkle; Ångerml. blistrii, d. s. 

Blinka (ar-ada-ad), v. n., blinke, bruges kun i yderst faa 
Tilfælde, f. Ex. om Kornmo; ellers bruges blyjnkja (s. s.). 

Bloier-bloi-bloit (almindeligt) og blier-bli-blit (Vesti.; tidligere), 



BLOIES-BLYJNKJA. 27 

adj., bly, undseelig, tilbageholdende; bruges uden Forskjel om 
begge Kjøn og ei, som i Dsk., fortrinsvis om Kvindekjønnet: 
dajn horrijn (piblijn) e så bloier (bloi), s'ad-; Nsk., Sv. blyg; 
Isl. b1jugr. - Lange!. bløi ( s. Molb. D. L. Blød) falder vel i 
Betydning tildeels sammen med hine, men er udentvivl et for
skjelligt Ord = Tsk. blade; Nsk. blau (Is!. blaurJr, frygtsom, 
modløs). 

Bloies (es-des-ds), v. d., blues, være undseelig; Nsk. blyest; 
Sv. blygas (Is!. blygoast); jfr. Gl. Dsk. (Hans Tausen, Post.) 
bløynes, d. s. 

Blomma, f., Blomme = Blomst (Sv. blomma; Is!. bl6m, 
bl6mi; N sk. Blom, Blome; Tsk. Blume). 1) i eg!. Forst., men 
yderst sjelden og kun i Sammensætning (ligesom i Nydansken) 
f. Ex. Mdrriblomma ( s. s.). 21 i uegl. Forst. deels om hvad 
der ligner eller forestiller Blomster i Tøier, deels om blomster
lignende Flammer el. Striber i Træ. 3) Blomme i Æg Is. 
Ajggjablomma). 

Blommader, adj., s. d. følg. 0. 
Blommuer-u-ut (almindeligt) el. blommader, blommad (sjeldnere; 

Bøigd.), adj., blommet ( Nsk. blomut, bloma; Sv. blommig, 
blommad; Is!. bl6marJr). 1) om Tøi f. Ex. blommuer el. blom
mader sars (Sirts), karton (Kattun). 2) om Træ, flammet, stribet 
(s. Blomma): tråd e blommut. 

Blomster, n., et Blomster, en Blomst (hvilken sidste Be
nævnelse ei bruges i ægte Bh.); Is!. bl6mstr; Sv. blomster, n.; 
Nsk. Blomstr, m. 

Bloss (ål, n., et Blus; Sv. bloss, n.; Is!. blossi, m. 
Blossa (å; a1·-ada-ad), v. n., blusse; Is!., Sv. blossa. 
Blosstiimma 1sjeldent; Vestl.),f., blodstillende Midde! («nogged, 

som stammer bloijn n) f. Ex. Svamp; N sk. Blostemma, Blostæma, 
f., (meest overtroisk). 

Blujuna (ar-ada-ad), v. n. 1) blunde (af blujnn, m" Blund, 
Slummer). 2) fig. om et Lys, der brænder uklart, fordi det 
trænger til at pudses; lysed blujnnar. 

Blyjnkj, m. og n., Blink, Blik: blyjnkj me iven = ivablyjnkj 
(s. s.); ja fijkkj ett blyjnkj å 'na, jeg fik et Øiekast af hende. 
Blikk bruges i Bh. kun i Sammensætningen ivablikk (s. s.). 

Blyjnkja ( ar-ada-ad), v. n., blinke (Sv. blinka; Vestg. 
bhlongka); skjårnarna blyjnkja; blyjnkja me iven; i sidste Be
tydning bruges i Gottl. blynkå; N sk. hlinka og blimka. 
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• 
Blåggaru, n., Blaargarn; Sv. blaggarn og blångarn; Sjæll. 

Blaargen; Angel. Blahrgen (lignende F. i fl. a. Provindser). 
Ordet bruges baade om Blaargarn og Blaargarnstøi. 

Blåkujlla, n. pr., Navn paa en Høi paa Grændsen af Øster
larsker (s. Kujlla); Sv. Blåkulla, n. pr., Bloksbjerg ( «locus 
damnatorumn Ihre). 

Blåna (ar-ada-ad), v. n., blaane (lsl. bldna; Sv., Nsk. blåna), 
" bruges i Bh. = mørkne, blive mørkt: ded blånar (= sjommer, 

mods. lysnar); jfr. blaane hos Molb. ( "det blaaner for mine 
Øine ") ; Jsk. det blaaner, naar en lille Drivsky træder for Solen. 

Blåna, f., Mørkning (Gudh.); jfr. Dsk. en Blaane, blaalig 
Sky el. Taage. 

Blånijng, f., Mørkning, Skumring (mods. lysnijng); i blå
nijngen, i Mørkningen, Aftenskumringen, men bruges ogsaa 
om Morgenskumringen. 

Blår, blå, blatt, adj. blaa: ett blatt torrkle. 
Blåsa (Sv., Nsk. blåsa; Isl. bldsa), v. n., blæse, bruges kun 

Spøg; ellers blasa. · 
Blådda, f., en lille flad Hob udtømt Skarn i blød Tilstand, 

især en blød Kokase (kobladda), mods. kasa (kokasa); Sk. ko
bladda; Jsk. Blat og Blatte, en liden Deel flydende Ting; 
deraf en Koblat. Disse Ord ere opstaaede ved Onomatopøie, 
ligesom Jsk. Bladder, Btæber (jfr. Blæb, Koblæb, Kokase) = 

Dsk. Pladder, Pludder = Bh. pladder, ploddra. Forøvrigt 
bruges ogsaa Bh. bladda fig. om en lav Hue, som falder fladt 
ned paa Hovedet. 

Blågeu, n. pr., Bleking: ja e frå Blagen i Sverje; jfr. Hiibertz: 
B. A. p. 85: Bleginge; p. 325: Bleging; p. 591: Blegingsfar, 
Blegingsmandt. 

Blåja (aj = ik), v. n., lyne (forældet1; Vestg. bhleka, Verml. 
blika, d.s.; Jfr. Gl. Tsk. Blig, Lyn (lsl., Nsk., Helsingl. blika, 
glimte, blinke). 

Blåja (ar-ada-ad), 1) v. a., blege (Tøi f. Ex.); Sv. bleka; 
Isl., Nsk. bleikja. 2) v. n., see blegt ud, være blegt at see til 
(Nsk. blika, bleikja), men bruges fortrinsviis om Havets Ud
seende i fuldkommen stille Veir og af Folk paa Søen ofte i 
samme Betydning som «blive stille»: hawed blajar; ded be
gjyjnner å blåja; hon (det) blajar å; Gottl. blika, d. s.; Jsk. 
blege, vise sig med hvidladen Farve: Havet, Stranden bleger. 
Jfr. Bh. hawblåj (Engl. bleak, d. s.; bleak, bleg). 
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Blåjfysa, f., et Kvindfolk, som har et blegt og daarligt Ud
seende (Gudh.). 

Blåjfysijng og blåjfystijug, m., et Mandfolk, der seer blegt 
ud; N. S. Bleeckfyst, Een, der har et saadant sygeligt Udseende 
IRichey I. H. p. 17), og Bleekfiist (Brem. W. B.); Sjæll. Bleg.fis; 
Gottl. blajkfiijs; som Adjectiver svare hertil N. S. bleeck!1Jstig; 
Jsk. bleg.fiset (blegguul). 

Blåjhyader-hyad, adj. 2 E., som af Naturen har bleg Ansigts
farve, Teint (s. By). 

Blåjkkj, n., bruges deels om Blik (Nsk., Sv. bleck; Tsk. 
Blech) f. Ex. jarnl>lajkkj, Jernblik; deels om Blæk (Sv. black; 
Nsk. Blekk; Is!. blek). 

Bliijlajder-lajd(t)-lajt, adj., blegladen, bleg af Ansigtsfarve ljfr. 
lajder); Is!. bleikleitr; N sk. bleikleitt; Sv. bleklett og -lagd. 

Blåjnkkja (er-te-t) v. n., være blankt at see til, glindse, skinne 
f. Ex. om Metaller; Nsk. blenkja; Sv. bliinka; N. S. blankern 

(llichey p. 17). 
Blånna (ar-ada-ad) v. a., blande; n. St. navnlig paa Vesti. 

bruges i visse Forbindelser blanna (f. Ex. blanna kort); i andre 
blanna (f. Ex. blanna korn, sii). Nsk. blenda, blende (især 
nordenfjelds) og blanda (= Is!. og Sv.); jfr. Østg. blanne, 

mæske til Brændeviin. 
Blåunijng, f., Blanden, Blanding ( n. St. baade blånnijng og 

blannijng, med samme Forskjel som Verberne ovf.); Gottl. 
blånning; jfr. Nsk. Blanding, m., Noget, som er blandet af 
forskjellige Slags. 

Blånnijng, m., Blanding (V. S. 0. Blænding), 0: en Affød
ning af forskjellige Arter; Is!. kynblendingr ( B. H. blendingr); 

jfr. ovf. Nsk. Blending, m. 
· Blåm (ar-ada-ad), v. n.: blara i sei, fylde sig, f. i sig (Gudh.; 

af blara, f. Blære). 
Blål·biigg, m., Tykvorn, forædt Dreng eller Mand. 
Blåsa· (er-te-t), v. tr. og n., blæse, bruges ofte ligesom i 

Dsk. d. T. om at stønne, sukke, give sig: nu har hon fåd 
nad å blasa ouer; Is!. (B. H.) blasa: hann bles Iningan, han 
sukkede, stønnede dybt. Saavel i denne som i de øvrige Be
mærk. høres ofte (navnlig paa Vesti.) en Præsensform blas f. Ex. 
hva blås du ouer? ded blas ida (= Sk.; jfr. frysa). 

Blii (1. o), f. , Bløden, Blødning; meest sammensat doblo, 
niiseblo (s. ss.). 
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Bo, m., Beboer, men bruges kun i Sammensætning; pl. 
bo (for: boa); best. F. boijn, pl. bona (for: boana ). Formen 
svarer til Dsk. og Sv. bo; Nsk. bu; Is!. .bui. Det bruges ei 
blot som i Dsk. om Beboerne af forskjellig Himmelegn, Jord
bund o. L. eller af Provindsdele og Øer (Molbo, Thybo, Fyenbo) 
og i almindeligere Udtryk f. Ex. Nabo, Gjenbo; men ogsaa om 
Beboere af Stæderne og Fiskerleierne paa Bornholm f. Ex. 
Ronnabo, Svanikabo , Gudhjemmabo, Listabo, Vångabo , og af 
Sognene: sounabo ( = Sv. socknebo), Sognefolk; Røbo, Beboer 
af Røsogn; Ostre-Larskjarkjebo; Vestre-Markjarkjebo o. s. v. 

Bobba, m. 1) almindelig Benævnelse paa ·et Spøgelse, især 
til at skræmme Børn med, ligesom Grækernes Mopµw og Ro
mernes Lamia eller Mania, men tænkt som et mandligt Væsen, 
stort eller lidet, der især opholder sig paa farlige Steder, som 
i Brønde (s. Brojnnkjatta), Damme, paa Loftet, eller overhovedet 
Steder, man vil holde Børn fra, f. Ex. Kjøkkenet, da han i Skik
kelse af en stor, svær og lang Mand sidder i Skorstenen, i 
hvilket sidste Tilfælde han ogsaa benævnes : Bobbarakus eller 
Bobbarak6s. Maaskee har Bobbeaaen (Bobbaån) sit Navn heraf. 
2) figurlig: a) mørk, truende Uveirssky; der trækker op fra 
Horizonten (Gudh. o. a. St.; dog kun sjelden): bon salter ejn 
bobba dår, som ser forbajnada styjggjer ud; jfr. v. bobba. 
b) hæslig Snotklump, der sidder i Næsen = Dsk. d. T. Buse
mand). c) et Slags Grødkage, i Sammensætn. unbob.ba (s. s.). -
Samlg. Nsk. Bobbe (Søndmør i B. St.), Buv O'ellemarken), m., 
Spøgelse, Skrækkebillede ( sandsynligen ogsaa den oprindelige 
Bemærk. af Is!. bubbi, der kun bruges i Sammensætningen 
urikis-bubbi», en rig og mægtig Basse; ligesom lsl. bokki i 
Sammens. st6rbokki, en storagtig, fornem Basse f. m. synes at 
være s. 0. s. Nsk. Bokkje, Spøgelse, it. Vætte, Underjordisk; 
samlg. Gl. Nsk., Is!. puki, Djævel, Pusling, Spøgelse; hvoraf 
maura-puki, Nsk. Pukje, Rike-Pukje, Pengemand, Pengepuger); 
Schweitz. Banwi, Baui ( Skrækkebillede for Børn og Fugle, 
Popants. Stalder Schw. Idiot. I, 149); Holl. bytebanw (= «N. S. 
Bumann»), it. et Slags surrende Skarnbasse (Br. Wb. I, 153). 
Ogsaa Sv. bobba, bubba, f. (Torbist, Skarnbasse; Kakerlak), og 
Dsk. Bobbe (Stankbasse, buprestes; v. Aphel. B. N. I, 407) have 
udentvivl oprindelig havt en lignende Grundbemærkelse som de 
ovennævnte Ord, af hvilken deres nuværende Betydning har 
dannet sig ved en naturlig Ideeassociation ( samlg. saaledes i 
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Sv., Nsk. og Dsk. Brugen af troll, Trold, navn!. i Sammens., 
om Krybdyr og Insecter af forskjellig Art, som have et usæd
vanligt eller modbydeligt Udseende). - Jfr. endelig N. S. Buba 
Buldrer, Skjendegjest, der sætter Andre i Skræk ved sin lar
mende Stemme (Br. Wb. I, 152) og det tydske Bube i forskjellige 
slette Bemærkelser. 

Bobba (ar-ada-ad), v. n. med opp, trække op, true med 
slemt Veir: ded bobbar opp; maaskee af Bobba; samlg. det 
ovenfor anførte islandske Substantiv vofa og v. vofa yfir, true, 
hænge over. 

Bodd (å), n., Bud; Is!. borJ; Sv. båd; Sk. (og Nsk.) bå'. 
Bogna (å; ar-ada-ad) , v. n. hyppigst med ud: bøie sig i 

krum Linie, give sig ud; svulme, blive stor; men ogsaa: bogna 
rne el. å nogged (rned el. af); Sv. bågna; Dsk. bugne (Is!., Nsk. 
bogna) og bovne; Gottl. bognå, båugnå. Jfr. kjåuna. 

Bojd (boid), f., bruges altid i den best. F.: bojden og be
tegner Landet (jfr. bonarnarken) i Modsætning til Kjøbstæderne 
o. s. v. (s. By): hajn e frå bojden; folk frå bojden (mods. by
folk); på bojden e'd lival ltåjlluara, paa Landet er det alligevel 
behageligere. N sk. Bygd (Is!. by,qgrJ; S'v. by,qd; Ångerml. bogd; 
Sk. bojd), f., en beboet Egn; en Kreds eller Hække af Gaarde; 
deraf By,qdafolk, Folk fra samme Bygd; dog forekommer det 
og i Nsk. i en almindeligere Forst. (= Ilh.) f. Ex. Byss aa By,qda, 

By og paa Land. 
Bojll, n. pr., Bothilde (Bol, sommesteds i Danmark). 
Bojll, m., Bold; Sv. boll; Sk., Vestg. bolt; Nsk., Gottl., 

Angel., Tsk. Ball. 
Bojsa, f., et Buxelaar: Ana, vittu ijkkje lappa min ena bojsa? 

pl. bojser, Buxelaar, men bruges sædvanlig om det hele Klæd
ningsstykke, som bedækker Been, Laar o. s. v. = Dsk. Buæm·; 
Is!. buæur; Sv. byæor, boæor; Sk. bojser; Sjæll. Bowser eller 
Bovser; Sønderj., Angel. Bous, Bovvs, Bojjs; N. S. Buæen. I 
Bh. bruges Ordet i flere Sammensætninger, f. Ex. draddbojs, 
,qriddbojs, loddbojs, rnojbojs (s. ss.). 

Bojseknapp, m. 1) Buxeknap. 2) figurlig llenævnelse, som 
Bønderne i Røsogn bruge om den saakaldte Ondurt (s. Lawsuri) 
paa Grund af Blomsternes Lighe·d med de store gule Knapper, 
som brugtes tidligere; naar en Mand har en stor Mængde af 
det Ukrud i sin Jord, hører man dem udbryde: koss, hvor 
dajn majn har manna bojseknappa (mange Buxeknapper) ! 
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Boll (å), m., egl. Stamme af et Træ, eller Legeme uden 
Hoved, Hænder, Fødder (Lat. truncus) , af hvilke Bemærkelser 
een eller begge findes i de tilsvarende Ord i de beslægtede 
Sprog og Dialekter, bruges kun i et Par overførte Betydninger 
og bemærker 1) et Rivehoved, det Stykke 'Træ, hvori Rive
tænderne fæstes; jfr. Dsk. Bul i Harven, Harvebul. 2) Livstykke 
uden Ærmer; tidligere baade om Kvind- og Mandfolks Klæde
mon; nu kun om Mandfolks og er tildeels afløst af 0. vast; 
Is!. bolT, m., og Nsk. Bol, Bul, m., d.s .. om begge Kjøn; 
Sjæl!. en Bulle og Sønderj. et Bull, d.s. men kun om Kvind
folk; derimod bruges i almindeligere Forst. Dsk. (og Gottl.) Bul, 
Sv. bål, om den Dee! af et Klædebon, som skjuler Livet (f. Ex. 
Bullen paa en Skjorte, Særk, Trøie). 

Bolla (å), f., Bolle , men bruges aldrig, som i Dsk. , om 
Meelklump, Meelbolle, hvilken kaldes Kjyla (s. s.) el. melkjyla; 
derimod kjoddbolla o. s. v. 

Bollstarker (å) -sta1·k-starrit, adj. , meget stærk, bomstærk ; 
Is!. (B. H.) bolsterkr; Små!. bolstark; (Ångerml. bolstark). 

Boltra (ar-ada-ad), v. n., s. Baltra. 
Bombeida (ar-ada-ad), v. n., s. Gross. 
*Bommersnåra, f. , Benævnelse paa Byggrynssuppe, tillavet 

med Eddike og Sukker eller Syrup; kaldes ogsaa surt å sott 
eller- sur å soder vajllijng. 

Bomp, adv., feil, glip: slå bomp, slaae feil: Sv. bom (slå b.); 
jfr. Dsk. slaae Bommer. 

Bompa (å; ar-ada-ad), v. n., frembringe en huul Lyd (Dsk. 
et Bomp el. Bump) ved Fald, Gang eller anden Bevægelse: 
bompa i jorn; på j.; derfor hyppigt om at træde, trave tungt 
(jfr. jorbompara); Eng!. to bump. 

Bonamarkeu (s. Bone), hest. F. f. Landet (d. s. s. bojden) i 
Mods. til I{jøbstæder og Fiskerbyer: hajn e gåjn ad bonamarken, 
han har begivet sig paa Landet; i bonamarken ( = på boj den) 
snakka di så galed s'ad- (taler man saa reent forkeert). Jfr. mark. 

Ronarosa, f., Bonderose, Pæon; jfr. bonatosa. 
Bonaryna, f., Navn paa en gammel So (s. Ryna); navnligen 

brugtes det oprindelig om saad;i.n een, som Bønderne havde 
gaaende, og som for det Meste nærede sig af Folks Excre
menter (Gudh.). 

Bonariissen, n., Bonderosine (jfr. rossen), Navn paa Axel
bærret. Oprindelsen dertil angives hos de Thura (p. 35): "disse 
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Bær - siger han - bruges af !3ønderne i deres Pølser i 
Steden for Rosiner, hvorudover de i I\jøbstæderne kaldes Bonde
Rosiner». Denne Brug er ganske forsvunden (var det, som 
det synes, allerede paa Skougaards Tid; s. B. B. p. 43), hvorfor 
Navnet nu bores yderst sjelden. 

Bonasnakk (jfr. Snalck; Snalcka), n., Bøndernes Sprog, Tale, 
Cdtryksmaade, i Modsæt. Lil J{jøbslæderne og Fiskerbyerne (Gh.). 

l1011atol11ert, m., Bondetølper (s. To/pert). 
llonatosa, f., egl. Bondetosse (om [{vindfolk), bruges søn<ler

lands som Benævnelse paa en Stokrose, ellers kaldet stångrosa. 
Bone, m., Bonde :.>: Selveier, Grund- og Gaar<leier paa 

Landet; pl. b6nne1° (y); Sammensætninsg-Genitiv altid bona, f. Ex. 
bonapibel, bonapibla; bonofolk, Bønderfolk. Paa Bornholm, hvor 
<let udartede Vornedskab og hvor Starnsbaandet aldrig har 
hersket, modsættes bon~ de els udbyjggjara :.>: Een, der har et 
Huus paa Bondens GrnAd eller paa Kongens Udmarker; deels, 
som Landman<l, Een fra f\jøbstæderne eller overhovedet Een, 

<ler driver anden N æringsvei. 
Ilone, n. pr., Navn paa en gammel, berømt, bornholmsk 

Slægt ( s. Skg. B. B. p. 224). Navnet, som tidligere skreves 
saaledes ( s. De Thurah p. I 35) og endnu udtales saaledes, er 
senere i Skrift blevet forandret til Bolm. Det er sandsynligen 
opstaaet af det ovem1ævnte bone, ligesom det svenske Familie

navn Boncle af bonde. 
Honu (å), m., Uund; ved Assimilation, ligesom i Sk. og 

sydl. Ag. St., Boun =~ !sl., Nsk., Sv. botn, m. 
1to1111stokl1., m., et Slags Hibbe el. Spant i en Baad eller 

Ege, ogsaa kaldet ijntornmei'; Sv. bottenstock, m., bruges om 
Bugstykkerne af et Skib; Dsk. (1loth; foræld.) Bundstok, d. s. -;.. ) 

Uouutijlle, n., egl. Bundgulv (s. Tijlle) J: Brætterne i Bun
den af en Baad, mellem hver bonnsto!ck, hvilke kunne tages op; 
om Skibe bruges det aldrig; jfr. N sk. Tilja, f., et enkelt saa
dant Bræt i en 11aad. Samlg. Jsk. Bundtæl, Sengebund (~lolb. D. L.). 

Hor, n., Bræt, Fjæl \lsl. bora, n., Nsk. Bor), bruges navnlig 
om et af de Bræder, som danne en Baads Beklædning el. Sider; 
om hvert enkelt bor bruges og Benævnelsen en boi·bredde eller 

ejn borgåmg eller blot gång. 
Uorbredde } B 
BOl""llll" s. ar. 

" " -
3 
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Borita (k. o) el. Borrita, n. pr., ikke ualmindeligt I{ vinde-
navn; Sv. Brita; Dal. Barit; Jemtl. Baret, Beret. 1J-./ryi'~ · 

Borkj og (Gudh.) borkj, f., Birk, Birketræ; Vestg. bark; 
Is!., Nsk. bjork, f.; Sv. bjork, m. 

Borr (å), n., et Bor (Redskab), Sv. borr, m. og n. 
Borra (å), f., = Is!. bora, f., et smalt Hul, men bruges 

kun, ligesom Nsk. Bora, Sv. borr, Dsk. Bor, i Sammensætning 
og vel kun i naseborra (s. s.). 

Borra (å; ar-ada-ad), v. a. og n., bore; Sv. borra. 
Borrijngbohn (Is!. Borgundarh6lm1°), n. pr., Bornholm; deraf 

Borr·ijngholmara, Bornholmer; - borrijngholmsker-sk-st, born
holmsk. Navnet Borrijngholm bruges altid af de Indfødte. 
Den Form (Boringholm, Borringholm) er ogsaa brugt i Gave
brevene af 1658 og 59, hvorved Indbyggerne overdroge Øen til 
Ifronen Danmark ; ligesom og dernæst i Fredrik 3• aabne 
Breve til Bornholmerne af 1668 og 59 ( s. De Thurah p. 24 7 
-51 ; Skg. B. B. 132). 

Borsta og ( Gudh.) bosta (å), m. 1) en Børste paa Dyr, 
navnlig Sviin; Sv. borst, n.; Tsk. Bo1°ste, f.; Is!., Nsk. bust, f. 
2) det deraf dannede Redskab: Børste; Sv. borste, m.; Nsk. 
Boste, m.; Is!. busti, m; Tsk. Bur·ste, f. 

Borsta og (Gudh.) bosta (å; ar-ada-ad), v. a., børste; Sv. 
borsta; Isl. busta ; N sk. bysta. 

Boska (å), m. , Busk; Sv. buske, m. ( Tsk. Busch, m. = 

Gebusch, Krat). Den bestemte F. boskana bruges om en lille 
Skov, hvor Buske Ol! lave Træer vexle, og hvor Folk gjerne 
samles Søndagen efter St. Hansdag, hvilken Dag derfor be
nævnes: boskesonda. Hvert -Herred, ja selv nogle Sogne have 
saadanne særegne Smaaskove, som stedse bære hint Navn. 

Boss ( å; haardt ss), m. 1) Bosse!, Keglekugle; Fyen. en 
Bos (aa); Sjæl!. et Bos (aa); Gottl. baus; N. S. Boszel, Boossel, f. 
2) fig. Hoved (i Spøg): hvor du e riir i bossijn (rød i Hovedet). 

Boss (å; bl. ss), n., ogsaa (sjeldnere) bossm, gammel blød 
Halm, Affald af Halm, Lyng o. L. (halmboss, lyjngboss); -Sv., 
Sk., Østg" Vestg., Nsk. boss, bås, bos, Bos, n.; Jsk. (Mors) 
Bims; GottL byskå; jfr. Samsø. en Buus, et Halmneg, Halm
knippe. 

Bossja (å; bl. ss), f., d. s. s. byssja (s. s.). 
Bossm (å; bl. ss), m., saaledes kaldes i et Sildegarn (majnsa, 

s. s.) Nettet el. det egl. Garn ( lingamed), hvori Silden fanges 
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(Gudh.); jfr. Jsk. Bus, en Benævnelse paa de to saakaldte 
«Omgarnsmasker" paa Flyndergarn (Molh. D. D. L. p. 60). 

Bossm (å; bl. ss), n., det samme, som boss (21. Deraf: 
Bossma (ar-ada-ad), Y. n., være halmagtig, let, siges om 

Sæden, naar man opsamler eller sammenbinder den og be
mærker da, at den ingen synderlig Tyngde har. Begrebet "let" 
er saa fremherskende, at man brnger bossma (ligesom og adj. 

bossmuer s. s.) om selve Halm. 
Bossmuer-u-ut, adj., halmagtig, let: bossmut korn (jfr. vasuer). 

llosta, s. Bonta. 
llotta \ål, f., en Fisk af Flynderslægten, Pighvar; Ordet er 

d. s. s. Sv. butta, f.; Tsk. Butte og Hvtt, m. (der rigaische 
Biitt); Dsk. Bøtte (Ryskebotte, rigske Bøtter) , hvilke, ligesom 
Eng!. og Fr. turbot, bruges om forskjellige Slags Flyndre. 

lloua, m., rn Bue; Nsk. Boga (Tr. og Ag. St. = A. S.) og 
Bo,qje, m. Sv. bågc, m.; Is!. bo,qi, m.; Eng!. bow; Angel. BoV1:; 

Sk. bue. 
lloua, 111. 1) Bov paa Dyr, især den forreste Cfor1·bouajn, 

Forhaven). 2) Bov paa Skib. Jfr. !si. b6gr, 111. \kun 0111 Dyrl; 

Nsk. og Sv. bog, m. 
llouariimm, f" s. Romm. 
llrå, adj. 1 E., brad, hastig paakommende, pludselig (Vesti.); 

en anden Form brå findes i Sarnrnens. bråsvalpad nedf. (Nsk., 
Ångcrrnl., Medelp. brå; Sv. bi,åd; Is!. bnirlT): ett bra div (i\loth: 

et Braddyb, Sv. ett bråddjup); ded bra di ved. 
Braga, v. og subst., s. llriidda. 
llragara (af bi-aga, brage), m., en Kæmpekarl; ogsaa kaldet 

bragenfiilt; jfr. Sv. dundmre, ·svær Rar! (af dwufra, dundre, 

tordne). 
llraj1t (er-te-t), v. n., bræge (Gudb.). 
llramma (w·-ada-ad), v. n., bramme, gjøre sig til, bryste 

sig, bruges ofte paa Vesti. som v. ref.: hajn bmmmar sei svart. 
.Rran, rn. l) en Brand ~: et brændende Stykke Træ, tændt 

Stykke Brænde; Isl. brandr, m.; Nsk., Sv., A. S" Eng!. brand. 
2) i Samsætn. husbrau, en Stage eller Stang paa Gavlen af 
Huset, hvorpaa Fløien sættes; jfr. lsl. brandr, Bugspryd; B. fl.: 
"brandar, pl., acroteria navium et domuurn" ; Gl. Dsk. Brand 
paa Skib: «jeg seer saa mangt et Orlogsskib under deres for
gyldene Brande" (I{ærnpevis. oftere); Nsk. Bmnd, l\jep, af-

3* 
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hugget Stok eller Træstamme; Ångerml. brand, fågelbrandm·: 
"ett giller af 2 små stockar upstalt» (lhre D. L. p. 24). 

Hraustokk, m. (Skjældsord), Helvedesbrand. 
Brauter, brant, adj. 2 E., brat, steil: ejn branter bakka; 

deraf Stednavnene: Brantabakkana, Bratfjeldene; Brantasteiana, 
Bratstierne, i Nærheden af Gudh.; Sv. brant ( sjeldnere ved 
Assimilation bratt; Is!.. brattr; Nsk. bratt'). 

Bratta (ar-ada-ad), v. n., hyppigt med: ner, blive brat, gaae 
brat ned: bakkajn bratta1· ner; Nsk. brattna, blive brattere (om 
Veie); derimod Jsk. bratte, endes ved at overskæres i Midten, 
afbrydes, om Jord, Agerland. 

Hre (r-dde-tt), v. a., brede: bre majnsan (s. rnajnsa). 
Brelajder-lajd (t) -lajt, adj., med bredt Ansigt ( s. Lajder); 

Is!. breioleitr; Nsk. breidleitt. 
Bretorrn, f., s. Torru. 

llrikka (e), f., Bryst (navnlig om Mennesker): ta 'jn i brikkan, 
tag ham i 'B.; Sk., Små!., Vestg. bricka, brecka; Falst. Brokke. 
Grundbegrebet haves udentvivl i Is!. brekka, Skraaning, Bakke; 
Nsk. B1·ekka; Helsingl. bricka, hvis oprindelige Form igjen er 
at finde i N. S., Eng!., Dsk., Sv. (Østg., Gottl.) brink. 

lh'ingetag el. brijngetag, n., et Brysttag, det at gribe hin
anden i Brystet; af bringa i den almindelige Betydn. af Bryst, 
Barm = Is!., Nsk. bringa; ellers bruges bringa kun (ligesom 

Dsk.) om visse Dyr, navnlig Heste. 
Bringkanl, m" Bringetoi; maaskee af Kobbel. 

. Bro, f., bruges i Bh. kun om en Træ- eller Steenbygning, 
som danner en Vei over et Vand, Aa, Bæk, = Is!. bro, f.; 
jfr. nedf. fo:;jggja. 

Uro, (er-de-t), v. a., gnide; Gottl. bro: bro hannarna, iven, 
gnide Hænderne, Øinene; bro klar, vaske klæder; hi:insen bro 
dom, Hønsene ligge og bade, boltre sig i Sand eller tor Jord. 
Det sønderj. broe (brode, braade) bruges vel paa lignende Maade 
om Hønsene, men Betydningen har udviklet sig af et andet 
Grundbegreb; thi, at det er et fra det bornholmske ganske 
forskjelligt Verbum, sees af de hos Molbech (D. D. L. p. 52) 
anførte Exempler og Sammenligninger. 

Uroer (pl. brora), Broder, bruges i Gudh. og Omegn som 
et almindeligt Venskabsudtryk mellem Naboer og Bekjendte: 
go da, mijn goa broer! satt dei ner, goa broer el. du goa broer I 

Broguer (å)-u-ut, adj., broget; Nsk. brokut; Sv. brokig. 



BRoJLLA-Bm:A. 37 

llrojlla (w0 -ada-ad) el. brojla, v. a. 1) smule f. Ex. brojlla 
bro. 2) forkrølle (sjeldnere) = broggla (s. s.). Ordet er uden

tvivl beslægtet med v. bro. 
Brojuujung eller blot jnng, m. Brøndsvingel, Brøndvippe 

(Rønne: brojnnvippa), den lange Tømmerstok, som, med en 
Vægt i den ene Ende og en Brøndstang (b1°ojnnstaga) i den anden, 
hviler i Midten paa en kløftet Opstander (b1°ojnnst0tta); Sk. jung 
og Goltl. jung, b1'wmsjung, bruges begge om Brøndstang; Dsk. 
(sjelden) Junge, Brondjun,qe, efter V. S. 0. Spand, Brøndspand; 
efter Baden (D. L. 0. under oBrøndspandn og «Jungen) d.s., 

men ogsaa Brøndvippe (!oliens). 
Hrojnnkjiitta (af kjåtta, s. s.), f., et localt Spøgelse, hvormed 

man skræmmer Børn, for at de ei skulle komme Brønde nær 
eller see ned i dem; Sjæl!. lJrondmand; Jsk. Hollmand. l\led 
H. t. Brugen af lcjåtta i den Forstand jfr. katt. 

Urojnnstotta, f., s. Brojnnjung. 
Brokka (ar-ada-ad), v. n., stamme, tale eller læse afbrudt: 

hvor du sidder å brokkar i 'ed; formodentlig s. 0. s. Dsk. 
brokke, Tsk. b1°ocken, bryde i Stykker, Stumper; men anvendt 
fig. om at føre Ord og Sætninger stnrnpevis frem. 

llrokka (ar-ada-da) v. a., bruges alene i Talemaaden: bi·okku 

snuda (Gudb.), være næsvis, uforskammet, d. s. s. bTogga s. 

(bruge Snude). 
B1·0111la ( å; aT-ada-ad), v. n. 1) brumme (om Tyren). 2) 

have et grovt Mæle. 
llrommelhii1· (å), n., Brambær; Sv. bTombii1'; N sk. BiYembær 

(Hindbær); jfr. Eng!. brarnble, Brambærbusk. 
Urommeltopp, m., et eget Slags Top, der frembringer en 

brummende Lyd; Tsk. Bnirnkreisel eller Brwnkissel; noget Lig
nende betegnes ved Dsk. Rundepotte, Spindelcone. 

Urua, m., en Dukke, et lidet Bundt, bruges imidlertid kun 
om Hør og Hamp. Da af disse Hørren igjen altid har været 
i almindeligst Brug, er Ordet blevet i og for sig, uden at det 
behøver udtrykkeligen at betegnes, Benævnelse paa 1) en heglet 
Hørelukke, Hørlok: har har ja ejn b1°ua, sju brua; hvor lastu 
dajn brucdn? hvor lagde du den Hørdukke? 2) pl. coll" heglet 
Hør: to å brua har ja nokk å, Uld og heglet Hør har jeg nok 
af; han i många brua i år? have [ megen heglet Hør iaar? 
Om Hamp derimod hedder det altid hampabrua: ejn harnpabrua, 
et lidet Bundt heglet Hamp; harnpab1°ua har ja mann lid å, hegle 
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Hamp har jeg kun Lidet af. Benævnelsen linbrua bruges der
imod altid, naar Hør og Hamp modsættes. Om en Hørdukke 
el. Hørlok alene bruges i Vestg. brud, bru (ogsaa Hørtot; jfr. 
Verml. bruge, Tot paa Rokken; Ihre D. L. p. 26), horbru (Sv. 
lindocka); J sk. , Sønderj. , Angel. Bruje, Bru (Brud) Bruhj. 
Is!. bru<ta, f" er udentvivl det samme Ord, men bruges enkelt 
kun om en Dukke at lege med, Børnedukke; med Hensyn til 
Ordets Hankjøn i Bh. kan jævnføres lokk, logga, tott, fiitt. 
V ed Tildannelsen af slige Hørelukker kaldes det, at lokke Hør
ren op: ad hånnmåla lin opp; at knytte et Hoved paa: vria ett 
haud på hånnmåled (s. s. 0.). En Sammensætning af flere heg
lede llørlokker benævnes: ejn bruakrajns (Hørkrands, Moth); 
at binde dem i Krands: krajnsa opp (krandse Hør, Langebek); 
Lignende i Sønderj. s. Molb. D. D. L. p. 53 (u. Brud). 

Bruakrajns, m" s. d. foreg. 0. 
Brndakrona, f., s. Fåstemool. 
Brugarn og broggarn (jfr. blåggarn), n., bruges baade om 

Garn og Lerred af heglet Hør (i Overeensstemmelse med Brugen 
af 0. brua); Garn eller Lerred af heglet Hamp kaldes: hampa
brugarn. Det jydske Broigen, Broigen, el. Broigenslæt (Mors), 
Brudgarn el. Brudgarnslerred, kunde ved første Øiekast synes 
at høre herhen; men da det bruges i ganske anden Forstand, 
nemlig om Lerred, som bestaaer af Hørgarn til Rending og 
Blaargarn til Islæt = Østg. broddvåf, er det sandsynlig af an
den Oprindelse og henviser til ubryde, Brudn (jfr. Angel. Broj 

Brud). 
Bruggla, v" s. Broggla. 
Bruuiju(g), m" Benævnelse paa en bruun Hest; ja har ejn 

brunijng' fira brunijnga; vittu salla brunijng (for: brunijngijn), 
brumjngana; kom brunijng ! Om en Hest af denne Farve bruges 
i Nsk., men kun i den bestemte F., de af adj. brun dannede 
Substantiver: Brun' en, Eron', Brunkjen; jfr. Is!. (B. H.) briinn, 
n. pr" om en sort Hest. 

Brunika, n. app. og pr., f., Navn paa en bruun Hoppe; 
Nsk. Bruna (hest. F.). 

B1·yda ( er-brod-brodded; broddijn o. s. v.), v. a" bryde, 
brække, hvilket sidste Ord ei bruges i Bh.: ja har brodded 
armijn, bened; armijn e broddijn, bened brodded; uegl. kjyjllen 
bryder mei; Kulden knuger mig. 



BRYJGGJA-BRASVALPAD. 39 

Bryjggja (e?'-bryjgde-bryjgd), v. a., brygge, lave Øl; Nsk. 

bryggja. 
RrJjggja, f. 1) Bro, Steenbro (stenbi'y}ggja) ~: et Jordsmon 

(Vei, Gade, Gaard) belagt med et Lag tæt sammenføiede og 
nedstampede Stene; jfr. N. S. briiggen, steenb1·iiggen = Tsk. 
pfiastern; Steenbi'iigger ~~~ Pjfasterer ( llichey p. 25 ). 2) Bro, 
Brygge ~: Udbygning af Steen og Træ ved en Havn eller et 
Landingsted: båclabryjgpja; L\lonekåsb1"y}gyjan, Nørrekaasbryggen 
1s. kås); Is!., Nsk. brygpja, f.; Sv. brygpa Om den herfra for
skjellige Betydning af Bh. bro (=-~ Tsk. B1'iicke) s. s. 0. 

Uryna, f. (d.s. 0. s. Dsk. et Bryn; Sv. bryn, f. og n.; 
Jsk. en Eron; Isl. bnln, f.; Nsk. Bmn, Bron,f.; Vestg. bmn; 
Gottl. briiun). 1) skarp Kant (jfr. det forældede: Bryne, en, hos 
\loth); Yderkant, Udkant, Iland; det bruges meest i Sammen
sætning, f. Ex. hnsbryna, Huusryg, Tagryg (vel at adskille fra 
Jsk. et Tagbryn ~: det nederste Lag Langhalm paa et Straatag 
c= Angel. Tagbi'lW); irnaln·yntt (Bøigden; s. Ivnabryn), et Øien
bryn; hawbryuan eller rnnnbrynan d. s. s. 1xomktintz)'n, Havbredden 
el. egl. den yderste Kant af Havet, som umiddelbart begrændses 
af Landet I" dur, hvor sji:in går te,, ; jfr. hawboren, stmnboren); 
Dsk. (\loth) llavhryn , den yderste Kant af et IIøiland, som 
gaaer ud over Havbredden; Vandbryn, Sv. vattenbryn, Vandflade, 
Vandspeil (efter l\Iolb. D. 0. I, 127 bruges Havbryn ogsaa om 
Hmflade); slrnubrynau, Skovranden; Sv. skopsliryn. 2) uegl. om 
Tiden: den første Begyndelse: i brynan, i Begyndelsesøicblikket; 
hostbrynan, Høstens Begyndelse; middesbrynan, Middagstidens 
B. RI. 12; vclr·brynan, Vaarcns B. Det islandske og norske 
dagsbrzin, Dagskjær; hvor Dag ei er brugt om Tid, men om 
Lyset, hører nærmest til den un(ler 1 anførte Betydning. 

llryna (ar-ada-ad og er-de-t), v. a., at frembringe en skarp 
I{ant, Eg ;): lwæsse, gjøre skarp ( almindeligere: hviidcla): ad 
hryna en ojsa ( Øxe); Is!. ln°,1Jna; l\ sk. , Sv. , Sk. ln'.yna; Dsk. 
(forældet) bryne (;\loth); Jsk. bryne bruges sjelden herom; der
imod oftest om at skære den skarpe lfant af Noget ( ogsaa 

bronne) = Gottl. briiw1ii. 
Urynfsten, m., d. s. s. hvassten, Hvæssesteen, Slibesteen; 

Dsk. 1foræld.) Brynesteen; Sv. brynste11. 
Urfst, n., Bryst, bruges i videre Forstand end brikka, 

navlig ogsaa om de indvendige Dele. 
Bråsmltutd, adv" brat, pludseligt: hiistijn kommer så brå-
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svalpad 1 ar (Gudh. og Omegn); sammensat af brå =bra (s. s.) 
og svalp, skvalp (s. s.) eller v. svalpa, skvulpe. 

Brii (pl. bra og brader; med hest. Art. bram og bradarna1, 
n., et Bræt, hvad enten det er større eller mindre (jfr. dala); 
et mindre Stykke af et heelt Bræt kaldes et brastyjkkje; Sv. 
brade, n. ipl. braden og brader); Tsk. B1'ett. .Jfr. Nsk. Bræde, 
n., som bruges meest om en tynd Fjæl, især i Bindet paa 
en Bog. 

Brå lr-dde-t), v. a., smelte; det bruges om let smeltelige 
Ting, f. Ex. Smør, Fedt, Talg, Vox: bra smorr, brat smorr; 
ogsaa om Illy: bra bli, brat bli 1Gudh.). Isl. bræoa; Nsk. 
bræa 1it. Vestg.) og bræ; - Smål. brada; Dsk. (foræld.i bræde; 
Jsk. bræie, breie (it. i Sønderj., Fyen., Loll.i og bree. 

Hriij1111es11uda, f., Kjødvælling, et Slags salt Suppe med Gryn 
i, saa kaldet, fordi man let brænder sig paa den; Sk. snudeso; 
(Gottl. busbas). 

*Briinna, f., Brand, Stykke Træ med Ild i. 
BrOdda, f., Vei ri ed ad en brat Bakke, en bakket Huulvei; 

hvor den staaer i Forbindelse med et Aaleie, kaldes den åbrodda. 
Ordet er indskrænket til N ordbornholm, hvor saadanne findes 
hyppigt; ofte benævnes de efter Stedet, de staa i Berørelse 
med, f. Ex. Gudhjemmabroddarna. Jfr. Nsk. Braut, f., en 
Bakke eller en Vei, som gaaer op ad en Bakke (bmutet, bakket: 
om Veie); Dal. broot, "collis proclivis" ( Ihre ]). L. p. 25); 
samlg. Ves tg. brota, Kløft. 

Brodda rar-acla-ad), v. a., brage: brodda lin, brage Hør; 
Vestg. brota; Dsk. bryde, bmacle (Angel. braah), d.s. Tidligere 
brugte man og Udtrykket braga lin (Isl. brdka, Nsk., Sv. bråka), 
hvilket skeete ved et Redskab af simpel Indretning, nemlig et 
stort Træ (kaldet en braga). 

Brodda, f., en Hørbrage (Moth: Hørbryde), et til Hørbrag
ning særligt indrettet Redskab. 

Broddas (as-ades-ads), v. rec., brydes; Vestg. brottas (lhre 
p. 26); Sk. brodjas; Sv. brottas. 

Broddsjo, m., Bræksø (sjelden: Braadsø); Sv. brottsjo, m. 
Broggla og bruggla (ar-ada-ad), v. a., forkrølle: broggla 

klamål; jfr. Is.I. boggla, d. s. 
Broggluer-n-nt, adj., forkrøllet; jfr. kroggluer. , 
Broms, m., Brems, oestrus; Sv. broms, m. 
Bnldra, bullra, s. Ballm. 
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Bur, m. 1) Buur, Fuglebuur. 2) aflukket Sted med Sæde 
i et Pulpitur; mods. stol, lukket Stol nede i Kirken. 

By (byj), m. best. Art. !iUjn (I. o): pl. bya, best. F. byana 
(Nsk., Sv. by, m.; Is!. byr, m.). l Bornholmsken bruges by 
1) om Stad, l\jøbstad eller hvad der kan betragtes som saadan, 
f'. Ex. Svanika e ejn hiijlluer b.IJ; Alijnga ejn lidijn niitter by; 
ofte bruges det sammensat f. Ex. Sva11ikaby, ;_Veiseby, Åkjiir~jeliy; 
2) betegner by ofte visse Gaarde, der ligge hYer for sig ad
spredte, dog nogenledes paa samme Strøg (cl. s. s. gåraren); 
ja stundom bruges det endog blot om et Par Gaarde, som 
ligge i kort Afstand fra hverandre, eller lner paa sin Side af 
en stor Aa; i denne Forst. brnges det altid sammensat f. Ex. 
Bjiirreby, Gacleby, Kjel..;eby, Lynliy, Sjfjimaraby, Stennisaby, 
11tnneby, Rijngeby, Aliy, Ajeby, Azteby f. m. a.; flere lignende 
Byer mangle dog denne Betegnelse f. Ex. Borra, Rosenclala, 
Smorriijnga, Sose, Tijngsta. Derimod er den danske og (ude
lukkende) snnske Betydning af By 0= Landsby, Bondeby, 
fremmed for Bornholmsken; thi Gaardene baYe fra umindelige 
Tider stedse yæret eenstige Gaarde. Den bestemte Form af 
Ordet uden noget Tillæg betegner i Singularis 1) Byen i 1'fod
sætn. til Landet: folk frå bajn (mods. fra bojclen) cl. s. s. by.folk, 
Byfolk, I\jøbstaclfolk; 21 den øvrige By udenfor det Sted, man 
boer: hon e i b~jn (mods. bon e ldemma), hun er i Byen; 
3) Landets fornemste By, Jloyedstaden Ronna, i Mods. til de 
andre Byer: Yi yanka ejn gång om åred te bojn; paa samme 
1\laade bruger Gullænderen boj11 om Staden Visby, og Jemte
lænderen byn om TrondJijem. Den bestemte Pluralisform byana 
uden n. Tillæg bruges fortrinsYis om de to smaa Byer: Allinge 

og Sandvig. 
Bya, f., Byge, Iling; Nsk. Eya, f.; Sv. by, m. 
Byjggja (er-byjgcle-byjgd1, "· a., bygge; Isl., N sk. byggja; 

Dal. byddja. 
llyjllamoer I Gudb.J og byjllemoer, f. 1; den hvide Prik i en 

Byld; Sk. bulamor. 2) det indtørrede Blomster i den lodne 
Fordybning paa den øverste Ende af Æbler, Pærer o. L.; Sk. 
bulamor; Dsk. Almues pr.: Bulmocler (Nord sj. Bullemoder: Junge 
p. 37 4). Ordet bruges i begge Betydninger mest i den best. F. 

Byssja 1bl. s; Gudh. og fl. St.I, hossja 1n. St.J f., usselt Straa
el. Halmleie, ussel Seng; af boss 12); Sv. byssja; jfr. Nsk. bysje 
og bosa, bestrø med Affald af Halm el. Hø; samlg. Eng!. bass, 
Straamatte, Seng af Siv. 
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Bytijng (af byta, bytte) , m. Skifting, et ved Overtroens 
Væsener forbyttet, skiftet Barn; Vantrivning; Nsk., Sv. byting, m. 

Bågne, n., s. Baune. 

Bånge, adj. 1 E., bange; Tsk. bange; Vestg., Smål., Gottl., 
Verml. bången; Jemtl. bangen lit. Vestg., Verml.) og bång; 
Helsingl. bang ljfr. Ihre D. L. p. 14 og Almqvist). 

Båsa, f., Benævnelse paa en I{o (Lat. bos I, navnlig, naar 
man taler til den eller til Børn om den; jfr. Jsk. Kobos! Kobos! 
i Tiltale til I{øer. 

Båjhå1111ader-hii1111ad, adj. 2 E., egl.: som har begede Hæn
der; fig. tyvagtig; Sv. beck!tand, d. s.; Dsk. id. T.) begfingret. 

Uåjkkjastan, m. ( e. 0.: Bækkes tær), en Solsort,. Fugle af 
tYYI. frz,lla. Orosselslægten; turdus/ nærul~ Sv. svartstare; jfr. Nsk. Star, 

Stær !Bh. starr), men som ved f(ristianssand bruges om Drosler 
eller Iframsfugle. 

lliijlluer-11-ut, adj" skaldet, nøgen, som endnu ej har faaet 
Fjædre; bruges nemlig kun om Fugle: ejn bajlluer foulaunga; 
Osk. 1forældet1 bældet 1men ogsaa om Faarl; Fyen. bællet, bæilet 
len bæilet Foulunge); Jsk. billet (blot om Faar); jfr. Vestg. 
ballote1"?', Eng!. bald, skaldet, bar. Jsk. Bæld1°ing, Een, som 
kar mistet sit Haar; samlg. den fyenske Bisp Jens Andersens 
Tilnavn : Beldenak. 

llåjukj, m., Bænk, findes brugt om en Banke. i Havet, men 
kun i Stednavnet: Gallbcijkjana, en skarp Fiskegrund Vest for 
Rønne; jfr. Dsk. Østersbænk. 

lliijnkjaskrobba, f" Bænkebider, Træluus, Skrukketrold; asellus 
oniscus; Sv. skrobba; Nsk. !Tr. St.! Skntpptroll. 

Båjnt, Benedict i Samsætn. (s. Svinabcijntijn); Engl. bennet 
(bennetgras = Sv. benedictgras, Nellikerod). 

llåll (A), m. Bælg: 1) heelflaaet Skind (dog kun i råuaball1; 
Jsk. Bæll'; Nsk. Belg, Belj; Is!. belgr; Tsk. Balg. 2) stor 
Puster 1bfoseball1; Nsk., Isl., Tsk. (ovf.) d. s.; Sv. bcilg; Engl. 
bellows. 3) Frugtgjemme paa visse Væxter lartebeill f. fl.); Isl., 
Tsk. I ovf.), d.s.; .Sk. bål; Sv. balg, balj, balja. 41 Mave, Bug, 
Vom (Jsk., Sønde1j. Bælle; Sv. bålg; Nsk. Belg, Belj; Tsk. 
Ralg; Is!. beli; Eng!. belly1, men kun i overført Bemærkelse, 
navnlig Bugen paa en Tønde I bållijn på tiijnnan = boggijn); 
Jsk. en Bæls (ogsaa: en tyk Person f. M.l. 

Båll (B) (Nord!. især) og bålli 1almindeligt1, m" et Barn, om 
begge Kjøn ( = lwrrabålli og piblabålli; jfr. pibel ). Ordet er 
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neppe noget andet end det foregaaende, og Betydningen synes 
at kunne udledes enten af A 3 eller !1; men det bruges og 
har i Mands Minde stedse været brugt uden fjerneste Bibegreb 
= Dsk. Barn, hvilket Ord ei har hjemme i Bornbolmsken. 
Det bruges ogsaa i alle Sammensætninger f. Ex. b11sbCil1i, Byes
barn; stobbålli, Stivbarn, leisebiilli o. s. v.; med Undtagelse af 
soskjenabarn, -barn, som nu er den udelukkende Benævnelse. 
Jfr. Fyensk Bælle, Pog, Pebling, lille Dreng; ogsaa som Ukvems
ord; Jsk. Bæls, balvvoxen Dreng, J(nøs ( Ogbæls, lfobæls, som 
passer Heste, Køen; Fyen. Bælsqvat, Pusling; Sjæl!. Bælsqvat

ting, Gottl. btilf1sqviitling, ere Hingeagtsudtryk om Børn; paa 
samme J\laade Tsk. Balg f. Ex. der kleine Balg schreyt besutn
dig; endvidere i Samsæt. l!m'enbalg, Horebarn i it. forjasket 
Fruentimmcr1, Schandbalg, Skjændselsbarn, TVechselbalg, for

byttet Barn·, Skifting. 
llålla (af biill A 4), v. a., biilla i sei, fylde sig (med Drik I 

Dsk. d. T. bælge, bælle i sig. Jfr. biinna, bliira, J)åla i sci. 
lliillaajtuer-n-ut, adj. , barnagtig: varr in te så biillaajtu, 

pibe!! 
Bållakjyla, f., s. Kjyla. 
llilllatid, f., Barndom, 13ørneaar (Guclh.). 
llållcfuJller-fujll-t'1\jllt I af biill A 41, <idj., bælgfuld (cl. T.); 

Sønderj. bællefuld. 
Uiillh11j11 (sjeldent; af båll A 41, m., bruges som et Skjelcls

ord ·= Sv. biifglmncl, Tølper. Guclh. 
BiiHucr-u-ut, adj., som er sort, men har et hvidt Bælte el. 

Streg om Livet (om Køer; jfr. svå1·tblilta); Moth: bæltet, d. s. 
Dog bruges det og om andre Gjenstande, som ere sorte med 

hvide Bælter, f. Ex. biiltua vanta (Uldvanter). 
Biiuna (er-cle-t), v. tr. 1) baande, lægge Baancl om l\ar; 

trykke, presse Staverne sammen ved Baand: ad biinna kar; ejn 
biinde1' leil, en baandlagt Træbimpel; cled e gott hånt (om et 
Kar, som holder tæt); ogsaa uden Object: decl bånner gott, 
nålit, det trykker (Staverne) godt, daarligt sammen; Is!. benda 
(Nsk., Sv. banda), d. s. it. spænde f. Ex. en Bue (Nsk. bænde; 
Sv. og Sv. Provindsspr. biinda, biinna, biinnii; Eng!. l1end, i 
beslægt. Bemærk.). 2) uegl. biinna i sei ( Gudh.), fylde i sig; 

Gottl. båndii in, æde dygtigt (biind, Tøndebaand1. 
Båra (biir-bar-bor1°ed1, v. a" bære, bringe (bii1°a bodel, hel

san); ogsaa føde, naYBlig Føl: decl horsi:ijecl har allt borred 
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foll fira gånga; lsl. bera; Nsk. bera; Sv. bara; Sønderj. bære, 
bruges om at kælve. 

Bare, adv., bedre, sættes i adskillige Forbindelser bag efter 
det Adverbium, hvortil det hører, naar det bruges l) om et 
Forhold i Rummet: fram bare, bedre (videre) frem; opp, nm' 
bare, bedre ned; oster, vester, sonner, norr bare, bedre (længere, 
mere) i Øst o. s. v.; jfr. B. Actst. (Jordebogen): synden, synder, 
sonder beder (334, 335, 34 7' 352); oster, ostir beder (335, 34 7), 
sudost b. (332); 2) om et Forhold i Tiden, i Talemaaden: hann 
bare, længere hen i Tiden, f. Ex. nogged lu'inn bare, når varmajn 
kommer. I alle disse Tilfælde hviler Betoningen paa det første 
Ord. 

Barne (;:i: bar.ene; hest. F. bi:ii'ned), n., Fosterleiet i en Ko; 
ældre Dsk. Bæi·ende, d. s.; Sjæll. Bærend ( Jsk. Bæi'ild), de 
udvendige Fødselsdele hos Roen; Falst. Bærende, · d. s. (dog 
og om andre Hunkræ). 

Basijng (maaskee af basa), m., haardt, slemt Veir med Storm, 
Snee, Slud o. I., som dog ei varer længe; ejn vijnterbasijng, 
en lille Vinter, et Par Dages Vinter, f. Ex. vi ha allt hatt trijlle
fira vijnterbasijn,ga i datta åred; lignende kaldes paa Loll. og 
Falst. Dæse (jfr. Nsk. Dæseve'r og Dæsingeveer, Kulde og Uveir, 
som Kvæget ei kan udholde); paa Møen Fnøse. 

Bawerij11 (altid i d. hest. F.), m., Kolik: hajn har ont forr 
bawerijn, han lider af Kolik; formod. af biiwa, bæve, ryste; 
jfr. Sv. skalfva, f., Koldfeber. 

Biiggsnla (af bogg, Bug og sula, s. s.), f., liden, meget tyk, 
forædt ({vinde eller Pigebarn (jfr. blarbogg); lignende Sammen
sætninger i Gottl. biiuktrissa, tykmavet, frugtsommelig Kvinde; 
Nordsj. Bøvtol, liden, tykbuget Dreng. 

Biija (I. 6), v. n. , bruges fortrinsvis om arrige Tyre, naar 
de staae el. gaae med Hovedet bøiet ned for at stange: kjyrijn 
står å bajer; undertiden om Mennesker: lude med HoYedet og 
simle flller skumle. 

Biijn, s. By. 

Bol, m., bruges kun med hest. Art. og hyppigt Genitiv i 
samme Betydning, som Dsk. Pokker (= Fanden, men mildere 
Udtryk), Pokkers (om noget Ualmindeligt, enten nu i god elter 
slet Forstand): bolijn haj lier! Pokker heller! ded va då bolens ! 
det var da Pokkers; bolens starker, Pokkers stærk. Ordet er 
vel opstaaet ved Sammentrækning og det samme som Sv. bofvel, 
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m., spøgende Udtryk for: djr;fvul (f. Ex. det var b~fveln !) ; Nsk. 
Bøvel, <l. s.; Dal. (Store Tuna S.) bU/'vil. Imidlertid kunde det 
bornholmske Udtryk ogsaa være opstaaet ved en figurlig An
vendelse af Ordet bal, Bøddel, eller i Lighed med <len figurlige 
Brug af lcattijn, kattens ( s. s.), af et sandsynligen eengang i 
Bornholmsken tilstedeværende, men nu forsvundet Ord ~ Sk. 
og Smål. bUl, Nsk., Angel. Bol, Is\. boli, Nørrej. Boll, Søn<le1j. 
Bull, Eng\. bull, Tsk. Bulle, Bolle, hvilke Ord bruges om Tyr, 
gildet Tyr, Oxe. Jfr. Is!. ( B. H.) boli, en Bussemand, som 
Nogle pleie at skræmme Børn med. 

Bolja, f., Bølge; nu sjeldnere i eg!. Forst.; jfr. ~jo; fig. 
san går i buijer, Sæden gaaer i B.; Sv. bUija; Nsk., Is!. bylgja. 

ltiillenbiir, n., BølleLær, vaccinium uliginosum; Sk. bUijen. 
Deraf bUllenbi'iratrii, BølleLærLusk. 

lliilk, m., en lav Væg, Halvvæg, deels mellem Loen og ()-it,~ 
Laden ( labolkijn), dcels mellem Loen og Gulvene ( lobUlkijn; s. Lu,..., ~· 
Go!L); i lign. Bet. bruges Sjæl!., Jsk. Bulk (Jsk. ogsaa: Ijalk, e• . frr._b/l ~ 
Bulke); Vestg. buhlke; Nsk. Bolle, Balk·; Sv. balle; Gottl. ballai; ~1,~
G\. Dsk. Balle (Visen om I\ong Eriks Mord i Finderup Lade). ~ 

li " 1 'l' · -fb I ) J_J,--6--J~ 01np, n., angsom rav, a ornpa s. s. . __ , 
*Borsolla, m., BenæYnelse paa et Luftphænomen, en Uvcirs- f.?_,~~J.-<--"->-, 

sky af særegen Skikkelse. Ordet betegner eg!. en Sele til 

en Bør. 
Uoser (bl. s) -bos-t, adj., ond, slem, arg; fig. bUst var, haardt, 

slemt Vcir; Tsk. bos. Ordet bruges ogsaa i Dsk. d. T., Sk., 
Vestg., Gott1., Små\. Det forekommer oftere i Kæmpeviserne. 

Uossestol~k, m., Bøsseskæfte; Sv. bass-stock, m.; Is!. bissu

stokkr, m.; Nsk. Byrsestok, m. 
Uiiste (l. <'5) n., Svincbov (jfiiskabo8te); Dsk. (sjeld.) en Boste 

(Angel. en Bohst); Sk., Vestg., Små\. baste; Gottl. bojstii; Verml. 
puste (jl<iskepuste); Finsk poisti el. pujsti (lhre D. L. p. 21). 

Uosteniidder, pl. f., eg!. Bankenødder 3: Nødder, som bankes 
af Træet; af bUsta ( !. u), bøste, banke: busta nOdder, ryste 
Nødder ned ved at Lanke Grenene med en Kjølle. 

D. 

Da, m., Dag. Foruden gen. das bruges i Sammens. deels 
dajs f. Ex. dc~svarkje, hvordajs, målticlajs, deels ved Omlyd des 
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f. Ex. andesgår, middesbrynan, middesmål, middesmad ([si. mi<J
degismatr af ældre F. miadegi = miar dagr, Bh. midda). 

Dajsvarkje og (Gudh.) dasvarkje, n. Dagsværk (B. A. Landeb. 
og Jordeb. Dagsuercke); Sv. dagsverke; Is!. dagsverk. Det be
tegner især det personlige Pligtarbeide, som Udbyggeren el. 
Hnusmanden gjør hos Bonden. 

Dalakar, m., Benævnelse paa en Mand af overordentlig 
Størrelse og Kraft (jfr. kar). Ordet er d. s. s. Sv. Dalkarl, en 
Mand fra det historisk bekjendte Dalarne. 

Daldos, kun i Talemaaden: spilla daldos, leve over Evne, 
slaae stort paa, "spekkelera sijn eiendom vakki> ; jfr. raddis. 

Daldra, v., s. Dallra. 
Dalk og dalkes, m., eg!. noget Dinglende, Vaklende (jfr. 

dalka); 1) om Ting: en hængende seig Klump af Slim eller 
Snot ( s. Snordalk); 2) om Personer: Een, der f. Ex. har en 
dinglende og vaklende Gang, eller en ussel Rytter, der sidder 
løst og dingler paa Hesten o. s. v.; it. fig. en sløv Person. 
Jfr. Vestg. daltlk, en Stakkel. 

Dalk, m., Træstykke paa Aaren, der hvor den berører 
Tollene, for at den ei skal slides ( lfristiansø); ogsaa åredalk; 
d. s. s. klapp, åreklapp. Om beslægt. m. Sv. dalk, haard Hud 
i Hænderne af Slid eller under Fødderne af Gang? 

Dalka (ar-ada-adi, v. n" dingle, vakle, slænge; meget hyp
pigt især om at sidde løst paa en Hest, ride som en Stymper; 
Nsk. dalka. Ordet er udentvivl beslægtet med daldra, dallra (s. s.). 

Dalka, f., bruges om Kvindfolk i lignende Forst. s. dalk, 
dalkes (s. s.) om Mandfolk. 

Balkes, rn" s. Dalk. 
Dall, bruges i Udtrykkene: stå på dall, staae paa Vip; stå 

dall, · staae og vakle, især om et lille Barn, man vil lære at 
staae, som ikke kan bevare Ligevægten, naar man har stillet ' 
det opreist og derpaa sljpper det; s. d. følg. Ord. 

»allra (ar-ada-ad), v. n., dingle, ikke staae fast; ogsaa 
daldra (Gudh. og fl. St.): gå å dalfra som svirenes folk; jfr. 
Sv. dallra, dirre, ryste, bævre. 

Damein og dameina, f., Dagmegning el. -mejning, Dag
mildning, Daghlide; Sk. damejna; Sydsj. Dagmeien (formod.== 
Dagmein); derimod Sv. d. T. dagsmeja (for: dagsrnidj_a). 

Damm, m., en Vandpyt el. liden Vandsamling, især i de 
stenige Strandbredder eller i Strandklippernes Huller og l{løfter 
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(Gudh.1; Nsk. Dam, m., d.s. (især paa Veie og Marker). 

Jfr. hol. 
Damma, f., Dame; [si. damma !fornem [(one). 
Damria 1er-damp-dampt1 v. n., med ner, dumpe, falde ned: 

ja damp, har dampi ner; i Gudb. bruges ei Præsensformen 
dampa, men erstattes ved dompa (m·-ada-ad); Sv. (Uppl., Hel
singl., Sk.) dimpa idamp-durnpit); Ångerml. dompd; N sk. dumpa. 
Jfr. Rydqvist Sv. Sp. I., p. :c02, der betvivler Ordets Tilværelse 

i ældre Sv. 
llanka 1ar-ada-ad), v. tr., aflive (ved Slag, Stik, Krysten 

f. M.): ja va i åns hanna å dankada ejn kjyr, - tog Livet af, 
slagtede en Tyr; hajn klåmd' ijn, så ad hajn hadde niir dankad 
ijn, - krystet ham ihjel. Uvis Oprindelse; jfr. Siiderml. dancka, 
slaae paa; Jsk. danke I dannk'), staae sig mod Een f. Ex. i 
Brydcleg l«kan do dannk' ham»). 

Dar, f., Dør 1Jsk. Dar, Sk. dår, Gottl. daur); Sammen
sætningsgenitiv og pl. darr·a: dovla darra, en dobbelt Dør, hvor
ved paa Bornholm sædvanligst forstaaes 2 Halvdøre, een nedentil, 
ujnnedar·n, og een oventil, ouandarn; darratankel, Dørtærskel. 

J)al'l', m., den under Stegefedt samlede og størknede 
Kjødsaft, som bævrer, jus; af v. darya; jfr. fissel, staggra. 
Samlg. m. H. t. Formen Sv. elan, m., Bævregræs. 

Dal'l'a (ar·-acla-ad), v. n., dirre, bæve, skjælve, zittre: dm·ra 
som et aspeliiw; d. som ejn jorfaster sten; Nsk. !Ag. St.), Sv., 
Sk. darra; Vestg. daddra, duddra; jfr. Eng!. to diclder; [sl. 
titra; Tsk. zittern. 

llasa 1bl. s; ar-ada-ad), v. tr., med å (af); afhjaske, for
hjaske: hvor du har dasacl dajn grajna houan riilit å ! 

J)atla (ar-acla-ad), v. tr., er egl. s. 0. s. Sk. clatla, Dsk. 
dadle, Sv. taclla, Tsk. tadeln, men det construeres paa en egen 
i\Jaade, idet nemlig clatla ejn forbindes med præp. på og en 
efterfølgende infinitivisk Sætning (i Sv. derimod ab sol. taclla 
på n., udsætte paa N. ), ligesom det og bruges fortrinsvis i 
nægtende Sætninger; tillige har, som det synes, en bestemt 
Biforestilling I at Den, som udsætter paa Noget, troer selv at 
kunne gjøre det bedre) saaledes knyttet sig til Ordets egentlige 
Begreb, at den endog har noget fordunklet dette: på ad tugga 
skro ska ijngijn datla mei, med Hensyn til at tygge Tobak 
skal Ingen udsætte Noget paa mig (og troe at kunne gjøre det 
selv bedre) ~: Ingen kan tygge Tobak bedre end jeg; åskesli.iran 
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datlada 'na 'nte på ad gjorra hossa, lfokkepigen kunde ikke 
bedre binde Strømpe (Strømper) end hun. Skougaard ( B. B. 
p. 37 5) synes at have forsta.aet det saaledes, som om datla i 
og for sig betegnede: "overvinde, overgaae, gjøre En Tort ved 
sin Fortrinlighed for ham i nogen Maade." 

Daura, m., Morgenmad (Davre; lsl. dagverårl. Dette Ord, 
som under forskjellige Former forekommer i Nsk., Sv., Sk., 
dansk Almuespr., høres kun sjeldent paa Bornholm og har i 
Mands Minde ei været i almindelig Brug; man betragter det 
endog som et fra Sjæl!. laant Udtryk. S. forøvr. ivlål. 

Deia, f., kun i Sammens. redeia (s. s.1. 
Den, m., en Degn; Angel. Dien. 
Diggedar og hyppigst pl. d(qgedarer, f., underlige Gebærder, 

it. Komplimenter: gjorra diggedarer; di store gjorra så manna 
diggedarer forr ejn ajn. 

Dijn-din-ditt, pron. poss., din, dit; pl. dina, dine. 
Dingrl-dångel, m., Noget, som hænger og dingler, f. Ex. 

Legetøi, man holder eller hænger over Børns Vugge. 
Dink, n., en Benævnelse, der bruges om en Person med 

Haan eller Ringeagt: en stakkels Djævel; udentvivl s. 0. s. 
Tsk. Ding, n., Nsk. Dings, n. •c.= Dsk., Sv. tingest. 

Dised, s. Gjisader. 
Diver-div-diVt, adj., dyb. 
Do, (er-de-tJ, v. tr., forb. med å, overvinde, faae Bugt med, 

gjøre af med: «Holjer Dansk hajn dode Burmajn å"; ja har 
ota dot 'ijn å liesom ett fitt, jeg har ofte saare let faaet Bugt 
med !Jam.~· 4-ir chrl'--_i::'::f_~I ~\f1.h,'L ,,_ vVa.v-t1Q. 1''"1'' 

Dobba, m., en Pløk, som er but, ikke spids. 
Dobbuer-n-ut, adj., stump, ikke spids, f. Ex. ejn dobbuer 

pijn; Falst. duppet. 
(~) Doksa (ær-ada-ad), v. tr., faae Magt over: hajn doksa~ 

hannem nokk 1Gudh.); jfr. N. S. daaksen, afdaaksen, gjennem
prygle, afprygle (Richey p. 321; Jsk. dokke, dukke, v. a., faae 
Bugt med, være overlegen, baade i physisk og intellectuel 
Henseende (maaskee dog blot en figurlig Brug af Dsk. dukke). 

Dolk, m., en lille Pidsk i Haaret; deraf fig. ejn kara

dolk (s. s.I. 
Dolsa 1å; ar-ada-ad), v. n., dovne, smøle: hajn går å dol

sar (Gudh.I; Is!. dolsa, nøle; jfr. Sv. dolskas, vise sig dorsk; 
fremdeles Adjectiverne i Dal. dålsk; Sv. dolsk (Sønderj., Falst. 
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cl. s.; Sydsj. dulsk), Gl. Dsk. dolsker [ s. l\1olb. D. L. p. 78 ), 
Falst. d. s. it. dølsker, - med Bemærkelserne: dorsk, doven, 

Jael, træg; Sk. dålsk, egensindig. S. forøvrigt Duller. 

Dom, pron., s. Dujn. 
Domma, m., en Døvstum: ejn dormna (Gudh.); Sv. durnbe, 

dumme, m. 
Dommer-domm-domt, adj. 1) stum, døvstum: hajn kajn 

hvarken hora iijlle snakka, forr hajn e clornme1·; Koffeds cliijn 

dornma, l{ofods døvstumme Søn eller Datter; Sv. dwn, dmnb, 
slum; Dsk. (sjeld.) og Nsk. dum; Engl. dwnb; lsl. clwnba; 
A. S. dump. 2) dump, lrnul, dærnpel: ejn dommer ly', dump 
Lyd, f. Ex. af en Kirkeklokke·; Vestg. dåm (svag, mat: «ett 
dåmt ljudn lhre D. L. p. 29); Dsk. lsjelclen) durn; Tsk. dumpf 
3) dum, uklog, uforstandig, eenfolclig; Tsk. cl111nm; Sv. dum. 

D01:jcn, adv., altid, uafbrudt, i eet væk: ltda, trl\Ja cl01')e11, 
spise stedse, trælle altid; jfr. N sk. dorgen, dorgende, ganske, 
aldeles; Jsk. doi·gen d. s. i Forbindelsen: dorgen væk, reent 
væk, forbi; Gottl. clårgdnes, bredfuld. Disse Ord cre maaskee 
af fremmed Oprind., samlg. Tsk. dwcltgehencls, adv., overalt, 

allevegne; uden Undlagelse, heelt og holdent. 
.Dol'l', kun i Forbindelsen: i ett dorr viiklc,, cl. s. s. dorjen, 

f. Ex. lrnjn gjijkkj i elt dorr vitkk. 
:00l'l'lt (m·-ada-acl), V. Il., dona ie, staae til: la 'na munn 

dorra te cl. blot doi·ra, lad det kun slaae til! jfr. Gotll. dårgi.i, 

slaae stærkt; springe med llfærdighed og Buidcr; overfyide (en 

Tøude med Sæd). S. forøvr. d. foregaaemle Ord. 

~or"es, pron" s. lhUn. 
Dota (ar-mla-ad), v. tr., kaste Een lil Jorden, slaae ham i 

Gulrnt (Gudh.): ja ska clota dei; formod. et nyere Ord, dannet 

af do. 
Dmm (au), f" Duc; tvivlsomt, om delte Ord er det samme, 

som høres i Stednavne, f. Ex. JJouelji.ii', hYilket oversættes ved 

Duebjerg; Douemlijn, Dueodden, Kamel paa ilornl10Jms syd
ligste Spids, der forlænges i et Flyvesands Hev, hrnri strandede 
Skibe i kort Tid nedmales. Det sidste i det mindste synes 

s11arere at forudsætte et forældet Ord, beslægtel f. Ex. med 
Nsk. Dov, f., en Liød Surr~æver eller lJeyæger sig, 
naar man træder paa den; Helsingl. chy'va, sid Jord, Dynd pyt. 

Døue- eller danestol (.Nord!.; Syd!.), daustol (lige!. Syd!.), 

douel- el. donelstol (Vesti.), m., Illaaurt, Kornblomst; Sv. diif'stol 

4 
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(J. Paulli Urteb. Nr. 47); samlg. m. H. t. Sammensætningen 

Sv. dufkulla, Skovstjerne, trientalis. 
Dovvel.,.t, ogsaa (Vesti.) dovluer-u-ut, adj. 1) dobbelt (mods. 

enkelt): ejn dovvel bajnkj, dovla darra; Nsk., Sv. dubbel; Eng!. 
double; Tsk. doppelt. 2) fig. tvetydig, falsk: ejn dovluer (eller 
dovvel) majn, tvetydig Person; Eng!. double; Lat. dupleæ; i Sv. 
og Tsk. kun i Sammensætninger. 

lha (drar-drau-drad), v. tr. og n., drage (jfr. trajkkja): dra 
fisk ( lijggja på sjojn å dra fisk), fiske Torsk med Snøre; dra 

0

på sei = d. klar på (ikke: trajkkja); dra garn, d. linan å latted, 

d. reved opp (s. Majnsa). 
Drabb, m., s. d. følg. 0. 
D1·abba (ar-ada-ad)1, v. n., være langsom, seendrægtig, gaae 

og smøle ( Gudh. o. fl. St.); deraf drabb, drabbes, drabbois, 
drabhhas, m., uvirksom, seendrægtig Person, Drog (om Mand
folk); drabbhasa, d.s. (om Kvindfolk). Jfr. Vestg., Sk. drabba, 
mangle, fattes, f. Ex. om Kræfterne; drabbfotar, tungfodet (Ihre 

D. L. p. 33). 
Drabba (a1'-ada-adf, v. n., gaae og tabe, hvad man har i 

Hænderne; drabba på sei, spilde paa sig. Maaskee skylder dette 
Ord blot en Konsonantombytning sin Oprindelse og er s. 0. s. 
dradda. Deraf drabbes eller drabbhas, m. = draddhas (s. s.). 
I andet Fald kunde drabba være besl. m. Østg. drafse, være 
uagtsom, behandle skjødesløst, forspilde. 

Drabbes, drabbhas drabbois, s. Drabba 1. 2. 
Drabbes, m., børes f. Ex. i Gudh., men sjeldent, som Be

tegnelse paa en seig Snotklump = snordalk. Skougaard har 
drabbes alene i denne Bemærkelse. Tvivlsomt, om det er at 
henføre til eet af de foregaaende Ord, eller det er s. 0. s. 
Øs tg. dabb, stor, seig Inump af Sliim el. Lign.: altsaa med 
indskudt r drabbes = dabbes, ligesom f. Ex. fråkujnelier = 

fåk. (s. s.). 
Dradda (ai·-ada-ad; imperf: ogsaa dradd), v. n. 1) dradda 

ner = Dsk. d. T. dratte ned, falde ned (efterhaanden): abblen 
dradda ner; Sk. dratta, falde hobevis fra en Høide; jfr. Små!. 
dratta, gaae eller komme flokkevis (folket drattar til kyrkan). 
2) gå å dradda me nad el. g. å dradda, gaae og ved Uagt-

,somhed lade noget falde, g. og tabe af Hænderne, hvad man 
har; Sk. dratta; J s k. dratte ( v. tr. dratte Noget, lade Noget 

falde). 
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DraddlJois, m" tl. s. s. draddlias; s. forøvr. Boisa. 
Draddhas, m., ogsaa draddluil, Een, som «gå1° 1t <fraddar», 

er dratvorn, dratfingret cl. (.Tsk.) drathændet. 
Draddhasa, f" d. s. om et Kvindfolk. 
Draddhål, s. Draddltas. 
Dragg, m" en Dræg, lidet Anker til en llaad, men bruges 

ogsaa af Fiskerne til at optage derrs Redskaber f. Ex. Garn, 
Lænker f. '.\J. af Havbunden (s. stroja opp); Sv. dragg, dragge, 
m. (til at fiske op med); N. S. Dragge (jfr. Dithrnarsk. Dmggen, 
Redskab med 3 Hager til at tage en Spand op med, som er 
falden i en Brønd); Holl. D1°egge; Nsk. Dregg, m. (Baadcanker; 
til det andet bruges et lignende Redskab, som kaldes Sokn). 

Brank, m., nrank =Bærme (hvilket Ord er fremmed for Bh.). 
Drassa (ar-ada-ad), Y. n" være doven, sccnfærdig, ørkcslos 

dr·ossa ; ,] s k. drasse. 
Brataula, f" et improviseret Dambræt ;"J: en firkantet Figur, 

som man med Kridt tegner paa et lford, Bræt o. des!. og inu
deler i Tavl el. Ruder, ligesom et Dambræt; i Stedet for Brikker 
betjener man sig af Nøddeskaller; at spille Dam paa dennt' 
\faade, kaldes: ad triijkkja taula. Samlg. Dsk. (foræld. cl. sjeld.I 
Dragtavl, et Slags Brætspil, TræktaYl (trække Tavl); it. Damspil; 
lsl. dammtafl, n" baade Dambræt og Damspil. 

Draw, n., et Fald, Heisereb, det Tong, hvormed et Se il 
paa Eger heises op (Gudh.) = fajl (a. St.); Nsk. Drag, n. 

Draw, n" ResYærlighed, Ulcilighed: ha draw forr å fil. gjort; 
dur e så meied draw me 'd; nu ska 'jn ha hannem å ha dmw 
me; jfr. Nsk. dragast mce, Dsk. drages med, besværes med = 

Bh. dras rne. 
Drest, m., Treen i de brugelige Kortspil (Gudh. o. 11. St.\ 

= tree1°t (a. St.). Is!. (B. Il.) pristr, m. 
Drikka, n" tyndt Øl, dagligt Øl (det bedre hedder: ol, d. 

bedste: gottol, d. sletteste: svaledrikka, attedrilcka, s. s.); Sr. 
dri.cka; Loll" Falst" Møen. Drikke; i kjøbenhavnsk Almnespr. 
betegner Drikke enten Kaffe eller Thee. 

Droia, f. 1) Drøielse, Forslag: dl'tr e ijngen droia i madijn; 
Nsk. Dryg, m. 2) = meldroia (s. s.). 

Dromm, m., en overmaade stor Sæk, navnlig til Humle: 
ejn homladromrn (Gudh.); paa Vesti. skal Formen dromma 
høres; jfr. N. S. (Lltbeck) Drompt, Drommt: J Drornpt hoppen; 
XII droi'ntenn hoppen (B. A. r, p. 72; 12.'i). 



b2 DRoss-DRXTT. 

D1·oss, n., s. d. følg. 0. 
Drossa (ar-ada-ad), v. n., være seenfærdig, dorsk, ørkesløs: 

gå å drossa, gaae dovent og skjødesløst; deraf dross, n., en 
Person, som "drossær» (især om Mandfolk); drossla, f., d. s., 
om Kvindfolk. I lign. Forst. Sv. drossa el. dråsa = Dsk. drøse, 
men og = drysse, falde ned i Smaadele; strøe (omvendt Baden 
D. L. 0.: «drysser, len te et odiosus incedo; drøser, spargo, 
cons pergo"). 

Drossla, f., s. foreg. 0. 
Drossuer-u-ut, adj., drøsevorn, dorsk, seenfærdig (Gudh.); 

Jemtl. dr0åsug og dros; Sv. d. T. drås~g; Eng!. d1°owsy. 
Drudas (as-ades-ads), v. d., drive Skjemt ( «bri.igga plasern): 

hajn drudas me 'na; bon dr adas me 'jn. Ordet forudsætter et 
Substantiv drud = Skjemt, Spøg, og et saadant haves uden
tvivl i d. danske Riimkrønike i Udtrykket: foruthen clriidh (v. 
627; f drwt, v. 4429) :l: foruden Skjemt, ikke for Spøg, for 
Alvor; i det mindste lader det sig godt forklare saaledes. 

Drudansfujlle1·-f1tjll-f'ullt, adj., skjemtefuld; forudsætter et 
foræld. subst. verb. driidan, Skjemten. 

Dråjng, m. l) Tjenestekarl (almind.); deraf lwudd1°åjng, den 
første og fornemste Tjenestekarl; halldråjng, den anden, hiin 
underordnet (= Sk. hallcar). I samme Forst. Sv. drång, Nsk. 
Di·eng; det danske Dreng har tabt denne Betydning, men 
bruges derimod om en ung, halvvoxen Knøs, som tjener (lsl. 
l.jettadrengi', ijettapiltr·), mods. Karl, - en Bemærkelse, der er 
lige saa fremmed for Bh., Sv. og Nsk., som fremdeles de øv
rige Bemærkelser, Ordet har i Dsk. 2) Ungkarl, ugift Mand
folk ( Gudh., Østrelarsk. o. fl. Sl.): hvor gammajller va Tor 
som clråjng, forrijn hajn gjefte sei i sommars? - hajn va 
forrekjive år; ejn gammajller drcijng, ea gammel Ungkarl (ogsaa: 
g. Tjenestekarl); Nsk. Dreng (ein gamall Dreng, ogsaa i begge 
Bemærk.). Jfr. forøvr. horra, kar. 

Dråjngalms, n., Karlekammer, mods. peiekammei's, Pige
kammer. 

Drått (af clra, drage, trække), f. 1) en Vognstang; Vestg. 
dratt (lhre D. L. p. 33); jfr. Dsk. Dræt, hvad der paa Ploven 
svarer til Stangen paa en Vogn, et_ l'lovdræt, = Gottl. dregt; 
it. Dragtøi, Seletøi = Nsk. Drætte, n. 2) et Pløielands Længde; 
jfr. Angel. en Dræt: «H~stene gjøre en Dræt med Harven, 
det de drage den hen ad Ageren•>. 
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Dråttåg, n., IJenævnelse, der brugtes forhen om Hammelen 
paa Vogne (Gudh.). 

Dråwa (ar-ada-ad), v. n., gå å dn'ilw, gaae og æde til alle 
Tider, ikke holde fast Maaltid (Gudh.); formod. af driiw (ældre 
og sjeldnere F.) = cfreuu (almind.), Drøv (tugga d., tygge D.). 

lhiiwsa (ar-ada-ad), v. n., gå å drii1csa, gaae dovent og 
skjodesløst (efter Almqv. ogsaa Sk., men Ordene ere hos ham 
corrnmperedc; s. parallel. mel. Bh. og Sk. p. 17 3); jfr. Sønderj. 
dræve, tøve, være seen i Ord og Gjerning; lworaf Drwcs, en, 
en lad, doven PC'rson. Hos l'lloth anfør('S dræbe, dræve, trække 
paa Ordene; il. i Almind. være langsom, nøle; dræ[1e, tove 
længe, være seen. 

lh-åwta (aT-ada-ad), v. tr., drifte (drnfte), navnlig Gryn; Sk., 
Vestg. drufta; Nsk., Sv., Øs tg., Angerrnl" Helsingl. clryfta; 
Angel. drøjjt; Jsk. drntte. 1\Iolb. jævnfører Isl. dreifa, sprede; 
A. S. 1fræfan. 

Priint, m., clle1· r1rlnfru1it (sædv. i hest. F.: gårdrci11t1jn), 
Navn paa den yngste Bondesøn, der ifølge Bornholms gamle 
Vedtægt og A rvclovcn af 177:3 er fmlt Arving til 13onclegaardrn. 
Om Ordets OprindC'lse ladt:r sig Intet sige for vist: om det f. Ex. 
er at henføre til lsl. dr1!ttinn, Dsk., Nsk. Drot (lworaf: Jord
drot) og altsaa = Ciaardd1'0t, G:iardherre; eller, da det selv af 
meget gamle Folk paa sine Strdcr (f. Ex. i Gmlh.) ansees for 
egentlig at være (;t, spøgende lid tryk, muligcn fra forst af IJ.<1r 
Yæret et Slags Øgenavn eller UkYrmsord, Il\ is oprindelige Be
tydning ;ilt tidlig har taht sig; jfr. i saa Fald blandt Andet 
D~k. (fonl'ld.) Dr.1Jnter, Sk. d1·!ins, Sv. drDnare, Nøl er, Smøl, 
Drøsepind (Is!. drutinll, Sinke). S. fornu. Gårapeia, Gårapibcl. 

Drii11t, rn., "cl lidet Solrl», Drikkelag, Lystighed efter Ar
beide; udtrykker noget )Tindre end gjiJl!e; bruges rneest sam
rnens., s. fh!siacfrunt; JJ1eianulrunt. 

lhiissa, (af rfriissa, drysse), m., i\længde, Hob (navnlig af 
saaclanne Ting, som drysse eller drysses): i driissa, dryssevis, 
hobevis; Sk. druse, d. s. (lhre D. L. p. 33); Angerml. d1°iissa, 
Nsk. Drøse (Drose, Draasa), m., aftærsket Korn, som ei er 
kastet el. renset; Sv. dråse, drosse, m., Dynge af drift et Korn; 
jfr. Søndcrj. Drais, en, 1Jn Dynge (lige!. om Korn; af draise, 

drysse). 
lh'iisshalm, m., Strørise. 
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Driissla (ar·-ada-ad), v. tr., lade drysse, spilde; Sk. drosla, 
d. s.; Vestg. llr-ossla, sælde, sigte sagte. 

Drossla (ar-ada-ad), v. n., drøse, dovne; afledt af drossa 
(s. s.); Sk. drosla; N. S. dr!Jseln. 

Du (sædv. med et Forslag af e el. ii), pron. 2. pers., du 
(Gottl. diiu); acc. og dat. dei, dig; pl. i eller ni (=Sv., Sk.), I; 
acc. og dat. jiir, jån~, jarr, iiir (to Stavels. Nexø), eder, jer; 
gen. jiira, jiirm, jorm, jåresa, jiireses, eders, jeres. Som for
kortet F. eller suffix. bruges tu (lonløst), f. Ex. estu, vastu, er, 
va.r du, kajnstu, kan d., vittu, vil d. (pl. vinni, ville 1). I el. 
ni svarer til Dsk. I og De i Tiltale til Flere; tidligere brugtes 
det og som ef høfligere Udtryk til Fader og Moder (i el. ni far, 
i el. ni rnoer) og til gamle Folk, i disse Tilfælde med tilhørende 
Verbum i Singularis. Nu bruges i Almindelighed hajn og !ton 
(s. s.); undertiden du til Forældre. Om en lignende, tildeels 
og videregaaende Brug af 2. Pers. Pluralisform ho:; Landalmuen 
i Danmark ( f. Ex. Sjæll., Sønderj.) og Holsten, ligesom og i 
l\sk., Sv. og sv. DD. s. Molb. D. L. v. itc p. 250 og 686; 
Hagerup om Spr. i Angel v. Itte p. 31; Schiilze Holst. I. II, 
188; Aasen N. Gram. p. 198 ~ 312 og N. 0. v. did og i; 
Stri:imborg Sv. Sp. p. 152 ~ 136. lhor Noget udsiges efter
trykkeligere om Personen, gjentages næsten altid Pronominet 
som Subject, f. Ex. du c då ejn an tes, du! ni en då rent galna, 
ni! Lign. Gjentagelse i Nsk; s. Aasen Gr. p. 202 ~ 319. 

Dcggas, dugges (as el. es-acles-ads), v. d. impers., dugge (om 
Dugfald): de begjyjnner å dugges (Gudh.). Eiiers dugga. 

Duudra, dumu·a (ai·-acla-ad), v. n., dundre; fig. svire og 
sværme, leve i Snus og Duus, tumle sig i vilde Glæder: dunclra 
ouer (aum·), holde ud hele Natten med Sligt. Jfr. tornla. 

Dundra, dmmra, f., Benævnelse paa et stort og svært Kvind
folk: ja har aldri forra sett en så stor å deili dundra; jfr. Sv. 
dundrare, en svær Karl. Samlg. Bh. bragam. 

Dundr1ll'll, m., Svirebroder, som støier og buldrer, S\'iregast 
(«ejn som drikker å tomlarn); jfr. Sv. dundrare, Grobian, som 
bander og tordner. I Nsk. er Dunder·, m., et Navu paa Fanden. 

Dus, m., Toen i alle Lrugelige l{ortspil ( Gudh.) = toert 
(a. St.); Usk. Duus, 2 Øine paa ccn Side af en Tærning; Isl. 
daus, m. Af Fr. cleu,T. 

Dyjngkasa, f., s. Kasa. 
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Ujrka (a!'-ada-ad), v. n., blive dyrere, stige i Prisen (Gudh.); 
Nsk. dyrlcast, v. n., d. s.; jfr. Sv. dyrka (med upp), v. a., op

drive Prisen; Jsk. Dyrke, Dyrtid. 
Då, adv. og conj. 1) da; Nsk., Sv. då; Gl. Sv. og Dsk. 

thaa; Isl. Jia. Jfr. nar, når. 2) dog = dou, dau (som ere 
sjeldnere); ja vill då 'nte livan byta me 'jn, jeg vil dog allige
vel ikke bytte med ham; N sk. claa; is!. /i6. 

Ui'tner-dåm-t, adj., afmæglig, kraftesløs, fordi man ei har 
nydt noget, flan: vi fljkkje voss ejn syp hvar å rjn smorrmad, 
forr vi va, min gånn, sa dåna; beslægt. m. v. dåna, besvime, 
falde i Afmagt; Sv. dåna; Dsk. (sjeld.) claane (Isl. da, Afmagt, 
Besvimelse); jfr. Små!., Østg. dån, dunkel, mørk; Sv. dtmogd, 

som har matte, dunkle, døde Øine. 
Uåra, f. (e. St. m.), Daare: sidda di"lra (med udeladt Sam

menlig11ingspartik.; jfr. stil, faddere, sjillvc~jt) = sidda på d1/ra-
0tolijn, sidde paa Forundringsstolen (Juleleg); Sk. sidda d1ln, 
d. s.; jfr. I\loth Ordb. Daaretomle, «den Tønde i Juleleg paa 
Landet, som Daarcn blev sat i, og hvor man slog Vand paa 
ham, naar han ikke gjættcde i ni Om<_;ange, hvem iJæltet havde." 

Diijggjes, m., Dæggelam; forkjælet Barn (I~jæ!edægge). 
Diiju (m. og f.), dcu (betonet), ded el. de', pron. demonslr., 

den, det; gen. (sjeld.) cliijns, dens; pl. di, de; att. og dai. 
dom (JXsk., Sk., Sjæl!. d. s.; Gl. Dsk. og Sk. thwn, tliorn), <lem; 
gen. dor1·a (lsl. fieirrn; Gl. Sv. fie17a, frnira, fiara; Nsk. clfira; 
Yestg. diiint; Gl. Dsk. there; Hjøbenh. Almuespr. dere), don·o; 
(Sk. d1/.rw;), clonesa, deres. I Neutrnm bruges ofte en forkortet F. 
1et sufUx.um) ecl (tonløst) el. 'cl (Sk. d.s.; Gl. Dsk., Dsk. d. T. 'et. -
lHJn, decl cl. ded, de', di brngcs baade substantivisk og adjedivisk; 
de øvrige kun substantivisk; dul bruges, hvor Eftertrykket skal 
lægges paa Pronominet, ellers ded, cle', 'ed, 'cl; dog rnaa ved de 
2 sidstnævnte Sætningens Verbum altid gaae ifonejen (01istu 'ecl; 
va 'd; saae du det; var det). Med Hensyn til Brugen er frem
deles at mærke: 1) Formen clcijn, brugt substautiyisk, fastholder 
i Bornholmsken sin udhævende eller paapegende Betydning 
og kan aldrig (ligesom et personligt Stedord) bruges blot 
svagt henvisende Q: til intet videre end blot at betegne eller 
træde i Stedet for Navnet paa den Gjenstand (Dyr, livløs Ting, 
abstract Begreb), der omlales; men her bruges 3die Persons 
maskuline eller feminine Pronomen lwjn, hon (s. s.) og de for
kortede, tonløse Former 'ijn, 'jn, 'na; skal derimod Gjenstanden 
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udhæves ved Pronominet, da bruges Demonstrativet dajn; dog 
høres i Stedet for dette undertiden 3. Persons Pronomen, naar 
Talen er om Dyr (ja, vil man her bruge Genitiv, er det endog 
nødvendigt), ligesom stundom, omvendt Demonstrativet diHn 
bruges om Personer i Stedet for 3die Persons Pronomen : 
liijggj dajn stokkijn, oisan frå dei ! diijn må du inte ha; nu 
har ja mann ejn hast, å dajn (hajn) e au sjtiger; di ha en 
gammal ko, å dlijn ( hcijnne) villa di ha forrekjive daler forr; 
dar var Parsa Hans (Hans Pedersen): nå diijn ! (han) ja hannem 
kjajnner ja nokk; diir gjijkkj Stina: å ! ska dcijn (hun) au me; 
d-iijn (hende) har ja min gonn inte sett forra. I Dansken, hvor 
det saakaldte Fælledskjøn har udviklet sig, maatte nødvendigen 
Brugen af Demonstrativet «den" blive mere udvidet. 2) Neu
trum de' bruges i enkelte Talemaader saaledes, at det veu 
første Øiekast kunde synes at svare til Nsk. dæ, da ( Aasen 
Gr. ~ 317), Sv. det (Striimborg Gr.~ 136), Tsk. es= det danske 
ubestemte og ubetonede drr (Bh. cliir); men er dog vistnok at 
opfatte som et egentligt Subject; s. Sttr. 3) Neutrum, især 
den forkortede F. 'ed, bruges undertiden med en vis llingeagt 
haade om mandlige og kvindelige Personer i Stedet for det 
personlige Pronomen, f. Ex. ded e så forbajnada storajtut ! den 
Person (det Subject) er saa forbandet storagtig; dår liivver 'ed, 
krikker 'ed asta, der løber han, kryber han af sted, den Pjæs ! 
4) Det danske ubestemte Pronomen «mann (hvilket Ord ei 
bruges i Bh. eller Nsk. l udtrykkes ved pl. di ( = Nsk. dei), 
naar der tænkes paa en Fleerhed, hvori den Talende ei ind
befatter sig selv, f. Ex. di seia, man siger; di villa nu ha kri 
igjan, man mener nu atter, at der vil blive Ifrig; ellers bruges 
cjn (s. s.) og, hvor den Talende blot tænker paa sig selv, ejn 
ajn (s. Ajn). Den danske Brug af «Den i Tiltale er fremmed 
for Bornholmsken, men i dets Sted bruges deels i, ni, deels 
hajn, hon ( s. ss.). 5) Dom ( domm) bruges altid tillige som 
pron. ref. pl., f. Ex. di arrja (ærgre), glii, harma, dreia, slå, 
spo (skynde) dom; ogsaa i dansk Talesprog bruges dem ikke 
sjelden i Stedet for sig. 6) Naar dajn, ded, de', pl. di bruges 
adjectivisk foran Substantiver enten med eller uden andet Til
lægsord, og foran Adjectiver, der staae som Substantiver, faae 
i Regelen saavel Substantiverne som Adjectiverne den bestemte 
Form 0: Substantiverne (endog Egennavne) faae den efterhængte 
bestemte .Artikel; Adjectiverne (med eller uden Substant.) faae 
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i sing. Endelsen a, i pl. e (dog høres paa Boigden ofte ogsaa 
her a); ikkun Ordenstallene fra 3, hvilke altid ende paa e, og 
det active Participium, som tidligere endte paa anes, nu almind. 
paa enes, blive i alle Tilfælde uforandrede; ligesaa Grundtallene 
med Undtagelse af qjn (s. s.): dajn karijn, di karana; diljn 
llaskijn, Anan ! (llask, Ane); d. hvida rosan, di hvide rosarna; 
ded stora svårta fåred, di store svårte fårn; diljn forbajnada 
Hansenijn, d. galna Anan; d. gamla; di gamle; diljn dllr agenes 
karijn; di månge gånes . karana; di kjiirenes. Saaledes er 
Sprogbrugen, hvad enten fortrinligen Demonstrativets Begreb i 
og for sig, eller (i hvilket Tilfælde Demonstrativet betragtes 
som en foran sat bestemt Artikel) enten Adjectivets eller Snb
stantirnts især skal fremhæves, hvilket Betoningen viser ( cWjn 
lijlla billlijn; d. lijlla b.; d. l. biillijn ). Naar Demonstrativet, 
hvad undertiden skeer, udelades foran et med et Adjectiv for
bundet Substantiv, beholde i nogle Tilfælde begge deres be
stemte Form, i andre mister Substantivet sin, f. Ex. dn giir 
inte ratta vlijn nu (den rette Vei); ejn sk{t gå hi\r om morkja 
natten \i den mørke Nat I! om el. ver lysa dajn; forsta, tredele 
gångijn i\tte (første ... Gang efter), men: forsta, tredele gång, 
ja va dilr (derimod: treclde dajn, ja rn dilri; forria år, månad; 
Svenska Ana. 7) Naar dette Demonstrativ forbindes med de 
paapegende Stedsadverbier chir, diirsens til en nøiere Bestem
melse, sættes disse umiddelbart efter Pronominet, lige saa vel, 
naar det bruges adjedivisk, som substantivisk; dog bruges 
diirscns aldrig ved de Former af Pronominet, som alt.id staae 
substanthisk: !hijn diii' horrijn, d. diinens h" den Dreng der; 
cli cliir el. diirsens horrana; de' dii1' hused, det Huns der; o. s. v.; 
ogsaa i Sjæl!. høres ofte: den der J\Iand = den M. der. I 
Guclbj. gjøres Forskjel mellem diijn diir og cll~jn dårsens; hint 
bruges, naar man paapeger en Person eller Ting alene for sig; 
dette, naar Gjenstanden udpeges mellem flere andre: diijn cliir 
peian har nu vad hos voss i sju år; diijn dårsens piblijn (og
saa pibel) e grajnast, den Pige der er meest pyntet. Jfr. diijnna. 
8) Neutrum i Singularis, naar det staacr som Subject, og lige
saa pl. di gjentages ofte for Eftertryks Skyld, og det saaledes, 
at man enten sætter den tonløse Form først og den betonede 
sidst i Sætningen, eller den betonede først og den tonløsc 
umiddelbart derefter: de' va då bulens, decl ! cle' smagar sil gott, 
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ded; ded, de' brande, ja det brændte rigtig; di e så grajna på 
'd, di; di, di e så kara, s' ad. Jfr. forøvr. hajn. 

Diijnna (m. og f.), diitta, ·pron. demonstr., denne, dette 
(Nsk. denna f. fl., detta = Sv.; Isl. penna, acc. m., petta, n.); 
gen. (sjeld.) dajnnes, dennes; pl. desse, disse (Nsk. desse, f. fl., 
Sv. desse, m., lsl. pessi, n.); gen. ( sjeld.) desses, disses. Det 
bruges baade substantivisk og adjectivisk (jfr. forøvr. hajn); 
baade Substantiver og Adjectiver antage den bestemte Form 
lige saa vel efter dette Pronomen, som efter det foregaaende; 
til nøjere Bestemmelse sættes ofte umiddelbart bag efter det 
Stedsadverbierne har, harsens (dette sidste dog aldrig efter 
Genitivformerne, der kun bruges substantivisk); ogsaa i Dsk. 
d. T. høres oftere: denne hersens. Man siger saaledes: dujnna 
borjarijn, denne Borger; dajnna natta piblijn, desse gamle kon
narna; datta morkja tylled, desse hvide husen; dajnna lu'ir hor
rijn, desse hårsens horrana o. s. v. I Gudh. bruges dajnna hår 
og d. !tarsens med samme Forskjel, som ovenfor er anført 
mellem diijn dår og d. diirsens (s. Diijn, 7). 

Diila, f., Bræt, Fjæl = bTå (som er et nyere Ord); deraf 
dalegaul, Brædegavl; diilegoll, Brædegulv; diiletijlle eller -tijll, 
llrædeloft. Vestg. dåla, d. s.; Gottl. dala; Jsk. (Ribe St.; 
Hadersl. A.) Dæll, pl. Dæller, Dæler (Gl. Dsk. Deler, Dæler; 
jfr. B. Actst., p.501, Deller, Sajj'uedeller; Verml. diiler); N. S. 
(og Holl.) Deele; Tsk. Diele. Hører udentvivl til samme Slægt, 
som Gl. Nsk. pi1Ja; Nsk., Sv. tiija; A. S. fiil (jfr. Is!. pil); 
Fyensk, Lange!. Tild, Til, Tel, o. fl. a., hvorom s. under 
. Tijlle. 

Dåmm, m., høres i Forbindelser som: ejn diirnm sne, stiiw, 
en Mængde Snee, Støv ( = ejn helu s.) ; vi fijkkje ejn damm 
sne i åns. Skougaard har ingen Forklaring af Ordet, men an
førnr til Sammenligning: ett sjy Tein ( s. Sjy ). Ordet betyder 
maaskee oprindelig: Mulm og synes at være beslægtet med: 
dæmre, Tsk. diimrnern, Is!. dirnrna; Is!., Nsk. dirnma, Dunkel
hed, Mørke i Luften; Sv. dimba, climrna, Taage; N sk. Dæmbe, 
Uklarhed i Luften, Skyer, der see ud som et Dække af Støv. 

Dåmme (ved Assimilation for: diiTme, egl. dermed), adv., 
derfor, altsaa, under disse Omstændigheder: hajn ble nag ger, å 
cliirnrne gjijkkj ja, han blev vred, og saa gik jeg; Nsk. dærmæ, 
dæmme. Meget ofte bruges det ved Aposiopesis til at antyde 
en i Tankerne tilbageholdt Sætning, og forbindes i dette Til-
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fælde hyppigt med så ( diirnrne så -) : ja har rent forgatt 'ed, 
dt'imme - , jeg har reent forglemt det, derfor - (= derfor er 
jeg ikke kommen eller har undladt at gjøre det o. s. v.); ja 
kujnne inte gjorra 'd bare, cUimme så - (= dermed maa det 
saa være nok). 

Diiwl, m" Djævel, bruges fig. deels som et spøgende 
Udtryk om en Person, som cl er er noget Ualmindeligt ved, 
men i god Forst., f. Ex. sikkenejn cWwl, sikkenen Pokkers 
J{arl ! dcels med et Bibegreb af en vis Ringeagt eller Dadel, 
f. Ex. om en Dreng: ejn lwrradiiwl; det samme gjælder og 
om gen. diiu-ls: ejn dciwls horra te å Jasa (Pokkers Dreng); 
ejn diiwls unga te å vrLtla, en slem Unge til at skraale; i de 
samme Forbindelser bruges og satan, men som et stærkere 
l'dtryk og ikkun i slet Forst. om, hvarl der er ondt, skadeligt, 
hæsligt o. s. v. Den best. F. diiwlijn bruges sjelden i Eed eller 
som Ldraabsord, men da ogsaa som et mildere Udtryk, f. Ex. 
diiiclijn komme i 'ed 11u el. iitle 'd, Pokker tage ved det ogsaa ! 
(om l\ og et, der ikke vil lykkes, gaae fra Haanden); jfr. bolijn. 
Derimod bruges del ikke (ligesom heller ikke udenfor Eder 0. 
satan), hvor ligefrem Talen er om den onde Aand (janijn, 

mggiju, gnlnuJclL', dLijn lea, sty,'ggja). 
Diiwla (cw-cula-acl), v. n., er'. diiwlas (cts-ades-ads), v. d" skjende 

og bande, holde syndigt Huns med l\iv og Trætte; Sk. diivlas 

I efter Alrnql'ist ). Skougaard udleder det, hvad rnaaskee ·er 
rPttest, af chiicl ( Sk. diivel); i andet Fald kunde del (i Lyd
forandringen er lntct til Hinder derfor) henføres til Yestg. clivla, 

Små!., Helsingl. ci{rfa, kive, trætte (Sv. d. T. dyfla, stride med 
Ord, disputere). 

lliiwlabliinder-bliiud(t)-hliint, adj., ustyrlig, bandsat (= foi·

Vc(jnader, bannsatter): haju e blcjn rent diiwlabliimler·; ogsaa 
om Ting: de' e då rent diiwlabliint, det er dog reent forhexet, 
forbandet. Dsk. d. T. djævleblændt, adj ., overrnaade ond og 
'anartig. Ordet betyder Ycl egl.: blendet, forblindet af DjæYelen. 

Diiwlastiitld, n., !\larerid (Is!. mai·friia, Tsk. Alpdriicken). 

Dåwlastiittel'-stiitt, adj" marereden, som !\faren har redet. 
Diiwlskaw, IL 1) Djærnlskab ~: Spøgeri, Pusleri. 2) llinge-

agts- el. Haanudtryk om !\lcnnesker, daarlig Person: sikken etl 
cliiwlslcaic ! ett slakkals diiu:lsfow; jfr. fanenslcaw. 

Diiwra, rn. , Dodder, et Slags Ukrud i Hør ( "der ligner 
Iforrrn, men har større hnopper" Gudh.), rnyagrum sativum; 
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Sk. dora; Sv. dodra; Ångerml. dåde; Nerike dårlin (Liljeblad 

Fl. p. 269). 
Dii {r-dde-tt), v. tr., dræbe, berøve Livet; især fig., f. Ex. 

kraft dos inte lått, Kræft dræbes el. tilintetgjøres ikke let {Syd!., 
Vesti.); Sv. dada; Dsk. døde { I{æmpevis.; Bibelovers.; ellers 

sjelden); Isl. deyoa. 
Dii (r-do-e dor, har dott), v. n., døe, Isl. deyja. 
Dtblii, f., størknet, levret Illod under Huden {efter Stød, 

Slag); Nsk. Daublo {for: Daudeblod), n., d.s.; jfr. Isl. (B.H.) 
dauoabl6o, cruor {"det Illod, som sidst udflyder af dødelige 
Saar» ). Jfr. blo. 

Diigg, m., Dug, Borddug; Nsk., Sv. dulc. 
Dtjn(g), m., Dødning, Død, Lig; Gjenfærd; Nsk. Dauing 

(for: Dauding), m., d. s.; jfr. m. U. t. Formen Vestg. illdoing, 
selvdødt Dyr. Naar man vil efterligne Lyden af den store, 
mellemste og mindste Klokke i et Rirketaarn, synger man: 
Dår kommer ejn dojng. - Hvor ble hajn å (hvor blev han af)'? 
- Fannijn tou 'ijn, fannijn tou 'ijn (Fanden tog ham o. s. Y.) 

Jfr. fojng. 
Diilla { ei·-de-t), v. a., skjule, holde skjult, h. hemmeligt 

(dølge), saavel om Personer, som om Ting: hajn dolde sei, h. 
skjulte sig; somma dolde Svenskana på gårana (holdt Sven
skerne skjulte); hajn dolde en biissa (B. Actst. p. 223: "hand 

dølde enn Bøsze "). 
Diilla (er-de-t), v. tr., sløve, gjøre uvirksom, uskadelig (ved 

hemmelige Ifonster), f. Ex. clolla orma (Slanger, Hugorme); dolla 
en biissa, forhexe et Gevær, saaledes, at det ikke kan gaae af; 
Fyen. dølge, d. s.' {dølge Snoger); Nordsj. dølge, stille tilfreds, 
formilde. Molbech ( D. L. p. 92) udleder denne Brug fra en 
forældet Bemærkelse af dølge = "udslette, borttagen {«A. S. 
dilgian, delere; Tsk. til,genn); men snarere er hint fyenske og 
nordsjællandske dølge (dølle), saavelsom Bh. dolla i 1. Bemærk., 
et Verbum af anden Oprindelse og beslægtet med Adjectivet 
doller o. s. v. (s. s); jfr. Eng!. to dull, gjøre dum, sløv, svag f. M. 

Diiller-diill-t, adj., doven, lad ( d. s. s. Juler); Engl. dull, 
sløv, dum, langsom, dorsk, dully, d. s. (jfr. Jsk. dull- el. døll
hærclet, stædig, om Arbeidsdyr; Sjæl!., Falst. dol-, doll-, dul
ltærdet el. -hæret, forstokket; Uppl. o. fJ. a. cloling, Gottl. dåjling, 
lad Hund, doven Krop); Fyen. dull, rolig, stille (om. en Syg), 
sagtfærdig (om den, som længe har været balstyrig)= Sønde1j. 
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(lladersl.) clull; it. om Luften: stille, tung; it. hahtræt, nd
matlet; Sønderj. (Tørningl.) dylle cl. delle, from, taalig. Jfr. 

v. dolsa. 
Irnlma (ar-acla-ad), v. n., dulme; men kun i Bemærkelsen: 

blunde, halvsove; Sk., Smål. dolma. 
Diimla (ar-ada-ad), v. tr., med samman: d. samman, fæste 

sammen; dansk Provindsord hos l\loth: dimle, v. tr., d. s. 
Diimlijug (bruges meest i pl. domlijnga), m., Pind, hvormed 

Bjulfælger sammensættes ( s. d. foreg. 0.); Helsingl., Jcmtl. 
clomlin.IJ (lhre p. 32); Gottl. dymbliug; Sv. clymling, Vestg. dum
ling (lhre sst.), Dsk. (sjeld.) lhmling (Jsk. H.ibe St. Deulin g 
1\Ioth), forekomme i samme el. lign. Bemærk. 

Diimuijug, f" Dom, :\lening, Omdømme: Mte min clbmnijng. 
Diiuua (ai·-acfo-ad), v. n" tordne: hon do11nar, det tordner 

(almindeligt); s. 0. forø\T. s. Sk. clona; lsl" Nsk. cluna, clynja; 

Dsk. (sjeld.) done. 
DO!rna, f" Torden: donnan tornar (Gudh.), Tordenen bul-

drer, d. s. s. baldrar, knadd rar, tomlar; Sk. duna, f.; N sk., 
N onlr. Berg. Dyna, Dyne ( aab. y), f.; Isl. 1'eioarduna (efter 

B. H. ogsaa blot duna). 
Diiuuesjy, n" Tordensky. 
Uo1mesteu, m" Tordensleen, .belemnites, som i en overtroisk 

Tid troedes at falde ned i Tordenveir 1ifr. l\lolb. D. D. L. p. 600 

v. Tonlensteen); Nsk. D!)nestein. 
Diippa, n., Dyppelse, Sauce: de' dbppad e sil rart; Sk. 

doppa, f.; l\'sk. Duppe, f. 
i).iir-tl~i-tliitt, adj" død: ejn clor majn; ett clott rnl\jnneske, 

en Hød (aldrig substanlivisk: eju clor); slå ejn do1', slaae Een 
ihjel; Gl. Dsk. clocler (cloilr·T) o. s. v.; fsl. dauo·r. 

J.liir, adv., igjennem, kun i Talemaaden: seila isijn dor 
(Sømandsudtryk), seile igjennem den tynde lis; jfr. Nsk. elm·, 
adv" i Udlr. koma seg dor, komme frem; samlg. dur i do1·slaw, 
N. S" Dsk. Darslag (Holl. lloo1', igjennem; Tsk. clurch\. 

Diisse11 (l'ørste St. beton.), n., et Dusin (Fr. douzaine); SY. 
chLssin; r\sk. 1Jysi11g (aab. y); Tsk. Dtttzend. 

Doaer, f. (pl. dOltra), Datter; Nsk., Berg. St" lJotter og 
Dette; Færøisk dottir; Angel. Dcette1°; l\sk., Sv., Gl. Dsk. datter; 

Is!. duttfr. 
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E. 
E' (e), m., pl. eer, Ed; om den offentlige, høitldelige Ed, 

ei om løs Sværgen og Banden. Jfr. skra-e. 
'Ed, 'd, forkort. F. af pron. demonstr., det, s. Dajn. 
Edderkoppa, f., en Edderkop (jfr. spijnnara); Sk. etterkoppa. 
Eddja, f., s. Avia. 
Egel, s. Agel. 
Egenli, adv., s. Agenli. 
Egla, v. n., s. Agla. 

Eia (eier-eide el. åte-eit el. åt), v. tr. 1) eie, have, besidde: 
ja har, mijn sajn, alldri åt kjyve daler (Gudh.); Nsk. eiga (eig'
aatte-aatt); Isl. eiga {d-dtti-dtt); Sv. aga {regelm.); nogle Steder 
i Sverrig og i Nordsj. høres ogsaa endnii i Imperfect. åtte, 
aatte; i Skaane bruges Verbet ei i denne Bemærkelse, men i 
Stedet for derimod v. d. åss {impf. åddes) eller, ligesom i Blek., 
vv. hafva, rå om. 2) skylde, have at betale {= sjyjlla, resta): 
ja eier, eide el. åte hannem fira mark {Gudh.); Nsk. eiga {med 
s. Bøining s. ovf.); Dsk. Almuespr. navnlig Sjæl. eie {Nord sj. 
impf. aatte; jfr. Junge p. 371, 377; Molb. D. L. p. 97); Sk. 
de els aja, impf. åtte {Almqvist), deels ea (er-edde-ett; Stri:imb.); 
Vestg. aga; Østg. age, åge; jfr. Isl. eiga, have at - : eiga ao 
gjalda, have at betale; hvoraf vel hin Brug i Dialekterne er 
opstaaet ved Ellipsis. S. forøvr. om Formerne af dette Verbum 
i Gl. Sv. og Dsk. Rydqvist Sv. Sp. I, p. 276; Stri:imb. p. 84; 
Petersen D. N. S. I, p. 114. 

Eier-ei-eit, adj. øm i Tænderne ·ar sure Ting f. Ex. Frugt: 
ja e blejn så m:er i tannarna, ad ja foie kajn tugga; e tannarna 
eia? Tsk. eylich, om Tænderne selv, naar de ere blevne sløve 
af sure Ting {" eyliche Zahne" Outzen); Siinderj. jyvelig, d. s.; 
af sam"me Bemærkelse, men anden Oprindelse Dsk. (sjelden) 
deig. 

Eil, m., Igle, Blodigle; Tsk. Egel, m.; Sv. igel, m. 
J<;ina (ar-ada-ad), v. tr., formaa, være i Stand til: ja kajn 

in te eina mera, jeg kan ikke overkomme Mere { f. Ex. bære, 
spise M.); Dsk. (sJeld.) evne; Sønderj. ovne. 

Eita, adj. 1 E., ægte, bruges om Personer ikke blot i Be
mærkelsen: ægtefødt, men ogsaa: som i Virkeligheden er, hvad 
man udgives for; især om den sande Dygtighed: ejn eita majn 
el. kar, en solid, dygtig Mand. 
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Eitakvijnna, f., brugtes forhen om Ægtehustru (nu eitakonna, 
mods. eitamajn). 

EE~, f.f } s. Aj. 
da, . 

FJU- s. Ajll-. 
Ejn-en-ett. 1) num., udt. ejn-en-ett, een, eet; gen. ejns 

(jfr. Is!. einn-ein-eitt; Sk. ejn el. ajn-ajn-ajtt). Ved den blotte 
Optællen (1-2-3) bruges Formen en; endvidere i de fleste ægte 
Sammensætninger s. enarmade1', enbar, enbenader, enfodade'I', 
enhonnader, enivader ( eenøiet), ensammer (men ejn gång, een
gang, ligesom ejn sta, s. s.). Den hest. F. hedder altid ena, 
ene: diijn ena; d. ena gångijn; rnitt ena ben. 2) pron. indef. 
a) ejn-en-ett, Een, een, Eet, eet; gen. ejns; ejn å mina vinner; 
ejn (mandlig Person) el. en (kvindelig P.) som drikker; dår står 
ejn, en dtir nera, som vill snakka me dei; estu ijkkje livan en 
galn en, pibe!! ad seia snart ett, snart ett ajned; sikken ett 
svårt ett; sikken en sort Ting; ad sta ujnne ejns pisk. b) blot 
Masculinform og tonløs ejn el. ijn (dog høres nogle St. ogsaa 
her ejn) - man, hvor den Talende baade tænker paa sig selv 
og Andre; gen. tjns el. ijns (nogle St. ejns): ijn ska 'kje tro 
allt, hvad ijn htir; ota vill ijn ijkkje gjorra ded, som e te ijns 
eied val; hajn kajn ijkkje la ejn (iin) varra i fredd lifr. ejn ajll 
og di under Diijn). En lign. Sprogbrug haves i Jsk., Angel., 
N sk. 3) tonløst ejn el. ijn-en (enn)-ett, ubest. Artik., en, et; 
egl. pron. indef. brugt adjectivisk, f. Ex. i ejn el. ijn gång, en
gang; ijn sta, etsteds. Hvor Ordet bruges, ligesom i Dansken, 
foran Talord med eller uden Substantiver til at udtrykke det 
Omtrentlige, høres altid F. en: en fjourtan, fiimtan; en fira 
fiim snes. 

Ejn, udt. ejn el. ijn. 1) Sammenligningspartikel, end (deraf 
forr~jn, førend); Is!. enn; Færø. inn (Rask Veiledn. p. 263 ). 
2) lndrømmelsespartik., end= endog, endogsaa. Ellers bruges 
det kun i Sammensætninger, f. Ex. ijndå, endda; ijnsjont (I. 6); 
endnu hedder inu (for: ijnnu) ligesom i Dsk. d. T. (Rjøbenh.); 
Sv. iinnu. 

Ejnhvar, s. Bvar. 
Ejnkj. Ejnkja. s. Ajnkj. 
Ejnsta (ijn10ta, sidste St. beton.), adv., etsteds (d. T. ensteds), 

men skrives rettere i 2 Ord (s. Sta); N sk. einsta; Is!. li einum 
stao, li einn stao. 
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Ella, maaskee udtalt iilla, et forlængst af Brug gaaet Sub
stantiv, der betegnede Fødselssmerter (Sko ug. B. B. p. 377 ). 
Uvist, om det er beslægtet med Nsk. elda, svie, smerte, eller 
med Isl. ala, føde, parere, eller om det maaskee er en i figurlig 
Forst. brugt Pluralis af et tidligere tilstedeværende Ord ell, all 
lifr. Valborallijng) = Is!. el, Iling, Byge, Jsk. en Eel el. Æl, 
Nsk. El, Eling, Æling, hvilket sidste Ord i Nsk. ogsaa bruges 
fig. om stødevis heftige Anfald af Smerter. 

Elle, s. Alle. 
Elna (i Skrift; udt. Allna), n. pr., Ellen. 
Else (i Skrift; udt. Allse), n. pr., Elise. 

Ena (af ejn), adj. og adv. ene; man siger: hajn e ena (= 
•testa) sonn, han var eneste Søn, Sv. enda son; bon va ena 
dotter. 

Enbar (lste St. beton.), adj. 2 E., bar, ublandet, reen, lutter: 
enbar vin, fJOdd; ja vill gjarna ha enbart smorr te fiskadoppa; 
enbar misujnelse. 

Enba1·sta11s (e'nbii1'stans), adv., s. Bara. 

Endii'mmelier-i-it el. endii'mlner-u-nt ( 2den St. beton.), adj., 
egl. som dømmer eensidigt; borneret, enfoldig (i Gudh. «som 
ikke sandsern); i s. Bemærk. IJruges i Nsk. AcfjectiYet eintenkt. 

Ene, n., Enekrat, Samling af Enebærbuske; man siger: roja · 
ene, ryge med Enebær; undertiden bruges det som Feminin, 
deels ogsaa da i collectiv Forst., f. Ex. hår vouser meien ere 

meied e.; deels om et enkelt Enebærtræ: hår står en ene. 

Enetapp, m., Enebærbusk: har e ejn hel håv enetappa. 

Enna og Sammens., s. Anna. 

Enusiider l A 
Emmer f s. nns. 

Ens (af ejn) bruges baade spm adj. og adv. 1) enig (mods. 
ue11s): di kujnne in te ble ens om 'ed; Dsk. ( sjeld.) eens; Sv. 
ens, ense. 2) eens, een og samme; ligedan, paa samme Maade; 
pleonastisk: ,di e ens maga (Gudh.) =di e maga, de ere mage 
(Mager). 3) i Forbind. me ens, med eet ;_i: pludselig, paa een
gang; Sv. med ms. 

Ensamme1·-samm-samt (første St. beton.), adj. eensom, Sv. 
c,isam; it. ugift f. Ex. mijn broer hadde pajnga å va ensammer 
hu; ded e rart, hvor lajnge bon vill sidda ensam, jeg gad vide, 
hvor læ,nge o. s. v. 
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Ensammijn-sammeu-sammed, adj., d. s. s. ensamrner (s. s.); 
Uppl. ensamen, eensom; Vestg. ensamrnell. 

Enstigga (første St. beton.), m., enkelt Skilling, Eneste
skilling: ja har mfinn ejn enstigga; eg!. vel et Adjectiv 1 E., 
hvorved er tænkt paa et udeladt masculint Substantiv s. piijng 
eller sjillijng ( ejn enstigga sjillijng), og altsaa svarende til adj. 
eenstig i Dsk.; Sv. enstaka; Nsk. einstake; Isl. einstak1°. 

Erslrn, s. Gråerska. 
Esber, udt. Åsber (bl. s; Esbers-Esbersen; skrives sædv. nu 

med sp), n. pr., almindeligt Mandsnavn =Esbern; Olddsk, Olds\'. 
Asbjorn; Oldnsk., Is!. Asbjorn (jfr. Gobber, (Jbber). Som 
Exempler paa, hvorledes Navnet skreves i nogle af de fore
gaaende Aarhundreder, kunne mærkes: i d. 15de: Esbord, 
Esbornd, Esbern, - Esbernssen; i d. 1 tide: Esbern (nn), Esborn 
(nn), Espernn, Esper, - Esborsz, Esbernsz, Esbornsz, - Esbern
szen, Esbornsszen, Esborsenn; i d. 17 de: Esper, Espern, Esper
zsen (s. Hftbertz, B. Actst. pp. 18, 20, 21, 22, 79, 212, 2L6, 
:!29, 250, 251, 327, 496, 498, 499, 545, 560, 570, 582. De 
Thura, B. 13. p. 130, 134). 

Ette og Sammens., s. Atte. 

F. 

t'ader, m., Fader (Is!. faoi1') bruges i denne Form kun om 
det høieste Væsen i Bøn (fader vor) og høitidelige Udraab f. Ex. 
i, god fader! i, du fredsens god å fader! ellers bruges om 
en Fader F. fai' (ligesom i Nsk.; Sv. og Dsk. d. T.); gen. fars 
og farsa; pl. fara, Fædre. Paa Landet og for en stor Del og 
i Kjøbstæderne, hvor Tjenestefolkene betragtes som Lemmer af 
Familien, opholde sig i samme Værelse og spise ved samme 
Bord, som Huusbonde og Madmoder, benævnes disse af Tyendet, 
ligesom af Børnene, i directe Tiltale: far, moer; i dansk Al
mues pr. bruges disse Navne i samme Forst., men især i Om
tale (vor Fader, vor Moder). Far brugtes forhen almindeligt, 
og endnu bruges det ofte, som Æresnavn i Tiltale til Præsten, 
ligesom i Norge og sine Steder i Danmark. 

Faggana (altid i d. best. F.), pl. m., bruges med præp. i 
som et billedligt Udtryk til at betegne Nærheden af Noget, f. Ex. 
hajn e i faggana, nær bagefter; ha dtijn i faggana, have Døden 
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i Nærheden, paa Læberne; ha en sjoga i;:, have en Sygdom 
for Døren; Sv. faggor, pl. f., d. s. ( hafva diiden el. en sjuk
dom i faggorna; ogsaa: vara i ens faggor, være i Eens Kløer); 
Ostg. Jagger, Lapper, Pjalter, «daciniæ» (lhre D. L. p. 40), men 
bruges ogsaa ligesom i Sv.; jfr. Isl. foggur, Tøi, Sager, Flytte
gods. 

Fajliinna, m., Ende paa en Trosse, Det, som man heiser 
Seilet op ni ed; derimod aldrig som Sk.fallanna om de yderste 
Traad- el. Garnender i en V ævrække, hvorom bruges vawanna. 

Fal, adv., tilfals: ad varra jal; hastana va fal; dajn tijngen 
e fal ad få; Dsk. (undertiden) fal (holde, byde jal). 

t'al (for: far; s. Farja): i fal, drægtig med Grise: soen e 
i jal; Sk., Nordsj., Falst. i far. Formen er opstaaet ved Om
bytning af Iiqvid. r med l, en Ombytning, som stundom finder 
Sted i Sv. og Moesog. (s. Striimborg p. 10, ~ 32) og er temmelig 
hyp,pig i N sk. (s. Aasen. Gr. p. 61, ~ 92). 

t'ala, m., paa Jernspader, Hakker, Høtyve o. fl. den hule 
Tange, det korte Rør, som gaaer op over Skaftet og skjuler 
Spidsen af dett:e; Nsk. Fal, m., d. s., Gl. Nsk. falr (Aasen); 
maaskee dannet ved Aflyd af v. jela (lsl.), skjule. Deraf f. Ex. 
falakjiva, Tvege, Tvefork, forsynet med slig Indretning. 

I1'ålia, adv., meget, særdeles, overmaade; bruges imidlertid 
aldrig ved Verber ijfr. jalier; samlg.faslia): falia många; jalia 
lidijn, Jalia natter, grajner, jalia hause; Sk. falia (blot ved 
Adjectiver); Verml. o.a. Sv. Prov.farli'., jali (/.bra karl); Nsk. 
jale; Dsk. d. T. og Almuespr. farlig ( Jyll. faale, Angel. falle). 
Forøvrigt udtrykkes stundom det samme Begreb ved en Gjen
tagelse af Adjectivet, f. Ex. många, många gånga; ejn natter, 
natter horra; hon va så grajn, så grajn. 

Falier-i-it, adj. 1) dygtig, betydelig, overmaade stor: ejn 
falier håv pajnga; de' va då en fali hosta, snoua, du har! 
Dsk. Almues pr. fm·lig (Jsk. faale). 2) forvoven, overgiven: du 
e då ejn falier horra, en fali pibe!! Ordet er sandsynligen 
blot en Sideform til adj. farlier-i-it, der stedse bruges i egl. 
Forst. (farlig, som bringer Fare == Nsk. faarleg, Sv. farlig), 
medens hint derimod altid uegl. 

t'au ( Gudh.), faun el. fawn (Vesti. o. fl. a. St.), n., den 
grønne Busk eller Toppen paa Kaal, Gulerødder, Kartofler og 
lign. Rodvæxter; Sk. fan, d. s., men ogsaa Skjægget paa en 
Pennefjær (= Sv.fan, n., Dsk. Fane, Fauen); jfr. Eng!. fan, Vifte. 
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l<'anenskaw (af fanijn), n., et Haan- el. Ringeagtsudtryk, 
Skjældsord, der bruges i Om- og Tiltale baade om Personer 
og Dyr, f. Ex. Heste: de' e ett storajtut fanenskaw (storagtigt 
Kreatur, Asen el. !.) ; vittu homma dei, ditt fanenskaw, vil Du 
rykke til side, din Satan! Jfr. dc'iwlskaw. 

l1'anij11, best. F., m., Fanden (lsl. f]andinn; Nsk. F'an'en, 
Fan'; Sv. fan); ligesom i dansk Almuespr. det almindeligste 
Udtryk om den onde Aand Qfr. diiwl); i Eder er det et mildere 
Ord end satan; gen. fanens bruges i det Hele som i Dsk. (ejn 
fanens kar o. s. v.). Som en Egenhed kan mærkes, at det 
undertiden bruges, især i Sammensætning, med den ubestemte 
Artikel, f. Ex. ejn horrafanijn (Gudh.) = horradawl, horrasatan. 

!1'a1ja, f" Farve (Nsk. Fargje, Sv. fiirg), bruges om Farve
stoffet i og for sig eller .om paastrøgen Farve (Malerfarve); 
ellers om et Legemes naturlige eller kunstige Farve bruges 
det fremmede Ord koloP, f. Ex. de' hlomstered, de' toied har 
deili koloP; dog om Ansigtsfarve sædvanlig hy (s. s.). 

t'a1:ja (aP-ada-acl), v. tr" farve; Nsk. farga; Sv. fårga. 
Deraf farjara, m" en Farver; Nsk. Farga1', Sv. fiirgare. 

}'a1:ja (ar-acla-acl), v. n., fare, faae Grise: gjyltan farjacla 

forr tre ogger sin; Sk. og Små!. fiirja (Sk. ogsaa: fara, fåra) 
Eng!. to farrow. Jfr. /al. 

t'anas og fanes (as el. es-acles-ads) , v. d. , tee sig meget 
ilde, tumle, larme, buldre, gjøre Spektakel, holde Huus; ogsaa 
fuldsta1ndigere: fai'ras ijlla: ni farras så el. f. så ijlla, Mila! 
koss, hvor hujnn fanades inatt ! Små!. /(Iras, v. d" d. s. (jfr. 
Gottl. fiirclar, Fremfærd, Sv. framfart; it. Støi, Bulder). Ordet 
er sandsynligen, hvad ogsaa Bøiningen taler for, opstaaet ved 
en egen Udtale af et Verbum .Ji'irdas (samlg. Formerne: fainte1', 
harrabre1'), brugt om Færd i slet Forstand, enten nu stærk og 
idelig Bevægelse, Urolighed, eller slem Adfærd, Opførsel (altsaa 
jci1'ras ijlla =færdes ilde; samlg. antas); jfr. Dsk. ,teercles, reise, 
vanke (Is!. jeraast, Sv. fiirdas, Nsk. ,f('irast, farast); it. være i 
Bevægelse, Rørelse. Smlg. forøvrigt Bemærkelserne af Stamme
verbet Is!., Nsk. Sv. /ara, Dsk. fare (hvoraf Færd, Nsk. Ji'ær, 
F'a1'); P,h. fara (jarr-for~f'arrecl). 

f1'111'1'11er-11-ut, adj. (s. 0. s. Jsk. fcm·e, Nsk.færog, farog; 
Dsk., Sv. fiirdig), bruges i Bemærkelserne: som har gjort sig 
rede til; som har eller er fuldført, tilendebragt; desuden ei 
blot, som i dansk Talespr.: nær yed at gjøre eller hændes 
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Noget, men ogsaa reent upersonligt: nær ved at ·finde Sted: 
hajn e ja1°ruer. å varra hall nålier; ded e jarrut el. (alminde
ligere) ja1°ru' å varra kalt ida, det er næsten koldt idag ; dar 
e farru' å varra mer, flere, der er nær ved at være mere, flere. 

Far val! (imperat. af /ara), Farvel! Afskeedsønske til Een; 
til Flere siges, eller sagdes i det mindste tidligere: farn val! 
(:i: faren v.), ogsaa hed det: jam val å fijnnas gla igjan! (og 
findes glade igjen); det J.Vfodsatte af jara v. hedder: /ara ijlla, 
have det ilde, døie Ondt: hajn jarr ijlla; dog bruges det første 
aldrig udenfor ovennævnte Tilfælde. 

Farta (ar-ada-ad), v. n., have, faae Fart, glide (eg!. om 
Skibe): nujartar hon gott, nu glider det rask; Nsk. (Helgl.)jarta. 

l'asa, m. 11 det Grønne, hvori Nødder (baade Hasse!- og 
Valnødder) sidde, Hase, Nøddehase; Sønderj. en Fas el. Fais 
(Sk. tase; Sv. /nas); deraf: fase Nødder (s. st.J, hase N. (Sv. 
fnasa notter). 21 Kjærnehuus, f. Ex. ablefasa IS. S.J. 

t'asa, m., eg!. Frygt, Gru, Rædsel, Forfærdelse = Sv. fasa, f.; 
men har i Bornholmsken faaet en god Bemærkelse og bruges 
navnlig især om den Ærefrygt, Respect, som ledsager et 
mandigt Udvortes, myndigt Væsen hos en Person, selv af 
Rvindekjønnet: ejn majn, en konna me fasa; hajn, bon kommer 
me fasa; det forekommer hyppigst i Forb. ha jasa el. ha fasa 
me sei: dcd e ejn kar, dar har fasa me sei, det er en Mand, 
"som i sit Aasyn og hele øvrige· Udvortes besidder Noget, der 
alt ved første Øiekast indjager Folk Ærbødighed og Frygt» ; 
hon har, sku, fasa me sei, hon ! ogsaa overført paa Ting: <led 
har fasa, det har Fynd og Klem; paa lignende M. bruges Nsk . 
.Agje, Ogje (Frygt, Rædsel; Respekt), f. Ex. dæ fyl'e haanaa ein 
Ogje, :i: der følger ham noget, som indgyder Frygt. Jfr. Dal. 

fasur, Jætte, Busemand; Helsingl. fas: en man med fas, en 
dygtig M. Herhen hører formod. og Jsk. Faas ("eg!. vel Fas 
med langt a», Molb. D. L. p. 103): at give et Faas efter, gaae 
lige ind paa, for at indjage Skræk (Moths Ordb. et Fas, Anfald, 
som skeer med Heftighed, impetus). S. forøvr. Faselier. 

Fåster, f" pl. fastrer, Faster, Faders Søster. 
l'åste1·, fåst, adj. 2 E., fast, bruges om Baade i Bemærkelsen.: 

stiv; s. kjivver. 
Faun el. fawn, n., s. Fan. 
t'auna (ar-ada-ad): fauna opp, v. tr., tage Noget op i Favnen, 

f. Ex. meiet Sæd; af faun, m., Favn. 
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l1'awer, fawert (sjeld.), adj. 2 E., fager, faver (Jsk. og ældre 
Skrift. faui'; Is!. fagr; ogs. Nsk., Sv.), høres i Ordspr.: Tor 
me sitt fawra sjiijggj o. s. v. (smukke Skjæg); ogsaa fawra or. 

I1'awt, n., Tant, Vrøvl, Fabel; om beslægt. m. Jsk. (og Plat
tydsk) Faut, en: der er Fcl1lt ved den Ting, ;:i: det hænger 
ikke rigtig sammen dermed? og Fr. femte? ( S. l\Iolb. D. L. 
p. 107 v. femte), -- eller med Jsk. Faget, unyttig Tale, los 
Sladder? Jfr. forovr. Vestg. fakt, Dunst. 

(1'eila, f., Fiolin; Sk. fej la; Dsk. Almuespr. Fejle, Fiddel 
il{æmpcvis. Fedel1; Nsk. Fela: Is!. fiiJla; Eng!. ficldle; Tsk. 

Fidel (slet Fiolin). 
lleilel1011a (au), m., Fiolinbue; Dsk. Almues pr. F'ejlebue !Gl. 

dsk. l\æmpevis. Feclelbue); .:\ sk. Felebogje; Is!. fii5lubogi; Tsk . 

. Fiedelbogen. 
t'idclijug ( e), m., Garnet, som vindes om V æverbommen; 

bomma fidclijngijn (Gudh.), bomme Garnet: unar di bomma 
ficld1j11gijn, ~: sv(iva om bommijn på vliwijn ded, som di ska 
Yiiwa foied å, så bre di fidd~/11yijn ud me kåmmijn (Kammen) 
så brett som di nu villa ha'dn. Jfr. fidclja. 

~'iddijng (e), m., s. Lcysa:fiddijng. 
Fiddja (e), f., et Fed Garn, en Halvteen Garn, eg!. det Halve 

af en «klausan eller Fjerdedelen af en uharran ( s. ss.); Nsk. 

Fitja (F'ilcje), f., Fete, F'it, m.; Gottl. fidd. 
Fiddja, (ar-acla-ad), v. tr., fedde, binde Garn af i Fed paa 

Haspen: fiddja Garn; Sk. fedja; Nsk. feta. 
t1'iene (udt. fijene), m., Fjende; Sv. fiende; Is!. fjancli; jfr. 

:\foesog. fljan (fian), behandle fjendtligt ( s. Strornborg p. 49, 

~ 67' 3). 
Fijllefiim, fijlleseis, s. Fim. 
l1'ijngers11aj11amål, n., Spand, saa langt man spænder med 

Fingrene; ogsaa blot spcdnamål. 
(1'ij11gertuta, f. , Fingerhætte, Fingerhytte ( s. Tuta); Sv. 

flngertuta. 
Ii'il, n., Fælge; meest sarnrnens. hjau!Jil; Gottl. file, ldaul

file.; Angel. Fel(k); Sk. fol, n.; -- Jsk. Falle, en. 
l~ilka (ar-ada-acl), v. tr., sole Noget til saaledes, at det er 

slibrigt deraf: .filka sei le; filka toied te (Gudh.I; s. cl. følg. 0. 
l1'ilkuer-11-ut (ecl), adj., glat, slibrig, af Ureenltghed: veiana 

(stenana) e så filkua å reined; Sk. jilkot (Ihre), jilkecl, fil~jed 
(1\lingh.; Almqv.), d. s.; Os tg. felkot, filkot ifilke, subst. Slim, 
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slimagtig Materie paa Fiske, Stene). Jfr. Engl. filthy, skiden, 
ureen (filth, Ureenlighed, Skarn). 

mtra (m0 -ada-ad), v. tr., filtra to, rulle Uld sammen i en 
Klump, uaar den klippes af Faaret; Dsk. filtre, gjøre urede, 
indvikle. 

Jlira, num., fire; fijllejam, fijlleseis, 4 a 5' 4 a 6; lign. i 
Sk. og Nordsj. (Junge p. 142). S. Ajlle. 

J1'irahakka, f., Firen i l{ortspil (Gudh.), d. s. s. firk. S. Hakka. 
Firaknappara, m., Navn paa et Slags Slæde med fiirkantet 

Fading, Hgesom en Kasse Is. Slakar) og med en Knap paa 
hver af de fire Hjørnestolper i Fadingen 1Gudh.). 

t'iravijngara, m., Navn paa et firevinget Insect: Guldsmed, 
libellula. 

Jlirk, m., Fire, Firer (i Kortspil1. 
l1'irka (ar-ada-ad1, v. n., kjøre med 4 Heste, bruge, an

vende 4 H.: vi måtte firka opp å el. ad bakkajn, vi maatte 
have, spænde 4 for, for at naae op ad Bakken. 

t'irrevidd (nu foræld.), n., Ubesindighed (Skg.); sandsynligen 
d. s. 0. som Dsk. (sjeld.) Forvid, Sindsforvirring (s. Molb. D. 
0.1; Jsk. Ribe St. Førvid, Ubesindighed, ubetænksom Hastighed 
(Moth; s. Molb. D. D. L.); Tsk. Vorwitz, utidig Nysgjerrighed, 
Overilelse, Dumdristighed (jfr. Sv. forvett, n., Nysgjerrighed, = 

Is!. forvitni; Tsk. hlrwitz). Aldeles forskjelligt herfra er Nsk. 
Fyrevit, n., mogskab, Forudseenhed. 

f1'isk, m. , udtrykker aldrig Begrebet Fisk i Almind., men 
betegner udelukkende Torsk, saavel enkeltviis som collectivt; 
hvortil Grunden maa søges deri, at Torsken altid har været 
den almindeligste og overflødigste Fisk, man her har fanget 
(samlg. korn): ål hojller ja in te å, kog mei håjller ejn fisk! 
hajn ga 'na ett snes sijller å sju fiska; gjåddan e trawara i 
kjodd ijn fiskijn, Kjødet af Torsken glider lettere ned end det 
af Gjedden; dra el. tråjkkja fisk, fiske Torsk med Snøre; hår 
e kommed 1fallti meiijn fisk iår, man de' har vad nålit rne Iajs 
å sijll. Ikkun Benævnelsen fiskaår synes at gjøre en Und
tagelse herfra, hvorom s. nedf. Ordet torsk høres sjelden, 
meest kun naar den Fremmede spørger om, hvad man mener 
ved fisk. 

Fiskagroms, n., s. Groms. 
t'iskasnårlijng, m., s. SnerZ.ijng. 
Fiskeri, n. 1) Gjerningen at fiske, Fiskefangst Dsk. 
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21 Det, som fiskes, Fisk i collectiv Forst. : storja e ett slaws 
fiskeri (Fisk); dar ska varra meied fiskeri i Borresji:\, seia di; 
de'fiskeried, di få har, fora di te l{jovvenhawn («det Fiskeri, de 
her bekomme, føre de til Rjøbenhavn" , llafn, Chr. B., om 
Gudhjem). Ordet bruges altsaa i samme Dobbeltforstand, som 

i Dsk. 0. Fangst. 
l'iskje, n., Efteraar, eg!. den Tid, hvor Efteraarsfiskerjet, 

navnlig Torskefangsten, foregaaer: te .fiskje, til Efteraaret; de' 
va om fiskjecl, då ja komm hjemm, ad hajn ble sji:\ger; deraf 
f. Ex. Sammens. fiskjesawl, n. og m. , Markarbeidet .om Efter
aaret; fiskjess~jll, f" Efteraarssild. Sk. fischet (hest. F.), Efter
høsten, "larsmassotiden" ( Ihre D. L. p. 44); ~ sk. Fiskje, n., 
deels Fiskeri (= Sv. fiske, n.; Is!. fiski, f.), deels Tiden, hvori 
de store Fiskerier foregaae, især Vaartorskefiskeriet i Februar 
og Marts. Jfr. ældre Dsk. Fiskende = Fiskeri ( Molb. D. L. 
p. 113); Jsk. Fislcenclet 1best. F.l, den aarlige Fisketid for Hav
fiskeriet, almind. fra Paaske til St. Hansdag. 

}'issel (sjeld.), jus; s. Darr" 
}'issla (a1'-ada-acl). 1) v. n., sladdre, hemmelig bagvaske, 

være Øretuder: gå å fissla; fissla forr ejn; Sk. fessla (lhre); 
Dsk. d. T. fisle. 2) v. ref., ved Øretuderi indsmigre sig hos: 

fissla sei ijn hos ejn. 
J11issletut (Gudh.), m., Fis ler, Øretuder; ogsaa fisselitut (Vesti.); 

Sk. fessletut (lhre); Dsk. lavere T. F'isseltucl; Sønderj. Fisseltucler; 
Nsk. Tiseltut. 

l~issletuta, f., d. s. om Rvindfolk. 
t'itt, n., Fedt, bruges ofte fig. til at betegne Noget, som 

gaaer let fra Haanden for Een: hajn kajn smorra 'jn, slå 'jn i 
golled, liesom ett fitt, = Dsk.: det er kun et Smm'rebrad for 

ham, at smøre ham, kaste ham til Gulvet. 
}'itta (ar-ada-acl), v. n., ofte forb. med præp. me, famle 

ved, vrevle, kludre med, ikke kunne faae bestilt hurtigt nok, 
hvad man skal: sikkedan du står au å jittar el. fittar me 'd ! 
siges, naar Een f. Ex. ei kan løse eller binde en l{nude, vrevler 
Noget sammen, men ogsaa overhovedet, naar Een ingen Vei 
kan komme med, hvad han bar under Hænder; Nsk. fitla, v. n:, 
d. s. (Is!. fitla viO; eg!. røre lidt ved med Fingrene); Gottl. 

.fittlci, være se en, langsom; Jsk" Ven ds. fidele med N., "have at 
bestille med, vrøvle med" (a. St. fiddi, «vaase, gjøre slet Rede 
for sign, s. Molb. D. L. p. 109); jfr. Vestg. fettla, gjøre Bryderi. 
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Fitta, f., Benævnelse paa et Kvindfolk, som kludrer med 
Noget o. s. v. ( s. foreg. Ord); kaldes ogsaa en kluderjitta. 
Jfr. jittes. 

l~ittefad, n., best. F. (= Gudh. jittefaded): komma i jittefad 
el. -faded = Sjæl!. k. i Fedtefadet, g: i Forlegenhed, Knibe, 
brugtes forhen i Gudh. især om en Pige, som var kommen 
galt afsted , eller om en Mandsperson, som var bleven Fader 
til et uægte Barn. 

Fittefår, n., Smøl, Klodrian (om begge I\jøn); af v. jitta (s. s.). 
Fitte~ad, m., et Fedtebrød, Brødskive med paasmurt Fedt 

(s. Mad); Sk. jittamad. 
Fittensliiut, adv., knn i Talemaaden: slå jittenslånt, slaae 

feil, glip, baade i egl. og (hyppigst) uegl. Fprst.: hajn slo 
fittenslant (f. Ex. i Keglespil); ded slo f., det mislykkedes; jfr. 
slcinta. 

Fitte1·i, n., Gjerningen: "ad jitta» (s. s.); jfr. Jsk. Fidderi, 
"Vrøvleri». 

Fittes, m. 1) d. s. s. jittefår. 2) Kujon, Kryster. Bruges 
i Regelen om ::\Jandspersoner. 

}'ittuer~u-ut eller fitturiju-ureu-ured, adj. , som er keitet, 
ubehændig, kludrer med et Arbeide (= "nålier te ett arbez"); 
jfr. Jsk. jiddevorn, adj. "urede, indviklet, vrøvlevorn•>. 

t'ittue1·-11-11t, adj., fedtet; Is!. feitugr. 
Fitturiju, s. Fittuer, 1. 
lijourtau, num., fjorten; Is!. fjortein (ældre F. i Nsk., Sv., 

Dsk. jjugrtdn, fiughærtan); Nsk., Sk. j)'ortan; Sv. Jjorton. 
t'jiigga (ar-ada-ad), v. n., gaae med smaa og hurtige Trin, 

trippe (jfr. fjåska); Sr. fjåcka, løbe hid og did. 
t'jiijll, n., s. Bakka. 
J1'jal, f., Fjæl, Bræt, bruges ofte som særlig Benævnelse 

paa et Slags Hylde, som opslaaes f. Ex. til at sætte Bøger paa; 
Ångerml., Norrl. j)'ål, Hylde under Taget. 

t'jiila (ar-ada-ad), v. tr., stoppe, fylde, i Talemaaderne: 
jjala polsa, lave Pølse; fjcila i sei, stoppe sig, proppe i sig; 
Ostg., Ves tg., Små!. j)'åla, d. s. (j)'iila kor/; Os tg. ogs.aa: fjiila 
i sig); samme Ord forøvr. som Gl. Sv. fjala, fjcila, dølge, gjemme 
ijfr. Rydqv. p.153; Stromb. p. 68, ~ i6); ligesaa lsl.fela; Dsk. 
(næst. foræld.), Jsk., Fyen. fjæle. 

t'jiilavauu, m., Fjælevogn; ellers ogsaa bråvaun, tr·åbaldrijng 
( s. s.), Jarnvaun (jernbeslaaet til længere Kjørseler), mojvaun 
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(til at kjøre Gjødsel paa Jorderne\; Vogne enten med eller 
uden Gavle efter deres forskjellige Anvendelse (Gudh.). 

Jjiileliorn,-n., Pølsehorn, Redskab, hvorigjennem Pølsemaden 
fyldes i Tarmen; af fjcila (s. s.). 

}jiilstaun, fjiilstam1, m. 1) det almindelige Kavn paa Natter
galen IJ]iilstaunijn, best. F., hos de Thurah, B. B. p. 17: Fjeld
Stavning, Fjeld-Stæcnen); Sk. fjiilstarr, d. s. (lhre 0. L. p. 42; 
ei at forvexle med N sk. l 1]eldstær, Sneefngl, emberiza nivalis, 
Fleischer N. 8 D. p. 1060). I Dsk. er Fjeld,;tavn en nu vel 
forældet Benævnelse paa en fra Nattergalen forskjellig Sang
fugl, nærmest Svensk-Irisk, Svenske, loxia chloris; i Moths 
Ordb. oversættes ~Fjeldstavn Yed calandra (en Lærkeart? jfr. 
Fleischer 8 D. p. 980; v. Aphelen under "l(ornlærke"); i Jac. 
:\lad sen f{jøbenhavners Fordanskning (a. 159 I) af David Lynclsays 
poet. Skrift. forekommer: "Her sang den Nacterga! med stor 
fryd, den FjeldstaJfn oc dislige". Ordets Oprindelse lader sig 
neppe bestemme; Skougaards Forklaring af fjcUstaun "som 
havende sit Slam eller Værested paa Fjeld" er aldeles vilkaarlig 
i enhver Henseende; hvortil desuden kommer, at Ord som 
P]elcl og Stavn ere fremmede for Bornholmsken. 2) et Slags 
Leerkar med en Tud, indrettet som en lille Pibe, hvilket, fyldt 
med Vand, frembringer, naar man blæser i Tuden, en Lyd, 
der har nogen Lighed med Nattergalens Fløiten (Rønne). 

tjiiska (ar-ada-acl\, v. n , trippe, sokke afsted, gaae sagte 

og let («gå Wst"); Sv. J]iiska (vimse, især: "vise affecterel Ge
skæftighecl" ; ,\ngermanl. fjåsa); Jsk. j]es0e; Små!. jjatta. 

11'.jiigg, m., en meget kort To bakspibe; s. forøvr. Fjugg. 

l1jii11t11er, aclj. (fjoget\, klodset, ubehændig; Sk. J]onted og 
1Jantecl, fjantet, taabelig, tosset; Små!. fjuntig, d. s.; jfr. Fyensk 
f)un, n., Tosseri, I\arreri; it. Tosse, Nar. 

t'jiis, n., s. Ji)usuer. 
}'jiislienader, s. d. følg. 0. 

l'jiisuer-u-ut, adj., laadden, dunet: J]osuei· om mnjn, laadden 
1skægget) omkring ;\lunden; ;: om ben (s. nedf.); af fjas, n., 

Laad, Duun o. I.; deraf ogsaafjusbenacler-benad, adj. 2 E., f. Ex. 
fjusbenaclet· hana, fjosbenacl hi:inna, med laadne eller fjædrede 
Been. Jfr. Dsk. (sjeld.) Fjøser, PJæser, pl., løsslidte Traade, 
Tjavser; Sønderj. Fes, Føvs, Trævle, Tave (Tsk. F'ase1°), it. 
Skjægget paa en Fjæder o. des!. Ogsaa Top af Urter, Visk, 
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paa Møen, hvor det tillige bruges om nys udsprungne fine 

Blade paa smaa unge Træer (Molb. D. L. p. 147). 
t'labb, m. 1) = Dsk. Flab; Nsk. Sv . .ftabb; N. S. Flabbe. 

2) dum og tillige næsvis uforskammet Mandsperson, Tølper, 

Grobian; Sk. flabb; Sjæll. Flab. 
Flabba, f., uskikkelig, ubehøvlet, næsviis Pige eller l\one 

(Gudh.). 
t'labbatass, m., d.s. s.flabb, 2, men et stærkere Udtryk: 

dijn flabbatass ! d. sidste Dee) af Ordet er maaskee at henføre 
til Sv. tass, m., Lab (Tsk. Tatze); it. plump Haand. 

Flabburijn-uren-ured, adj., ubehøvlet; Sjæll. ,-fl,abet. 
t'laga, f., i Sammens. kjollnqf,aga, s. s. 
t'lammuer-u-ut, adj., eller (sjeldnere) ftammader, ftammad, adj. 

2 E. , flammet, med Flammer og Striber: flammuer karton; 
flammut toi; Sv. flammig; Nsk. Jfomet, .ftamutt. 

Flan,. m., ubehøvlet Karl, Flab, Laps; jfr. Is!. flanni, m., 

kaad, løsagtig Person. 
Flaua, f., uvorn, ubehøvlet {{vinde (Flane); jfr. Is!. flenna. 
Flana (ar-ada-ad). 1) v. n. og ref., flane, have uskikkelige, 

uhøviske Fagter og Lader paa sig, opføre sig ubehøvlet (om 
begge Hjøn): hajn går å .fl.anar; hvor bon flanar sei ! Jfr. lsl. 

flana, buse. 

Fllauhharpa, l f., d. s. s. 0-fl,ana. 
Fan asa, S 
t'lauka, f., s. I~fianka. 
t'lanuer-u-ut, adj., d. s. s. flanurijn. 
t'lanurijn-uren-ured, adj., flanevorn, ubehøvlet; om begge 

l{jøn; Gottl. flanvuren,flanut (lhre D. L. p. 45) og Sk.flanvum, 
flanevorn, letsindig, flygtig (om Kvindfolk). 

Flarka (ar-ada-ad), v. n., træde ud til Siderne, sprælle 
med Fødderne som f. Ex. Fjæderkreature: allijngana liggja å 

,-fl,arka. 
Flarka, f., og især pl. flarker bruges for Spøg om Fød

derne saavel paa Mennesker som paa Dyr ( s. d. foreg. 0.): 

komm du inte hår me .ftarkarna! 
Flarpa, (., et Slags Legetøi, som dannes af en Pennepose, 

fra hvis Ende der gjøres et Tomme langt Indsnit paa begge 
Sider, og som frembringer en stærk skurr1mde Lyd, naar man 

blæser i det. 
t'Iarra, f., Rift i Tøi; Flænge i l{jødet, Skramme; sjeldnere 
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Revne f. Ex. i en Dør; i samme Bemærk. tildeels l\. S. Fla1n 
(Richey), Flarr, Flaar (Schiitze), Flir1'e (Br. \Vb. it. Flarre); 
Jsk. (Vends.) Flire, Flirre; Nsk . .Fle1'ra, Flæ1're (jfr. Sclrniib. 
Fliiri' «eine grosze l\arben, Molb. D. L. p. 120). 

Illas, n., i Gudhj. d. s. s. vass, især Vaas, som man ei 
gider høre: sikkedant jfos! a. St. Ilas, m., Skoggerlatter, kaad 
Latter: hon slo ejn jfos opp, så ijn kujnne hiira'd ouer hela 
hused; Sv. ffas, n., Støi, Larm, kaad Spøg li Sk., Vestg. Verml. 
«naragtige Ord og Gebærdern Ihre p. 45); jfr. Is!. (B. H.1 jias, 

n., Ubetænksomhed l./las/enginn, fremfusende; Gislas.). 

l11 lasa (ar-ada-ad), v. n., skoggerlee, lee paa en kaad og 
støiende Maade: hon jlasan' (Gudh.I; Sonderj. jlase; i svenske 
Dial. (Angerml., Helsingl., Verml., Vestg., Sk.) bruges v. jlasa 
om: at vise sig ubetænksom, fjantevorn, letsindig, kaad og 
letfærdig f. M. (samlg. Ilh. fnasa). Jfr. Nsk. Flas, n., et let
sindigt Kvindfolk; Plaas, m., letsindig, snakkelysten Person. 

Jllasgrina (ar-ada-ad), v. n., d. s. s. flasa. 
t'lasuer, s. d. følg. 0. 
lllasurijn-m·eu-ured og llasner-u-ut, adj., uhøvisk lattermild, 

som er Grinebider: sikkena jlasurna pibla (Gudh.). Jfr. Gottl. 

jlasug, balstyrig, overgiven, vild; Helsingl., Verml., Vestg. fias(q, 
f1anevorn, letsindig, ubestandig f. M. 

}'laua (ar-ada-ad), v. n., om Vinden; blive flau <>: kraftløs, 
falde af: hon flauaP el. f å, Vinden løier af (!efor å); af jlaueP 
-fiau-t, adj. flau. 

lllausa el. flousa, f. , forekommer hyppigst i pl. , hvor det 
bemærker: Spottegloser, stiklende Ord, drillende Tale og Ad
færd; Jsk., Vends. og Sjæl!. Flouse1· i lign. Forst.; jfr. Tsk. 
Flause, f., Puds, Kneb; it. Narrestreg. 

Ji'lawa, f., Revne i Jern o. des!., Flise i Træ; Sv . . fiaga 
( «ruptura in metallo fuso vel malleato ex vitio materiæ n Sahl
stedt Sv. 0.); .!'._n~ d. s.; Gottl. jlagii (Flise, Splint). Jfr. 
N sk.flaga, flækkes; .fiagna, revne, flækkes op; skalles (lsl.Jiagnal. 

}'lawa, f., et Strøg af Vinden, naar den staar og spiller, 

Luft, der kaster sig over en vis Strækning af Havet: nu få vi 
en flawa å vijnnen; Verml. flaga («vara ut på fiagann, være 
ude paa Søen, der, hvor Vinden meest rækker; Ihre p. 451; 
Gottl. jlagii, vindfiagii, Vindpust; Nsk. Flaga, f., Byge, Storm
byge, Vindkast loverhovedet: Ryk, Angreb, at noget paatrænger 
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sig stærkere end ellers, i flere overførte Bemærkelser = Holl. 

Vlaag, f.); Eng!. fiaw; Tsk. IN. S.) Flage, f. 
l'lawa 1ar-ada-ad), v. n., staae og spille, springe, om Vinden: 

nu begjyjnner hon å fiawa; N sk. fiaga, falde ujævnt, blive 
snart stærkere, snart svagere. 

l'la\fijn eller !Gudh.) flauij11-e11-ed, adj., bar, ubedækket, aaben 

i Brystet; Jsk. Ribe St. fiaim il\loth); Vestg., Små!., Sk. fiaen; 
Verml. og Vestg. l\inne H. 17aken (gå fiaken i bringan; Nsk. 

flakebringa, adv., med nøgent Bryst I; a. St. i Sverrig ogsaa 

fldgen, d. s.; Gottl. flagen, nøgen, uden Fjædre. Ordet er op
rindelig et Particip. =Gl. Sv. fiaghin, Is!. .fieginn, flaaet, af flå, 
jld iGI. Tsk. fiawianl; jfr. Rydgv. J, p. 130. Striimb. p. 77, ~ 79. 

Flawuer-11-ut, adj., med Revner, Fliser i Is. Flawa I): .ftp,wut 
jarn; trad e fiawut; Eng!. fiawy, som har Sprækker; Sv. flagig, 
flise! IÅngerml. flag, .flaga, revnet, sprukket1. 

t'lei, n., et Skjær ( = sjiir): blijnna fiei, blinde Skjær ( Gudh.); 

jfr. knaJl, knos. 
t'li, ældre F., endnu almind. paa Bøigden, .fiY, I{jøbst., 

Gudhj. (er-de-t), v. tr., istandsætte, reparere; om Bygninger, 
I{!æder, Sko o. s. v.: ja har inte fåd mitt hus flyt inu (Gudh.); 

vittu inte Jli mijn kjoul, mina stawla; med samme Bemærk. i 

ældre danske Skrift. flie (" reparare" Gram); Gottl. fiia; frem

deles Sønderj., Angel., Fyen., Lo!!., Nordsj. fiie, fii, men ogsaa 
i videre Forst. (lave, indrette, ordne, pynte o. s. v.) == Nsk. 

(Berg. og Tr. St.) fli; i dansk Skriftspr., hvor det sjeld. bruges, 

skrives nu flye. Jfr. N. S. flijen, stille i Orden, bringe i Lave, 
«componere•, upfiijen, oppynte (Holl. vlijen, v. n., være passende, 

sømme sig). Verbet: flye = række, overlevere, hedder i Bh. 

almind. fly ( er-de-t); dog høres ogsaa .fii; Dal., Ostg., Sk., 
Blek. fly, Dsk. DD., Nsk., Jemtl. jii. 

t'lina (ar-ada-ad), v. n., lee enten højt eller smaat, for at 
spotte, haane Een; grine ondskabsfuldt (= «grina ijllitredn I: 
dajn Jea karijn står altid å fiinar (Gudh.); ogsaa med slet Be

mærkelse, navnlig om utidig, usømmelig Latter (Fnisen, Grinen) 

bruges fiina i Sv. og svensk Provindsspr. I U ppl., Ångerml., 

Helsingl., Jemtl., Verml., Sk.J; fremdeles Nsk. flina (dog al

mindeligere flira); Gottl. Jlcijnii; Lange!. fiine I ogsaa Sønderj . 

. fiine, men et mildere Udtryk I. Samlg. forøvr. Ostg. fiira; Jsk. 
flire; Eng!. to fleer" som i Bemærkelse ganske svare til Bh. jlina. 

t'liuuer, s. d. følg. 0. 
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~'li1111rij11-11re11-11red, adj., grinevorn, om spodsk og ondskabs
fuld Grin en ( = Jsk. fliirvom); ogsaa jiinuer-u-ut; jfr. Sv. fHnig, 
adj., om tr. d. s.; Sk. flined. 

}'lissa (ar-acla-ad), v. n., fnise; Sv.fiissa (lsl.jlissa derimod: 
grine, skoggerlee = Yerml., Ves tg . .flissa, Helsingl. .fiessa, V. 
Bott. .fiiisa; jfr. Almqv.; Ihre); Sønderj. ,tHsfre. 

lllissegrod, m., ligefrem overs. Fnisegrød, er et figurligt 
\Jdtryk, man bruger, naar Een idelig fniser: du har nokk fåd 
.fiissegrod, Du har nok faaet Fnisepulver. 

}'loa (ar-ada-ad), v. n., om Havet: stige, oversvømme ved 
Storm: de' fioar så ida (Gudh.I; Dsk. (sjeld.) flode, mods. ebbe; 
lsl. .fi6a, fiæ<1a; Sv. floda; Xsk . . fioa; Jsk . . fiøe. Det tilsvarende 
Substantiv .fiod, flo, f., Oversvømmelse, Vandstrømning (.fioen 
kommer) bruges ogsaa om Aaernes Opsvulmen: ån har ida en 
stor flod. 

Floia ( er-.floi el. fioide- har jioit, e ,tloiijn), v. Il., flyve; 
Kæmpevis . .fløie (præs . .fiøier); Fyen., Loll . .fløje; Sv. ,fiyga; Is!. 
fijuga. 

}'loifoul, m., Trækfugl (Gudh.1. 

(lloifOr-t, adj. 2 .E., flyvefærdig, som kan flyve (om Fugle
unger): ejn fio~fo1° foulaunga; Os tg . . fiogfor; Sv. fiygfor. 

(1'Joisan, m., Flyvesand; Sv . .fiygsand; Isl. .fiugsand1°. 
l'loita, f. , l{ vindfolk eller Pige, som er meget overgiven, 

forfløien (Gudh.); jfr. galn~/ioita. 

}'loita, f., et Slags liden Sneppe, saa kaldt formedelst sin 
fløitende Stemme. 

}'lor, m., Mellem de el i en Stald, hvortil Gjødselen samler 
sig, eller Gulvet bagved Heste og Køer, hvor .Skarnet ligger; 
Sk.fior («Rum imellem 2 Kvægrækkern Ihre p. 47); Isl..fior, 
m., Steengulv foran i Kostald (moka fi61°, muge under J{øerne); 
N sk. Flor, m., Fæ hus, Kostald; jfr. Tsk. FJ..ur) f., Gulv i en 
Bygning. (Steengulv; it. brolagt Fortoug); Holl. Vloer; Engl..floor. 

l1'!oss, m., plat Benævnelse paa en Mund, d. s. s. flabb, 
men bruges dog meest om Menneskers Mund: ad slå ejn på 
fiossijn; N. S. Flotze og FlOtze (" eenen up de Plotze geven; 

Richey p. 64); Dsk. Flos, gabende, hængende ~I und. Floss 
bruges aldrig saaledes som jlabb og Dsk. Pløs som Ukvemsord 
om en Person. 

t'ly, V., s. Fli. 
}'lyda (er-,fiod-flodded), v. tr., skumme, affløde: flycla milk 
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(Bøigd.); om andre Ting bruges skomma, skomma; Dsk. (sjeld.) 
fløde; Jsk., Fyen., Angel. d. s. el. flyde (udt. .fiyhj); N. S. floten; 
Jemtl. flotta; Nsk. fløyta; Is!. fleyta; Eng!. to .fieet. I Is!., Nsk. 
og (efter Molb. at slutte) tildeels ogsaa i Jsk. og Fyensk har 
imidlertid Ordet en videre Bemærkelse. 

t'lå, f. , pl. .flår, Flydholt, Korkstykke, hvormed Laxeliner 
og Toug paa Sildegarn i visse Mellemrum forsynes; i lign. 
Bemærk. Is!. fld, f.; Nsk. Flaa, f.; Jsk. Flo, (Moth Flaa) eller 
Flæ, n.; Sk. flå, n. 

Flåbba (ar-ada-ad), v. n., flæbe, eg!. hænge med Under
læben (beslægt. m.flabb); Sk. /låbba ( uvære nær ved at græden ; 
.flåbb, hængende Underlæbe); Vestg. fhlepa; Gottl . . fiåjpå; Nsk. 
fleipe; Sv . . fiipa; i andre svenske Dialekter bruges dette Verb. 
om: ei at kunne tale for sig, tale Dumheder f. M. Samlg. Sv: 
lipa, flæbe laf Lip, Underlæbe) hvorimod flepa meest bruges 
om at være kvindagtig, blød; kjæle for f. M. 

)'låbbeue, n., Flæben. 
t'liijkkja (er-flajte-flajt), v. tr., flække; it. bringe til at splittes 

el. revne, sprænge, om Tøi: ja flajte mina boiser, jeg sprængte 
mine Buxer. 

t'låjkkja, f., reven Split, Revne, Sprække: en flåjkkja på 
toi, i tra; derimod Nsk. Flekja = Dsk. Flække, afflækket, løs
revet Stykke. 

f'liijnga (e1'-de-t), v. n., bevæge .sig heftigt, ile; især i Forb. 
J!iijnga adsta, rende af alle I{ræfter (Gudh.); Sv. flånga, d. s. 
(om Løben, Dandsen, Riden, l{jøren). Ogsaa bruges det som 
v. tr. =~ Dsk. flenge, Is!., Nsk . . fiengja; it. absol. og negl. 
fliijnga opp , rive Klæderne op foran paa Brystet for at blotte 
samme (deraf oppficijngder = jlawijn, s. s.); Sv. flånga upp 
(uppficingd). 

t'låjngsa (ar-ada-ad), v. tr. og n., flenge, rive. 
t1låj11gs1t, f., Flenge, Rift: en -flåjngsa på toi. 
Flåmta (ar-ada-ad), v. n" gispe, snappe efter Veiret, være 

aandepusten, saavel om Mennesker, som om Dyr (f. Ex. Heste, 
Hunde i; Sv. (Uppl., Verml., Os tg., Vestg., Sk.) .fiåmta. 

J1'Iåska (ar-ada-ad), v. tr. og n., flenge, skjære, hugge store 
Stykker ( s. 0. s. Sv. d. T . . fliiska, Dsk. d. T. fleske, Sønderj. 
fiidske): .fiåska itu, om Flesk og Kjød; .fiaska å ( 0-~ uhugga ejn 
helu ån), især om Hugst i Smaaskov, som gjøres i Hast og i 
stor Udstrækning; it. fig. ile af sted ( = flajnga adsta); flåska 
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opp, fig. om dem, som bande og skjende: di fliiska gott opp 
I= farras ijlla; baj nas); N sk . . fliska aa banna; Sjæl!. jleske Eder 
af sig (baade denne og den anden dermed eensbetydende Tale
maade: at fieske op anføres begge i V. S. 0. som brugelige i 
dansk dagl. T.J. 

t'låskakaga, f., Fleskekage: saaledes benævnes især et rundt 
Rugbrød eller Kage af Rugbrødsdeig, hvori et Stykke Flesk er 
indbagt. 

l'liidd (dh1, f., Fløde (Sk . . /lude, 11.1; Vestg., Ostg., Små!., 
Jemtl. fiut. 

t'liij (I. 01, n., Strøg, Strækning, Udstrækning: hugga ett 
stort floj, hugge en stor Strækning; hajn har hugd ett stort , , •. 
ftoj å har i skouijn 1Gudh.); ett floj ajnga, et stort Strog Eng- JliJL~, 
jord; Små!. floke 1 "skogarne ligga i ett fluken; Almqv .). Jfr. 
N. S. Flak, Flag, Stykke af en Længde eller Flade (" een Flak 
Weges» Richey p. 59); Vestg . .f7dag, et Stykke fri, aaben i\Iark; 
Is!. fldki, noget Udstrakt og Jærnt. 

i 1lii11dra, f., egl. en Flynder l~sk. Sv. fbindra), bruges som 
figmlig IJenævnelse om det lille trekantede, med lidt Bly be
slaaede Træstykke, som hører til Loglinen. 

}'nas, rn. } , 
'·' f s. v. tnasa. 
1111asa, . 
Fnasa (ar-ada-ad), v. n., vise l1besindigbed, letsindi-g Hen

synslø§hed eller Lig·cgyldiglted, Fremfusenhed, Egenraadighed, 
uhøvisk, uvorn Opførsel i det Hele; ogsaa j7wsa adsta. Ilet 
bruges saaledes f. Ex. om dem, som sidde usørnmeligt tilbords 
1 vrage, spil de, vælte, tage med Fingrene i; om I{ vindfolk, som 
sludske, ødsle og spilde i Hunsholdningen; om uvorne og 
ustyrlige Drenge; om letfærdige og tølperagtige :VIandfolk, om 
den Berusedes anstødelige Adfærd o. s. v. Deraf fnas, m., en 
Person af :\Jandkjønnet, som handler saaledes: de' e riitt rjn 
styjggjer fnas logsaa om Dyr f. Ex. om en Hest, som ei lystrer 
Tømmen, men vil gaae sin egen Vei); fnasa, f., det Tilsvarende 
om et K\indfolk: en styjggj fnasa; fnasel'i, n., Uhøviskhed, 
Uvornhed, f. m.; fnasner-u-ut og fnasurijn-ureu-nred, adj., som 
har den Egenskab eller Tilbøielighed "ad fnasa" : diijn karijn 
e så fnasuer el. Jiia~urijn, det \Tandfolk er saa ubehøvlet, tølper
agtigt; fnasua el. fnasuma horra, kaadc, uvorne Drenge; dlijn 
forbajnada miirraskabban kajn inu hitta på å varra fnasu (stridig/. 
F'nasa, frzasuer o. s. v. ere dannede ved Ombytning af liqvida 
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og høre til samme Slægt, som .ftasa, .ftasuer o. s. v., hvilke sidste 
bruges i Bh. om en vis Art af Uhøviskhed, medens de første 
have et videre Begreb og falde nærmest sammen med .ftasa, 

.ftasig, .ftasug i svenske Dialekter. ljfr. forøvr. Bh . .ftasa o. s. v.). 
En analog Ombytning i andre eensbetydende Ord findes f. Ex. 

Sv. flissa og fnissa; Nsk. Flas; Sv., Dsk. Fnas. 

Fuasuer } , 
~' " s. v. Fnasa. 1•nasur1Jn 
t'natta (ar-ada-ad), v. n. fnatta på, skynde sig, tage alvor

ligt fut paa, kile paa; men med Bibegrebet: at man ei kommer 
synderlig afsted, ret nogen Vei med; at det ei ret vil blive til 
Noget; overføres ogsaa paa Regn: de' fnattar på å reina. 
Maaskee oprindelig s. 0. s. Små!. fnatta, rive, gnide, kløe 1hos 
Moth: fnatte), brugt i fig. Forst. 

F'11att11er-u-11t, adj., fnattet; jfr. Skabbue1°. 
t'noja (I. o; er-te-t), v. n., fyge iSk. fyga); de' /najer siges 

især om Sneen, naar den i Blæsten fyger omkring franeden; 
Små!. fnyka, smaaregne, smaasnee: sniin fnyker ned (jfr. /nyk 
= Dsk. Fnug, Fug). 

Fnojedriv (l.6), n., Sneefog (jfr. rogg); Nsk. Snødrfr 
laab. i1, n. 

t'od, m., Fod; pl. jodder og (p. Bøigd.) jodder; jfr. ben. 
Deraf enfodader-fodad, adj. 2 E., med een Fod; lattjodader, 
adj., let paa Fødderne. • 

Fodbajl, m., Fodbalde; s. Bajl. 
Fodmur, m., Fod eller Grundvold af Steen under Yder

væggene paa et Huus; kaldes ogsaa blot mur. Tidligere brugte 
man et Fodstykke af Tømmer; i det mindste er det sjeldent 
nu; det hed ett fodtra, ligesom i Dsk. 

Fodtrii, n., Benævnelse paa den lange Stang, som hænger 
ved Tøirepælen og udgjør Hovedbestanddelen af Tøiret, som 
man bruger det paa Bornholm. S. forøvr; d. foregaaende 0. 

Foie. 11 adj. 1 E., liden, ringe: en foie tijng; Dsk. (sjeld.i 
og tildeels Nsk. føie; Sv. foga. 2) adv., lidet = saa godt som 
ikke, neppe:. de' e foie vart å snakka om; ijn vedd foie å 'd, 
man mærker neppe til det; ijn kajn foie bokka 'd (neppe bøie 
det); Sv. foga, d. s., f. m. ; Dsk. ( sjeld.) føie, lidet; kort. 
Jfr. noue. 

Foita, f., et I( vindfolk, som føiter, vimser omkring; jfr. 
galnejoita. 
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l'olk, n., Folk, bruges ogsaa om en enkelt Person, baade 
af Mand- og Kvindekjønnet (f. Ex. i Gudh.), dog almindeligst 
om det sidste: ett stolt, natt folk; to natta folk; Dsk. Almuespr. 
Folk, d. s.; Vestg. fohlk, et Kvindfolk (alene) = Gottl. ett 
rnenskå (ei i foragtelig Forst. som Tsk. Mensch, n.). 

11011: i Jall, om Hoppen, drægtig, med Føl: marn e i Jall; 
Dsk. (Sjæl!., Jsk.) i Fol; Sv., Sk. i fol; Gottl. i fyl. 

Folla, m., Fole, ung Hest («ett ungt hast-i:ij»); Nsk. Fole, 
Faala; Sv. fålej Is!. foli; Dal. folå; Gottl. fulii. 

Folla (m·-ada-ad), v. n., fole, faae Føl; Nsk., Sv. fåla; 
Eng!. to foal. 

Folla,· rn.~ Fold, Kvægfold; ellers fågår (s. s.); Sv. fålla, f.; 
Eng!. fold. 

For, f., en Fure; deraf lwlifor (s. s.), ploufor, Plovfure; 
vannjor', Vandfure; Jsl., Nsk. for (å), f.; Holl. Voor, f.; Sv. 
får, fåre, m., jåra, f.; ogsaa Dsk. D. D. (f. Ex. Falst., Sams.) 
Faar; Sønderj. Furr (Eng!. furrow); Jsk. Fuur. 

For-, Sammensætningspartikel, s. F'orr. 
(1'om (ar-ada-ad), v. tr., kjøre, drive, jage bort (sjeld., Vesti.); 

Sv. d. T. og Nsk. fora (egl. bringe afsted, transportere); Osk. 
d. T. fure; jfr. Nsk. Jura, føre, bringe, især i Hast (Fur). 

}'orarja (ar-adu-ad), v. tr., ærgre, gjøre vred, = arja (s. s.), 
men et stærkere Udtryk: hajn forarjada mei (Gudh.); Sv. for
arga. Deraf fora1jad, ærgerligt: <led e då au forarjad; fora1je
lier-i-it, adj., som man kan ærgre sig over, ærgerlig, fortrædelig: 
ejn forarjelier kar, hast; Sv. (tildeels) forarglig. 

l1'01·armas (as-ades-ads), v. d., ikke blot = Dsk. forarmes, 
:i: blive fattig, komme i Armod; men ogsaa = Nsk. armast, 
:i: udmagres, blive mager; navnlig om Kreature, som tabe 
Huldet: kreitur'n (kji:irna, får'n) ha forarrnads eller e blena for
armada i år (Gudb.). 

Forasader-asad, adj. 2 E., s. Asa. 
}'orbajnada, adv., forbandet = overmaade i ufordeelagtig 

Bemærk.: diijn horrijn e så forbajnada ballaajtuer. 
}'orbistra (ar-ada-ad), v. tr., gjøre gal i Hovedet, høiligen 

opirre (sjeld.): du må 'nte forbistra hannem ! Dsk. (foræld.) 
forbistre, d. s.; Sv. forbistm, forvirre; N. S. verbystern ("irren, 
verirren" : "siin jy verbystert1> seyd ihr noch kl ug! Richey 
p. 16). Deraf forbistrader-ad, forbistret, bandsat, forvendt: hajn 
e reul fm·bistr-rider; <led e forbtgtrnd; Sv. joi·bistrad. 

6 
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• 
Forboua (au), m., Forbov; s. Boua. 
Forfara (ar-ada-ad), v. tr., komme til l{undskab om ved 

Undersøgelse, erfare; Nsk. forfara; Sv. for/ara; Dsk. (foræld.) 
forfare; Jsk. forfare (undersøge, randsage). 

t'orftoktier-i-it, adj., vild, ustyrlig, forvoven, eg!. forbandet 
(Tsk. verflvcht): ejn forfloktier kar; jfr. Tsk. ein verfluchter Ker!. 

Forftouiju-en-ed (au), adj. 1) i slet Bemærk.: forfløien: ejn 
forflouijn kar (" = forfloktier» Skg.); Sv. forflugen. 2) i god 
Bemærk. flink, rask, hurtig i Gjerning (Gudh.): ejn forflouijn 
kar (= e. ugjesvinter» k.); for hvem Arbeidet gaaer med flyvende 
Fart; omtr. d. s. s. Nordsj. frem/f,ugtig (Junge p. 379). 

t'orfråmma (ar-ada-ad), v. tr., forfremme, bruges som v. 
ref. i Bemærkelsen: forbedre sine Kaar, gjøre Fremskridt med 
Hensyn til Formue, mods. fornedra sei ( s. s.): hajn har for
frammad sei i di sis te årn, han er bleven rigere i de sidste 
Aar; jfr. aula på, formera sei. 

t'orfåra (ar-ada-ad), v. tr., forfærde (Sv. for/ara, N. S. ver
jeeren; A. S. færan), bruges almindeligt og udelukkende om at 
indjage en forbigaaende, pludselig Skræk, f. Ex. ved at springe 
op af et Skjul, pludselig komme bag paa En, udstøde et Skrig 
o. s. v.: du må 'nte for/ara mei ! la varra å forjara 'na; piblijn 
tavte krukkan uda i gårijn, forr dår va ejn horra, som forjarada 

· 'na; ja ble min gånn så forfarader (jorjaMd), forr proppijn 
floi me ens idå flaskan, jeg blev minsandten saa forskrækket 
o. s. v. Skjøndt v. 1iforskrække» er ganske fremmed for Born
holmsken, høres dog ofte adj. jorskrajkkjelier-i-it, medens man 
ingen Adjectivform har, s.om svarer til <<forfærdelig". 

Forgjera, m., s. Gjera. 
Forgjysa (er-te-ti, v. ref., bruges i Gudh. ved Siden af og 

i samme Bemærkelse som forgrysa ( s. s.): koss, hvor hajn 
jorgjyser sei ouer 'ed ! 

Forgjådda (er-forgatte-forgatt), v. tr., forgjette, glemme, for
glemme ( d. s. s. glomma, forglomma): dajn piblijn forgjadder 
ja alldri (Gudh.); du forgatte nokk å sporra 'jn om 'ed; hon 
har forgatt niggelijn; Sv. forgata ljfr. forovr. Rydqv. I, p. 159); 
Angel. fogjæh (:l: forgeede); Engl. forget~ N. S., Holl. vergeeten 
(Tsk. vergessen). Flere Steder paa Bornholm er nu Præsens
formen forsvunden, i hvis Sted bruges g'lomma, forglomma, 
men de andre Former ere almindelige. 

Forgrysa (er-te-t), v. ref., forbauses, forundre sig høiligen 
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ljfr. forgjysa): ad forgrysa sei ouer nåd; samlg. Nsk. gry~ja, 
gryse, rysja (Sv. 1·ysa), gyse; A. S. a[1r.11san; Tsk. gi·ausen, N. S. 
gråsen. S. forøvr. adj. gryselier. 

I1'01·hou (au1, f., Ubehagelighed, bedrøvelig Omstændighed, 
beklageligt Tilfælde: ded va forlwu el. en forlwu, det var Skade, 
ubehageligt, beklageligt; af Y. forhoua (s. s.). 

f1'orhoua (au; ar·-ada el. de-ad el. t), v. tr. og impers., føle 
Misfornøjelse, Utilfredshed med Noget, man har gjort, fortryde: 
ja forlwua1· meied diijn tijngen; hajn har forhouad 'ed många 
gånga; ja forlwuar liv an, ad ja tajde stille m'ed; ded forhouw· 
mei meied; af lwua (au), hue, hove, behage, synes om (Nsk. 
Hug, Hog, Hau, Sind, Lyst, Jsk. Hou, Sv. håg, Is!. hugr, 
Dsk. Hit) og for, der, ligesom Dsk., N sk., Is!. for, Sv. for, 
giver Ordet et modsat eller slet Begreb (jfr. forøvr. ældre Dsk. 
foi·tykke, tykkes ilde om, være utilfreds med, fortryde paa). 
Paa samme Maade er udentvivl ogsaa det skaanske v. ref. 
forhua se' at forklare, der bemærker: ræddes, frygte for at gjore 
Noget (uhan forhua' se å gau te hongen», han var bange for 
at nærme sig til Hunden; jfr. fTihuad, Sv. frihågad, modig, 
uforskrækket; Sv. hågfull, hugfidl, fuld af Mod og Bestemthed 
til Noget); med mindre dette Verbum skulde være opstaaet af 
det svenske Substantiv fadiåga, Frygt, Skræk, med en forvendt 
Udtale af første Led. 

(1'orhoulier-i-it, adj. 1) bedrøvet, misfornoiet, fortrydelig 
over Noget (Nsk. rnistykkjen): hajn e jorhoulieT ouer 'ed; <led 
må du inte seia te 'na, forr så bier bon forlwuli. 2) bedrøvelig, 
ubehagelig, beklagelig, fortrædelig: en forhouli tijng, f. anstalt 
(Omstændighed, Affaire); ded e, va då fodwulit. 

Fo1·housa (ar el. er-ada el. te-ad el. t), v. ref.: ad forhousa 
sei, forhuske sig, huske feil; jfr. hausa. 

l'orkjistau (best. F. altid; Boigd), f., Foderkisten, figurlig 
Benævnelse, der bruges om Hestens l{jæver, Rummet mellem 
l{jævebenene; samlg. Sjæl!. Brødkisten, fig. Navn paa Brystet 
(Junge, p. 113). 

t'o1·k1~11elier, adj., s. Fråkujnelier. 
I~orkånlda (udt.forkunkla; aT-ada-ad), v. tr., forvikle, bringe 

i Urede f. Ex. Garn: hajn har rent forkånklad 'ed; udentvivl 
besl. med kankla Is. s.). 

t'orlass, n., Fremlæs, den Del af Læsset, som ligger for 
paa Vognen (jfr. baglass); Falst. fi'orlæs. 

6* 
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t'orliinnijng, f., en halv Dags Arbeide ved Pløining; jfr. 
Vestg. Jarlarme, Tværland, Agerstykke, som er pløiet paa tværs 
for et andet; Loll. Forland, Forpløining (Bh. forploinijng); 
Tværager for Enden af andre Agre. 

t'orma, f. 1) Form, Skikkelse: di tijngen ha samma forman, 
dajn ratta forman. 2) Form ::i: Noget, hvori et I.egerne faaer 
sin F., f. Ex. lysaforma, Lyseform. 

Forma (for: forna, ved Ombytn. af liqvidaj, f., raadden Dee! 
inde[ i Træ (Gudh.): dar e en forma i triid, former i t. ( "trM 
begjyjnner å torres" ::i: raadne); s. forøvr. adj. formuer. Af 
samme Oprindelse er i Dal. Substantivet/oi"sk (= fornsk), raaddent, 
ormstukket Ved; jfr. Is!. fyrning, fyrnska, Ælde i prægnant 
Forst., med Indbegreb af den ledsagende Brøstfældighed. 

[1'ormarkja, (er-te-t), v. tr. = Dsk. d. T. formær·ke, komme 
til Kundskab om: gakk å formarjkj hans tyjkkje (Mening). 

t'ormera (ar-ada el. te-ad), v. a., formere; bruges som v. 
ref. tillige i Bemærk. : tiltage i Velstand, blive rigere = for
framma s.: hajn begjyjnner gott å formera sei (Gudh.). 

Formiddesbid, m., en Bid om Formiddagen; jfr. tisbid; s. JY.fåt. 
Formuer (::>: jornuer)-u-nt, adj., raadden inden i (om Træ): 

formut tra, formuer ask; triid e formut (Gudh); samlg. adj. 
fronner. Jfr. Sk. Jorn, foren, Gl. Dsk. Jorn, fornet, adj., raad
den, ormstukken, trøsket, frønnet (Sk., Helsingl. fornas, Gl. Dsk. 
farnes, forne, ældes, raadne, ormstikkes, trøske); Is!. Jorn, adj. 
gammel, (jyrnast, Gl. Sv. fyrnas, ældes, blive brøstfældig; Små!. 
fyrnas, visne). Det falsterske forornet el. forurnet, der bruges 
om alt det , som er paa V eien til at raadne, f. Ex. Træ, Lig 
(s. Molb. D. L. p. 129), er udentvivl af samme Oprindelse, men 
vel snarest opstaaet af et Particip. forfornet (Moth har i sin 
Ordb. for/orne, om Træer: gaae ud, raadne). 

Fornedra (ar-ada-ad), v. a., fornedre, bruges som v. ref. 
ogsaa i Bemærk. : komme til agters , blive fattigere : ejn for
nedrar sei, ejn ajn forme rar sei, En bliver fattigere, en Anden· 
rigere (Gudh.). 

Fornen og forneran, adv., forneden. 
Fol'l', f., Fyr, Fyrretræ; paa Bøigden; ellers forr; Vestg. 

for; Gottl. jyr, faur; Sk. ferr, firr. 
Forr, præp., adv., Sammensætningspartikel, for; Is!. fyrir, 

for; Nsk. fyre, for; Sv. for. Ogsaa bruges almindeligt forr 
som conj. = Dsk. thi (ligesom Dsk. d. T. for, Nsk. fyre); 
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nsk. fordi udtrykkes ved for ded (eller for· rled adl' som des
uden i visse Tilfælde bruges i Bemærk.: endskjøndt, uagtet 
(ganske ligesom Dsk. d. T. for de', Nsk. fyre di.). 1 de sam
mensatte Adverbier framforr, ijnfoi"r, udforr, neijorr, oppfon· 
(s. ss.) betegner forr Retningen = Dsk. ad (jfr. ad). 

t'orr 1) præp. før (Jsl. fyrir, N sk . .f.i;re, Sv. for): forr jyl, 
før Juul; hajn komm forr mei (= forrijn ja). 2) adv. før (Is!. 
fyr1·, fvr; Nsk. fyre; fyrr,ferr; Sv. få1°r); super!. .fo1°st el. (Gudh.) 
Jost; men Brugen af forr er indskrænket til nogle faa Tilfælde, 
hvor man tænker paa et vist, bestemt Tidspunkt; man siger saa
ledes: hvarkan forr ajlle sin; ett par da fm0r ajlle bag atte 
lsenara); ja kujnne inte komma forr; ellers kun i Udtrykket: 
jo forr, jo hajller; yderst sjelden bruges det i Stedet for hiijlln" 
hellere, snarere. Derimod bruges det aldrig =for end, forend 
(jorrijn) eller ==forhen, tilforn (forra) eller =for kort siden (i åns). 

t'orra, adv. 1) før, forhen, tilforn, har du alldri sett hannem 
Jorra; har du vad dar forra; hajn e'kje som hajn va form, 
forr sju, åta år sin; jorra i varden, fordum, i gamle Dage 
(= Sjæl!., Nsk. før i Verden); Gl. Dsk. (Kæmpevis.) ferre; Sv. 
forr; Nsk. fyrr, fm0 r, fer. 2) sjeld. før, hellere, snarere, = 

hcijller; (Sv. forr; Is!. fyrr): nei, så vill ja form ujnvara'd; 
forrijn bon gjer ett ilbble vak, forra !ar hon 'ed lijggja å roddna. 

l•'orre = Dsk fore, bruges alene i Sammensætning og kun 
meget faa Tilfælde. 

f1'ol'l'e', n., Forrede = Forvogn; Forkrop; jfr. bagre'. 
l1'onedsel (foræld.), n., Huusholderske = redeia 1'1: rededeia!; 

af re fori· (s. Re); jfr. Lange!. 1°ede for~ udrette, forestaae, bestyre. 
l1'orl'ij11 ( = forr ejn = forr enn), conj., før end, førend; 

Isl. fyr1· enn. 
J1'orsjij1111, n., Skjødskind (hvilket Ord er fremmed for Bh.); 

Sv. forskinn. 
li'orskamma~er-skammad, adj. 2 E., uforskammet, skamløs; 

deraf adv. forskammad: ejn forskammader horra; ded va då 
forskammad gjort, sajt å hannem. Ordet, som ogsaa Lruges 
i Sk. (Almqvist), ligner vel i Formen Tsk. ''erschiimt (skamfuld!, 
men svarer i Betydning aldeles til Dsk. iy'orslcammet, Sv. ofiir
skiimd, Tsk. unve1'schiimt. I Gudh. bruges ved Siden '!foi'skam
mader, men knn naar der skal betegnes en høi Grad af Ufor
skammethed: hajn e uf'o1'skammadei0 = rent forskammader. 

t'orstålse, f., Forstand 0~= Mening, Betydning, Bemærkelse 
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(qudh.): <led ska tas i en ajnen forstålse; ded ored kajn ha 
flere forstålser, som ja nu ska udty forr hannem (forklare for 
Dem). 

Forstogga (ar-ada-ad), v. tr., forstrække, forvride, forstøde: 
hajn har forstoggad armijn; Tsk. verstauchen: Dsk. d. T. for
stuve. Jfr. stogga. 

Forsyn, n., Benævnelse paa en Mand, som er Værge for 
Myndlinge (Gudh.): sei mei, Joren, hvam e dittforsyn? ad varra 
ujnne forsyn, at være under Værge. 

t'orsiilla (ar-ada-ad), v. tr., forsaale; af Sall (s. s.). 
l'orta (ar-ada-ad), v. ref., skride rask fremad (fort), gaae 

rask, hurtig: vittu se, du kajn forta dei lid, dijn satan! nu 
begjyjnner 'ed åforta sei; i enkelte Tilfælde ogsaa v. n.: klokkan 
foi·tar (gaaer stærkt, vinder); Ves tg. forta ( "forta sig" skynde 
sig; lhre p. 48). 

Fortrojlla (ar-ada-ad), v. tr., fortrylle, forhexe, forgjøre: 
dajn gamla kjalijngen hadde fortr~jllad 'ijn; <led e rent for
trojllad, det er reent forhexet (om Noget, som er vanskeligt, ei 
vil lade sig udføre o. s. v.); Nsk. Sv. trolla; Isl. (og Nsk.), 
Dal. trylla. Jfr. trojlla. 

Forvijllad, adv., overhaands, overmaade (egl. Neutr. af adj. 
forvijllader, forvildet): de va då nåd forvijllad starrit toi, hajn 
ga voss å drikka (forskrækkeligt el. desperat stærke Ting). 

Forårenes, eg!. Particip. Præs. af foi·ara, bruges ligesom i 
Dsk. d. T. (Kjobenh.) adverbielt i Talemaaden: ad fåforarenes, 
at faae til Foræring, f. Ex. ja har fåd ejn ost, en polsa, ett 
abble forårenes (samlg. siinnenes: ja fijkkj i morns ett brev 
sannenes, jeg fik et Brev sendendes, tilsendt.); jfr. Rydqv. I. p. 
415-24 om Formen -andes, -endes. Man siger forøvrigt ogsaa: 
få te foriirenes ( = te forårijngs; jfr. te gjenes, s. Gjene), men 
her forklarer man det vel rettest som en Genitiv af et Subst. 
Jordrene = Sv. forarande (d. s. s. foraring), Foræring, Skjænk; 
Kjøbenh.: at faae til Forærende (= f. forærende, forærendes). 

Fo1·awla, pl. m" Forvarsler for en Hændelse, saavel gode, 
som onde: di forawlana spå gott; dajn, forrijn min konna do, 
hadde ja många f01·awla. Uvis Oprindelse; jfr. Vestg. åavhla 
(Hof), åafla, oafla f. fl. (Jhre), sælsom, ulykkelig Hændelse. 

t'oska (ar-ada-ad), v. tr., forske (Gudh.); deraf foskara, m. 
Forsker·; paa samme Maade benævnes ogsaa en Fusker, mudrer, 
af v. foska, fuske, hvilket imidlertid dog ei bruges. Gudh. 
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Fosser-foss-t, adj., studs, trodsig; deraf/ost, adv., d.s.: 
svara fost; Gl. Dsk. fos (Anne Lykkes Vise: uhan talte hart, 
var fos og stivn); Jsk. Mors.fos (umut, som ikke vil snakke 
til Folkn); Sv. foss, fræk (Vestg., I-lelsingl. fåss, formastelig I; 
Jsk. Ringkjøb. foes, d. s.; N. s. Lubeck. V01'SZ (studs: uvnni.'ttz 
und vorsz" B. Actst. p. 420), Holl. fors, anmassende i Tale; 

uvenlig. 
(1'oster, n., Foster; Nsk., Sv. foster; Is!. fostr. 
I1'oua (a1'-ada-ad), v. n., tage af, formindskes, give efter; 

om Regn og Smerter: bara de' reined ( dåjn pinan) vijlle foua 
lid I Maaskee besl. med v. foia, føie (ligesom for.flouijn med 

.fioia, noue med noie). 
}'oul (au), m., Fugl (d. T. og Sk. Pul, Sjæl!. Fowl, Nsk. 

/!'ugl, Is!. fu,ql); Jsk., Fyen., Angel. Fowl; Eng!. fowl; Sv. fogel 

(å); Tsk. Vogel. 
t1'1·a, m., Fraade (Moth.: Fraa); frajn står forr mujnn på 

'jn, Fraacten staaer ham for Munden (om en Hest vilde det 
hedde: forr flabbijn på 'jn); Små!. fra. 

Fral\ker- frakk-t, adj., deels i god Forst.: ferm, rask, livlig, 
freidig f. m.; deels i ufordeelagtig Bet.: stolt, som gjør sig til, 
altfor rask, pralende: ejn frakker horra; f. bålli, et livligt Barn 
(Vesti.); ejn frakker majn, kar, en ferm, stræbsom, ufortrøden 
Mand f. m., men ogsaa: en Friskfyr, Praler o. s. v., alt efter 
den Sammenhæng, lwori det udsiges (Gudh.; s. forøvr. Frakker). 
Samlg. Gl. Dsk. Rimkrønik. frak, brav (om Manddom). Jsk. 
f1°akkes, livlig, munter, (Molb. D. L. p. 133.); Nsk. fmk; frakk' 
fortrinlig, dygtig, i god Stand; jMck i Verml. flink, god, i 
Jemtl. god, bevaagen, velvillig (men frak, brav, dygtig; frok, 
snar, raskl, i Helsingl. from og god; Is!. frakkJ, kun i Bemær

kelsen: rask paa det el. lign. 
t1'ram, adv., frem; Is!. fram; ligesaa Nsk., Sv., Gl. Dsk. 

(Kæmpevis.), Jsk., Angel. f. fl. I et Par Sammensætninger 

bruges det = for; s. nedf. 
t11·ama, adv., fremme; Isl. frammi; Nsk., Sv., Angel. f. fl. 

/ramme. 
(1'rambi, præp. og adv., d. s. s., forbi, forbi: hajn kjorte 

frambi Jens Larsa; gå frambi; sommarijn, vijntrijn e frambi 

(Bøigd.); Fyen. frambi, præp. 
t'ramfor 1) præp. fremfor; Sv. frarn:for; Nsk. framfyre. 2) 

adv. fremad; forlængs; forud: gå framfor, gaae fremad, it. gaae 
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forlængs; lie framfor står hused, Huset ligger lige forud; Sv. 
framfore, adv. foran; Nsk. frarrify1·e, nærved, tæt forud; lige for. 

Frammader-frammad, adj. 2 E., fremmed, = Sk. Ordet bru
ges imidlertid i Almindelighed hverken som Adjectiv eller Sub
stantiv om, hvad der er udenlandsk, fra et andet Land: s. Forder. 

Framstiiw, n" Tillæg (af Ifreature, især l{alve): ded e gott 
te framstaw (at lægge til); Lange!. Fremstød, hvad man er for
synet med, Forraad («han har 20 Tønder I\orn liggende; det 
er godt til Premstød» Molb. D. IJ. p. 137); Dsk. Fremstød, fig. 
Fremme, Fremhjelp; Nsk. Framstydna', Hjælp, Fordeel. 

t'ramti(d), f., Foraar, d. s. s. vår: te Jramti(d)en, til for
aaret; i Jramti( d)en, i Foraaret, i Foraars; Sk. Jramtid, d. s. 
Ordet er ganske almindeligt i denne Bemærkelse og bruges 
hverken = Sv. Jramtid, Dsk. Fr·emtid (tilkommende T.) eller 

Jsk. Framtii 'J: Fortid (= forbigangne T.). 
Frangla, f., Fregne, Plet i Huden: meest bruge!. i pl.: /rangler. 
Franghter-11-ut, adj" fregnet. 
t'1·åsa (ar-ada-ad), v. n., fraadse. Deraf 
Frasuriju-uren-ured, adj., som fraadser, er tilbøielig til at f.: 

di to karana e så jrasurna. 
t'red, fre' (Bøigd.), fredd, fridd (Gudh., l{jøbst.), f., Fred: 

Gods fred, go' da - god awtan ! almindelig Hilsen (Bøigd.); 
gen. fredsens, fresens, i Udtrykket: du fredsens God å Fader! 

}'reia (ar-ada-ad), v. n., frie, heile; deraf freiar·a, en Frier. 
Verbet: frie, befrie, hedder derimod fri (befria). 

t'ro (e1°-ede-t), v. tr., at mæske til Brændevin eller Øl: ad 
fro malt. 

Frokar, n., et Mæskekar. 
Fronijug, f., Mæskning; it. det, som mæskes sammen: 

satta tesattnijng te fronijngen, sætte Gjær til, komme Gjær i, 
ved Brænding; derimod siger man ved Brygning: satta gjar 
te drikka (Gudh.). 

Frot, adv., frodigt: sån står fr·ot; jfr. d. følg. Ord. 
Fryda (ar-ada-ad), v. ref.: fryda sei, 1) fryde, glæde sig; 

hedder ogsaa frydas (as-ades-ads); Sv. frojda sig og frojdas. 
2) staae frodigt, i frodig, yppig Væxt: siin frydar sei !Sydl.); 
Sjæll. fryde sig, grønnes, springe ud, baade om Mark og Skov. 

Fryua (er-de-t), v. n., rynke Næsen. eller Munden: hajn 
bådde kågar å fr,yner; fryna me niisan; Sk. fryna, d. s.; ogsaa 
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Små!. (" fryua på uiisan, fryna illa"); jfr. Eng!. to fruwu, skyde 
Rynker i Panden, see suurt ud; Vestg. fruntenn, rynket. 

Frysa (er-fros-frossed; frossijn), v. n. og impers., fryse; 
ofte, navnlig paa Vestl., høres det med en Præsensform frvs: 
ded frys = d. fry.se1'; ja frys; frys du? (jfr. blasa). 

Frå, præp., fra; Nsk., Jsk. Vends., Angel., Sjæl!. fraa; 
Sk., Smål. frå (udt. fi'mt); Is!. fra; vanna frå sei, fra sig ;:i: til 
Høire (jfr. ad); ogsaa Jsk. Vends.; i enkelte Udtryk bruges frå, 
hvor man i Dsk. bruger hos, f. Ex. ja har hant spånadijn .frr~ 
'na, jeg har hentet det spundne Garn hos hende. 

t'råhåuu (første St. beton.), adv.: ad gå fråltånn, gaae paa 
høire Side i Spændet (s. d. følg. 0.), mods. gå tehånn; Jsk. 
frahaands (gaae f). 

t'råhå1111ader-ad, adj. 2 E., bruges om Heste og hyppigst i 
d. best. F.: dajn fråhånnada hiistijn (ogsaa substantivisk: d.frå
hånnada), den fjernere H. ;:i: den, som gaaer paa høire Side 
for Vogn eller Plov, mods. tehånnada (s. s.); Angel. fraahand 
H. (mods. tehand); ogsaa Jsk.; Sv. f1°ånMst. Imidlertid høres 
dog ogsaa Udtryk som: dajn fråhånnada sian å lassed el. 
vaunijn (ligesom i Jsk.). 

t'råkttjnelier (Gudh.; ogsaa hos Skg.), få1·k11jnelier og for
kujuelier (Syd!., Vest!.; især sidste F. nu almind. paa Vesti.) 
-i-it, adj., eenfoldig, taabelig, som bærer sig bagvendt ad med, 
hvad han har at bestille; deraf /1,ålcujnelit, forki~jnelit, adv., 
bagvendt, taabeligt. Ved Indskydelse af et 1' i Udtalen er For
stavelsen efterhaanden bleven reent forvendt; thi Ordet hører 
til samme Slægt som Is!. fdlcunnandi, fdlcunnugr; N sk. og Sv. 
fålcunnig; D~k. (foræld.) og Sønderj. faakyndig, hvilke have 
samme el. lignende Bemærkelser. En analog Forvendelse af 
Forstavelsen haves i Dsk. f01fæ11gelig; Nordsj. forfængt (Junge 
p. 378) = Sv. fåfanglig, fqfling, fåjl"ingt; Nsk. faa:fengjele, Jaa
fengt. 

I1'riikker-friikk-t, adj., bruges eller brugtes i det mindste 
tidligere i Gudh. ved Siden af adj. frakker (s. s.) og ganske i 
samme Bemærkelser som dette, hvad enten det blot er en 
Omlydsform deraf eller af en anden Oprindelse. Samlg. Nsk. 
fræk·', dygtig, fortriulig; it. pralende, stortalende; Falst., Sams. 
fræk, uforsagt, rask, flink f. m. (s. Molb. D. L. p. 138); Dal. 
friik, d. s. («god, snall» Almqv.j; Gl. Dsk. frel', fræk, kjæk, 
modig, lapper, = Gl. Tsk., N. S. fredt, Gl. Engl. fr'elc (Molb. 
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sst.). Den nydanske Bemærkelse af fræk = skamløs, ublu 
(Sv. /rack, Tsk. jrech) er aldeles fremmed for Bornholmsken. 

Fro, f., s. Pugga. 
Fronner-fronn-t, adj., skjør, let brækkelig; kun om Træ, og 

selv om det end er friskt: trad e front; fronner ask; fronn aj 
(jfr. formuer, fornuer); -Vestg., Jemtl. fron; Dsk. frønnet, skjør 
af Ælde og begyndt Raaddenhed = d. foræld. fornet. 

Jt'rost, n. , Frost: vi ha fåd hårt frost; frosted e lint el. 
li:int, Frosten er lind, ikke stærk; Is!., Nsk. frost, n., Sv. 

frost, m. 
Frostbeddijn-en-ed (i), adj., kuldskær, som let tager sig af 

I\ulden (af bida, bide); Sv. frostbiten, forfrossen ( = Bh. for

frossijn). 
Fujllefåm brugtes tidligere paa Bøigden = fijllefam (s. s.); 

fujlleseis = jijlleseis. 
Fujller-fujll-fullt, adj., fuld; Is!. fullr. 
Foler-ful-fult, adj., doven, dorsk, lad: du må 'nte varra så 

fuler; Tsk. faul. Derimod bruges det aldrig i Bemærkelser 
som: stinkende, raadden, snur; - slem, led, styg, fæl f. fl., 
som deelviis findes i Is!. full, Dsk., Nsk., Sv. ful, Gottl. faul, 
Tsk. faul. Samlg. forøvr. Nsk. roten, raadden, hvilket i Berg. 
St. bruges fig. om En, som er meget doven (deraf Rotaskap, 

Dovenskab). 
Fullte, adj. pl., særdeles mange (altid med Subst. i ube

stemt Pluralisform: fullte folk ; hajn har fullte pajnga; dår va 
så fullte Mila; dar va val ijngena? jo koss ! dar va fullte ! 
Oprindelsen til denne Adjectivform er udentvivl at søge i - en 
hurtig og utydelig Udtale af Udtrykket fullt å, fuldt af. 

l~yjlla, f., eg!. Fylde, bruges fig. om Mættelse (Vesti. ; 
Syd!.): dår e ijngen fyjlla i dajn madijn, den Mad fylder, 
mætter ikke; dar e ijngen fyjlla i dajn karijn, den Mand kan 1 

ikke blive fyldt, mæt; Is!. fylli, fylla, f. 
Fyjllevrawl, n., Benævnelse paa En, der gaaer og vrøvler 

i Drukkenskab ; jfr. vrawl. 
t'yra (ar-ada-ad), v. tr., fire (jfr. hysa); Nsk., Sv. fira. 
Fyrla, f., Lade, liden Kasse indrettet til at slaae Ild i, med 

særegne smaa Afdelinger, hvori Staal, Steen, Tønder eller 
brændte Inude ligge. Denne Indretning bruges nu neppe mere. 

Fyrsta, m., Ildsted (Gudh.) = ijllara (s. s.), hvilket bruges 
almindeligst. Ordet fyr bruges meget hyppigt af Søfolk i for-
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skjellige Talemaader ijll, f. Ex. gakk ner å gjorr fyr eller 
gjorr f på (gjør Ild paa), og efter dem er det igjen optaget 
af mange andre. 

Få (r; fijkkj el. fijkkje, pl. fijnge, fijkkje- fåd), v. tr., at 
faae. 

Fånga (ar-ada-ad), v. tr., fange; Nsk. (B. St.), Sv. fånga. 
•'ånga (om begge I\jøn), m., Fange; Sv. fånge, m.; Nsk. 

Faangje. 
llåuliei·-i-it, adj. , flau, eenfoldig, indskrænket, taabelig, 

tosset: ded e sOdden ett fånlit sjaws; Isl. fdnaligr; Sv. fånig. 
Fåragamma, f., s. Gamma. 
l1'å, n., Fæ, ligesom i Jsk. det egentlige og almindelige 

Ord til at betegne Kvæg, Hornkvæg; kvaj derimod er et sjeld
nere Udtryk; omvendt i Dansk; Sv. fa, boskap; Nsk. F'e, 
Buskap. 

}'ågår, m., Fold, Gaard (~: Indhegning) paa Marken, dannet 
af Riis, Kviste f. m., hvori Kvæget indelukkes, naar det drives 
hjem fra Fævogten; Sv. fdgård. Jfr. folla, som er mindre al
mindeligt. 

}'åhakka, f., s. Hakka. 
}'åijumad, m., Indmad af et slagtet Kvægshøved. 
}'åjas og (Skg.) fejas (as-ades-ads), v. d., stræbe, hige, haste; 

bruges især absol. (ved et Slags Aposiopasis) om at røbe i 
Tale, Mine, Bevægelser o. s. v. Bestræbelsen for at komme af
sted snart, naae sit Formaal; men aldrig om den blotte Gjer
ning: at ile, om den hurtige Bevægelse i og for sig alene, 
saaledes som f. Ex. spo sei (s. s.): hajn fiijas atte å komma i 
sajng, k. asta; du fiija.s srnrt; harda rnann lid inu ! Du har 
saadan Hast; tøv kun lidt endnu! men: du spoer dei så; gå 
mi'mn lid sajtara (Du skynder dig, iler o. s. v.). [si. flkjast, 
stræbe, hige efter (/. i); Sv. fika, d. s. (,/ ej~er, till); fikas om, 
kappes (Sønderj . . figes; Småt. fyas); Dsk. (foræld. el. sjeld.) og 
dansk Provindsspr. fige (haste, skynde sig; Nørrej., Sønderj., 
Fyen., Loll.); jfr. Nsk. Fikt, Skynding, Travlhed, stærk Bevæ-
gelse. . 

}'åje (I. li), adv., hastigt, snart: hajn kommer ijkkje har så 
faje (saa snart); Sønde1:j. fzg, adv., d. s. 

flåjggjas (as-ades-ads), v. p. rec., kjærtegne, caressere hin
anden (om Elskende): nu han i snart sodded hela dajn å 
fiijggjads, nu have I næsten siddet hele Dagen og caresseret 
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hinanden; Sk. fiiggas, d. s.; jfr. Gottl. fiigga, spøge, fjase, lege 
(med Mennesker alene, Almqv.; Ihre D. L. p. 41 anfører s. 

Gottl. fegga = kjæle). 
Fiijse (l. å), adj. 1. E., stræbende, higende, hastende, som 

har Hastværk (jfr. v. Jajas): hajn e så fiijse atte å komma asta; 
du behiiver ijkkje å varra så fajse (at have saadan Hast); samlg. 
Små!. fiksen, skyndsom; Sv. fiken, Sk. figen, begjærlig; Nsk. 
fikjen og Dsk. figen, d. s., men kun i Sammensætningerne: 
nyfikjen, nyfigen; Jem ti. fikjen, arbeidsom (jfr. Bemærkelserne 
af v. fika hos Rydqv. I. p. 292). 

Fakjiidd, n., Oxekjød. 
t'åkliiwa, m., Oxeklov; fig. et Fæhoved (Skjældsord; 

s. Klawa) : dijn faklawa ! 
Fåkreitur, n" Kvæghøved; Sv. fakreatur; ogsaa Jsk. (Fæ-

kretter). 
Fåkvåj, n" et Fæ (Skjældsord). 
t'åmmert, m., en Fem (i Spil), Gudh. ett jam; Sv. femma, f. 

Fåmula, m" Oxemule. 
Fåpuug, m. , bruges som Skjældsord = faklåwa: dijn fa

pung ! 
Fårmer-fårm-t (k. a) el. (Bøigd.) farmer o. s. v., adj., ferm, 

bruges i Gudh. med Bemærk.: som er velvoxen; it. som er 
net, ordentlig, vakker i sin Opførsel: ejn farmer· kar. 

Fåselier (Gudh.) el. fåslier (almindeligere) -i-it, adj" skræk:. 
kelig, forfærdelig, rædsom; it. som indgyder Ærefrygt, Respect, 
Beundring; bruges derfor ofte ogsaa til at betegne en høi 
Grad eller stor Mængde af Noget (samlg. Jalier): ett faslit var; 
en faseli udskrivnijng; ejn Jaslier kar = ejn k. me fasa; ejn 
faslier horra te å lasa; ejn faslier håv pajnga, en skrækkelig 
Mængde Penge; ded e faslit, så bon e grajn (jfr. forøvr. Subst. 
fasa); Sk. faseli; Sv. faselig, faslig. Bornholmsken har intet 
tilsvarende Verbum; et saadant haves i Ves tg., neml. fasja, 
Sv. Jasa, grue, gyse, ræddes; Jsk. Vends. fase, d. s. 

t'åslia, fåslian, adv., forskrækkeligt, forfærdeligt, rædsomt; 
hyppigen fig. = overm'aade, overvættes (jfr. fafia); den første 
Form bruges ved Adjectiver og Adverbier; den sidste ved 
Verber: faslia styjgger, nagger, oner - natter, goer o. s. v.; 
faslia hause; ni baj nas så fas lian ( ogsaa: faslit), l bande saa 
forskrækkeligt; Sv. Jaseligt, fasligt, fasligen; Sk. Jaselit. 
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t'åsta, f., en Fangeline (Gudh.); Is!. stafrfesti, f. (jesti, 
To ug til at fortøie med); N sk. Festa, f. , To ug til at fortøie 
Baade med (B. Actsl. «ett Festen); SY. jr"ista, f., Skibstoug. 

t'åstemajn, m., Fæstemand (Sv. fås/man, Isl. festarmaor, 
N sk. Festing), Benævnelse paa et trolovet Mandfolk indtil Lys
ningen til Ægteskab er forbi (Gudh.). Baade dette Ord og de 
følgende tilsvarende vare for c. 40 Aar tilbage endnu alminde
lige, men ere efterhaanden gaaedc af Brug med de Skikke, 
som knyttede sig hertil. Samlg. Skoug. B. B. p. 98, hvor han 
berører den gamle Skik hos de bornholmske Bønder, at have 
Sidegevær paa, naar de rede i stiv Stads, hvilket ei sjelden 
foranledigede blodige Sammenstød, naar tvende Troppe saa
ledes mødte hinanden « saasom Fæstemands-Skar'ei·, der hertil
lands gemeenligen ride til Fæstemøens Bopæl og ligeledes 
mellem Brudehuset og hirken". Samme Dags Morgen, som 
Brylluppet var, blev nemlig Brudgommen af dertil indbudte 
Ungkarle hentet til Hest fra sin Bopæl, om det saa var i den 
anden Ende af Landet; hvorpaa man faer af sted over Hals og 
Hoved til Brudens Hjem og siden derfra til mrken; men da 
lod man Bruden kjore noget foran, for ret at have Ære af at 
ride hende forbi, og kunde Brudgommen ikke det, var det lige 
saa stor en Skam, som det var Ære, naar han kunde med den 
ridende Fæstemands-Skare komme iforveien og modtage hende 
ved Kirken (s. Panum B. Il. Till. p. 40). 

llåstemii, f., Fæstemø (Sv.fltstmo, Isl.festarmey, Nsk. Festa
pika, Festingsgjenta), trolovet Pige indtil Lysningens Ophør, da 
hun benævnes Brud, ligesom hendes Trolovede Brudgom. 

Fåstemiii"il el. fåstmiiiil, n., ældre Benævnelse paa Bryllup 
eller Bryllupsgilde, hvorom Rauffn ( Chronic. Borring. a. 1671) 
bemærker følgende: « Fæstrnoeol bruges ved Bryllupper og lige
ledes gjensidige Gaver. Haver Bruden formuende Forældre, 
bærer hun en forgyldt Krone til og fra Kirken paa Hovedet og 
ellers herlig stafferet. Efter i\laaltidet og Taksigelsen ledes 
hun først til Sengen; derefter Brudgommen med Blus og Sang; 
naar han stiger udi Sengen, sætter han først sin Hat paa Bru
dens Hoved, tagende l{ronen af, udi Mening: hun skal være 
ham underdanig. Om Morgenen begaves de unge Brudefolk 
med en ringe Brudegave til at hjælpe sig med i deres Trang; 
men intet Fæstmoeol el. Bryllup gjores til anden Tid, end ved 
den nye Maane, ellers mene de, ingen Lykke dermed skal 
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være i>. - Samlgn. hermed De Thurah (B. B. p. 41 ff.), som 
beretter, at i fordums Tider bar Bruden Krone paa sin Bryl
lupsdag og blev dernæst af Brudgommen «regaleret» med en 
Hue; slige Kroner vare af Sølv uforgyldte og for en 30 Aars 
Tid tilbage (fra 17 56 at regne) havde man een tilovers, som 
forvaredes i Aakirkeby Kirke; af Huerne vare endnu adskillige 
tilbage, som til Amindelse af een og anden havdes i Gjemme; 
de vare meget store, fortil spidse, bagtil brede og høie, sam
mensatte af mange sorte, fine Kniplinger, som en Art af "Fon
tange ,,, dog uden Hængler; saadan en Brudehue blev af Brud
gommen allerførst foræret til hans Brud Dagen efter Bryllups
dagen og af ham sat paa hendes Hoved, for dermed at be
tegne, at hun nu var indtrædet i Konelauget. Saaledes De 
Thur.; jfr. Bornh. Kirkeregnskab af 1599 (B. Actst. p. 548), 
hvoraf sees, at dengang fandtes næsten i hver Kirke en Krone 
af Sølv, forgyldt, som leiedes ud i Sognet ved disse Høitide
Iigheder. 

Fåstengana, f., Fæstensgave (Sv. fastegåfva, Isl. festargj1f), 
Gave, som Fæstemand giver Fæstemø. 

Fåsteu~l, n., Fæstensøl (Nsk. Festarøl), Trolovelse eller Tro
lovelsesgilde. "Trolovelser holdes her i Landet lige saa høi
tidelige, ja snart mere høitidelige end Bryllupperne selv". De 
Thur. p. 41. 

Fiiso, n., Oxekjødssuppe (ogsaa: fasoppa; jfr. So). 
Fått, m., den hele Besætning af Uld paa et Faar eller den 

Uld, man ved Faareklipning klipper af eet Faar og ruller sam
men : ejn jatt ujll, to; ejn tofatt; Gl. Dsk. Fæt, Fæth, Feeth 
(s. Molb. D. L. p. 144); Jsk. Fæt; Gottl. jet; Vestg" Østg. 
fatte, ullefatte (Uldtot). 

Fiivout (au), f., egl. vel Fævogtning, men bruges almind. 
om Fægang, Mark- eller Skov-Strækning, hvor Kvæget vogtes: 
te fiskje ska ja i favouten; horrijn e uda i favouten. Ordet 
bruges med samme Bemærk. i Landebogen af 1569 (B. Actst. 
·P· 325), jfr. saal. p. 327: «byske och fæwogtt ij Tr."; p. 329: 
«gammill fæwogtt iiij Tr.•; p. 330: «nogett elle och tornn paa 
fæwogtt ij Tr.» o. fl.; it. «fæwogts iordtt" (p. 327). 

Fojn(g) (!. o), m., en Født, En, der er kommen til Verden: 
e dår ijngena dojnga ajlle fojnga ajlle slawsmål? er der ingen 
Døde eller Fødte eller Slagsmaal? hedder det, naar man spø-
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gende spørger En om Nyt fra et Sted. Jfr. l~jemmafojng; 'l!)n
.fojng. 

Folja, f., en ung Hest af Hunkjønnet, «ett ungt horsi:ij• 
ijfr . .folla); Vestg. fohija; N sk. Fy?ja; Gottl . .fylijå; Jsk. Ven ds. 
Fyllie. 

Ji'olsing, m., et lidet Føl (Diminutiv af foll; jfr. lamsijng), 
bruges meest, naar man taler til selve Dyret, eller taler til 

. Børn om det (Gudh.); jfr. Sk., Små!. folsing, Føl, Fole. 
Ji'ora (/01°-de-t), v. tr. og n., føre, bruges hyppigt i Be

mærk.: skyde (frem, ud, tilbage o. s. v.), støde til, flyJte f. m.: 
vittu la varra å fora mei el. f. te mei; horrasatanijn forde mei 
ud i vanned, ner ad trappan; for 'na lid lajnger opp i lassed; 
for bored lid fram båre; Nsk. fura, d. s. (om Ting). 

Ji'order-ford(t)-t, adj., fremmed, udenlandsk (eg!. ptc. af 
fora: ført over Havet, tilført): ejn for·der majn, hast, ost; en 
ford el. fort konna, kveia, sa; fort smorr; .fvrda folk; ogsaa 
substantivisk ejn forder o. s. v. en Udlænding (ta dei iajt forr 
'ijn, ded e ejn forder). «Di forde" har, saavidt Mands Minde 
naaer, stedse været almindeligen brugt, som Benævnelse paa 
alle Ikke-Bornholmere uden Undtagelse. Ikkun i Gudhjem, 
hvor Ordet forøvrigt bruges i de andre Tilfælde, skal om Per
soner stedse have været brugt Benævnelsen fi0 arnrnader, fram
mada, som ellers paa Bornholm ikke høres i den Forstand 
(s. s. 0.). 

Ji'ores (es-des-ts), v. d., skyde, støde til E.: hajn fores å 
tros, han skyder til mig og træder mig. 

G. 
Gaddelier-i-it, adj., passelig, som er tilpas, bekvem, til- ·· 

strækkelig (som har netop det rette og behørige Maal, Stør-
relse o. s. v.); et almindeligt og meget brugeligt Ord: ska ja 
in te sjajnkja lid mera i glased? nei takk I ded e gaddelit; dajn 
trabiddajn va gaddelier te mei; å dajn baskua kveian har ja 
gaddelit milk te bållana å te folken. I lign. Bemærk. Holst. 
gadlig, gadelig (Schiitze Il. p. 6); Hamb. gacllick (Richey p. 68); 
Brem. gaacllick (Br. Wb. II. !17 4); Holl., Fris. gadelijk, gadelik; 
Tsk. gatliclt; jfr. Ang. garlig (gahrle; Hagerup p. 21). 

Gaddis, m., Havelit (Søfugl); hedder oftest haugacldis (s. s.); 
jfr. "'Gaddise" i den danske Overs. af Is!. hdvella hos B. H. 
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Gat\ja (ar-ada-ad), v. tr., sysle om, klæde, pynte Liig: 
gadja ett laj; hedder og gadja alene. Uvis Oprind.; maaskee 
beslægtet m. Holl. (sjeld.) gade (= zorg), Agt, Omhu, Omsorg. 

Gat\jetoi, n., Liigtøi, Liigdragt. 
Gajla, m. 1) Galde; Sv. galle, m.; Tsk. Galle, f.; Isl., 

Nsk. gall, n. 2) fig. et eget Slags Luftsyn i Skyerne Ufr. 
tordengajla, viirgajla): dar stå gajla på himmelijn (Gudh.); i lign. 
Bemærk. Tsk. Galle; Jsk. Gall; Isl. gall i hajgall (B. H.). 

Gajla (ar-ada-ad), v. n. med opp, trække, sætte op med 
Skyer af et eget Udseende (s. foreg. 0 .) : de' gajlar opp (Gudh.); 
adskilles dog ikke synderlig fra Udtrykket: de' sjyer opp. 

Gajnuer-u-ut, adj., gusten, guul, sygelig af Udseende: ded 
e falia gajnuer, du ser ud; jfr. Eng!. gaunt, mager, udtæret. 

Galanter-galaut (af Fr. galant), adj. 2 E., herlig, fortræffelig, 
ypperlig, prægtig, baade om Personer, især saadanne , som 
med Retskaffenhed og Dygtighed forene Venlighed og Behage
lighed i Væsen, og om Ting, navnligen saadanne, som ere 
hensigtsmæssigt og net indrettede: ejn galanter majn; sikkenen 
galant houa, du har fåd ! deraf galant, adv., fortræffeligt, ypper
ligt = overmaade let: ded lar sei galant gjorra. - I lign. 
Bemærk. bruges Sjæl!. og (om Ting) Angel. adj. glant (s. Molb. 
D. L. p. 167; flagerup p. 22). 

Galdra, v., s. Gallra. 

Galebassa, l 
Gallloita, s. Galnebassa o. s. v. 
Galfoita, 
Galijn-galeu (sædv. galu)-galed, pl. galua, adj., gal (Is!. 

galinn, Dsk. ældre F., Nsk., Sv. galen); bruges og ligesom gal 
i dansk Almuespr. om Smerter i et Lem, f. Ex. tannarna e 
rent galna, Tænderne smerte slemt. 

Gallra, m., Hampens Hanplante, Hanhamp (Skg.); Dsk. og 
Dsk. D. D. Galder, Galler, en; it. Galdre-Hamp (Junge 
p. 383), Gallerhamp, d. s. (V. S. 0. derimod forklarer det ved: 
"et Ukrud, som voxer i Hamp"); Sv. (MO!ler S. T. Ordb.) gall- .· 
hampa, der henføres til gall, gold, ufrugtbar, ligesom gall
humla, Hanplanten af Humle, hvilken sidste bei!-ævnes i Nsk. 
Galler (Daa). 

Gallra (ar-ada-ad), v. tr., bruges nogle St. i Forbind.: ad 
gallra hamp, skille, plukke Hanplanterne fra Hunplanterne, op
rykke dem; Sv. gallra hampa; Dsk. og Dsk. D. D. galdre 



GALNEBASSA-GAMS. 97 

Hamp, d. s. (efter Gislas. D. 0. derimod: luge Ukrud i Hamp). 
Ellers bruges Ordet i almindeligere Forst. (saaledes altid i 
Gudh" hvor det hedder: ad galdra) om at vælge iblandt Noget, 
skille ad, udsøge; ogsaa gallra idå: du må 'nte gallra niid
darna (søge de bedste nd); du ska 'nte siiddan gallra'd idå; 
ligesaa i Sv. gallra (afsondre det Slette fra det Gode, vrage), 
gallra ut. 

Galuebassa, galebassa, m., en OYergiven Person (s. Bassa). 
Galnefloita, gallloita, f., et i høieste Grad overgivent Kvind

folk (Gudh.); jfr. ffoita. 

Galnefoita, galfoita, f. = foita (s. s.), men et stærkere Ud
tryk; Sjæl I. Galj'øite. 

Galneheia, f., overvættes lystigt, letsindigt Kvindfolk (Gudh.) 
= 0 galnrijioita; N sk. Galneheia. 

Galnerois, m" d. s. om et i\Iandfolk: Galning, Galfrants; 
jfr. Fyensk Russebasse (s. l\Jolb. D. L. under «russen). 

Galp, n., det at ga0JCt (s. s.), bruges især om Tryg len af 
Dorn: nu e ja kjiv å ad hiira på ditt galp. 

Gal11a (ar-ada-ad), v. n., larme, raabc, skrige (Nordsj. 
gaqJe), deels = «gaae og commanderen, bruge ;\Jund, give 
Ondt af sig, skjælde, holde Huus (Sk. ga1pa i lign. Forst.), 
deels = trygle, overhænge om med Raaben og Skrigen, som 
Børn: hajn går hela ilajn å galplir på falken; hvad står du 
ditr å ga~Ja1' forr? hajn har alt Hijnge gåd å galpad på mad, 
raabt paa (forlangt utaalrnodig) Mad; hvad gapada horrijn om 
iåns? (tryglede, tiggede om). Beslægt. med gala (gale), der 
tildeels bruges paa samme l\Jaade. Jfr. forøvr. Jsk. Vends. 
gape, kagle: «Hønen galper til Ægn, en Talemaade, der og 
bruges fig. om skjendesyge Kvindfolk (:\lolb. D. L. p. 682). 

Gal1lelU'åga, f., Benævnelse paa en Person, som ugaparn 
;i: idelig tigger og trygler (s. d. foreg. 0.); af kråga, !\rage. 

Gamma, f., en simpel J(rybbe, der sættes paa Jorden til 
Faar og [{alve: fåragarnrna, kallagamma; Nordsj. Gamme, cl. s. 
(Junge p. 380; efter :\Jolb. D. L. p. l .53 dog og i videre Forst., 
f. Ex. til Heste). 

Gammajller-gammal-gammalt, adj" gammel; Is!., Nsk. ,qamall: 
Sv., Sk. gaminal. I compar. og super!. høres ved Siden af 
iild1'e, allre, alst ogsaa ,qamlara, garnlast; lign. i Sv. og Angel. 

Gams, m" et Greb med Munden, et Bid i Noget; it. Mund
fuld: ad gje ejn gams in., at gjøre et Bid, at bide i Noget; 
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hajn ga ejn stor ,qams i abbled; ad ta ejn stor gams, tage en 
stor Mundfuld. Gudh. 

Gamsa (ar-ada-ad), v. n. 1) tygge Noget el. bide i Noget, 
uden egentlig at spise deraf (Gudh.); i lign. Bemærk. Dsk. 
(Moth) eller dansk Almuespr. (Falst.): at gamse over eller paa 
Noget; 2) gumle, tygge langsomt, daarligt (Vesti.); Jemtl., Hel
singl., Små!. jamsa. 

Gamsa (foræld.), v., s. Vargamsijng. 
Gamsta (hest. F. gamstajn, pl. gamsta, hest. F. gamstana), 

m., «en Kalv, saalænge som den faaer Mælk, staaer i et lidet 
Huus og har en liden Gamme (gamma) at æde af" ; Gudhjem; 
samme F. bruges paa hele den Kant af Landet om eet Aars 
Nød overhovedet; andre St. (Vesti., Syd!.) gamstajn (hest. F. 
gamstajn for: gamstajnijn, pl. gamstajna, hest. F. gamstajnana) 
om eet og andet Aars Nød; jfr. Skg. B. B. p. 47. Tvivlsom 
Oprindelse. 

Gamstajn, m., s. d. foreg. 0. 
Gån, f. 1) den indre hvælvede Overdeel af Munden; Små!. 

gan; Dsk. Gane. 2) Gjællerne i en Fisk; Sv. gan, m. (Sk. d. 
s., n.); Nsk. Gan, Gane, n. Tidligere har ogsaa det danske 
Gane undertiden havt denne Bemærk. (se V. S. 0.). 

Gautes, m., Gante, Gjek (Vesti.); Isl. ganti. Dette Sub
stantiv er imidlertid, ligesom og v. gantas, gantes, udentvivl af 
sildigere Oprindelse. 

Garsa, m., Heire, som voxer blandt Rugen, bromus seca
linus; Sk. gasse (Liljeblad, Fl. p. 49). 

Gås (bl. s) forekommer i Talemaaden: stå på gas, staae paa 
vid Gab, og i Forbind.: gas dvijn (-en-ed) heel aaben, paa vid 
Væg: darn står på gas el. e gas dven = lsl. dyrnar standa 
upp d gdtt (Aabningen bag Døren, mellem Døren og Væggen). 
Muligen er gas en Genitivform og Levning af et nu forsvundet 
Ord, som har svaret til det islandske gdtt. 

Gassa (ar-ada-ad), v. ref., gotte sig ved Varme, op':'.arme 
sig, ligge i Solvarmen (hajn gassar sei i soln) = Uppl. gassa s. 
(" apricari» lhre D. L. p. 55), it. Sk.; stundom ogsaa: gjøre sig 
tilgode i noget videre Forst. = Sv. d. T. gassa sig; Nsk. (ved 
Kristiania) gase seg. Det bruges ogsaa af og til som v. tr. og 
n.: <led gassar hannem reidi; ded gassar så, det varmer saa; 
gjør saa godt. Ordet nu og undertiden i Dsk. d. T. (J{jøbenh.). 
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Gåst, m. l J et ondt Væsen, Spøgelse o. I.; kjendes i denne 
Bemærkelse nu kun af gamle Folk; 

"Dar va ejn gång ejn gast, 
hajn satte sei fasto (Gl. Vise, s. Skg. p. 381). 

Sv., Nsk. (sjelden), Dsk. (foræld.), A. S. gast; jfr. Sk. gastbloss, 
Lygtemand. 2) fig. a) en Person, som er meget styg og hæslig 
(af Ansigt), navnlig bleg, gusten (Gudh.); jfr. gcl8tuer. b) i mindre 
bestemte, men slette Bemærkelser (om en slem, ond, vanartig, 
ustyrlig, udskeiende P.): ded e ejn sltimmer gast (et Skarn); 
lign. Bemærkelser har Ordet i Dsk. d. T., Sv. og tildeels i Nsk. 
(s. Aasen p. l2i); jfr. fremdeles N. S. Gast, der bruges i 
mange Talemaader, hvor man roser eller udskjælder en Person 
(Richey p. i 1 ). 

Gastuer-u-ut, adj., styg, bleg, gusten af Udseende; vistnok 
af gast ( s. 2. a) og beslægtet med Eng!. gastly (græsselig, 
bleg som et Lig). -· Tsk. garsti,r; (hæslig, grim, modbydelig) 
skylder det neppe sin Oprindelse. 

Gatt, n., smal Indgang (Skg.); bruges navnlig om et Ind
løb til en Havn: eU hmmagatt, som det og hedder; gatted 
(best. F.) er saaledes Benævnelsen paa det smale Indløb til 
den gamle Havn i Rønne: kajn du inte svumma ouer gatted 
inu, Hannes! Neisegatted, [ndløbet til Nexø Havn. Holl. gat; 
N. S. Gatt (sneverl Indløb til et Farvand; smlgn. Gat i Dsk. 
Kattegat); Gottl. gatt (Udløb af en Vig); jfr. Jsk. Gat, Aab
ning paa et Dige; A. S. gat, geat, Indgang paa Huns (" ostium 
;:i: apertura ædium" Richey p. i 1 ; Eng!. gate, Port). Den al
mindelige Bemærkelse af gat 0= I-lul, Aabning (fJoll., N. S., 
saavelsom Is!. Nsk.) har Bornholmsken ei; den specielle 
Bagdeel, Rumpe (Holl., N. S., Dsk.) findes paa Vesti., men da 
er Ordet l\laskulin. (ejn gatt, ,r;att~jn). 

Gaul el. (Vesti.) goul, m. , GaYI, bruges tillige saavcl om 
Bag- som Forsmække paa de Arbeidsvogne, hvor slige anbrin
ges (Is!. gafl.fjol); paa Tørvevogne kaldes de torrugaula; Jsk. 
Gavl, Bagfjæl i Bondevogn; jfr. N sk. Gavl, Tværfjæl, Endefjæl 
i J{ister, Kasser o. I. 

Gaunsgoer-go-gott, adj. 1) som altid er flittig (Gudh.): diijn 
peian e gaunsgo å gjeru; jfr. Dsk. (sjeld.) gavnsgocl, som godt 
forstaaer at passe sin egen Fordeel. 2) overvættes, overdreven 
tjenstagtig ( sst. og fl. St.) : ded e ejn gaunsgom' horrasyrk, 
ett gaunsgott piblasjiiws. 3) som gjerne er paa Spil, gjør 
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smaa Løier, Skjelmsstykker (Gudb.): du e ejn reiti gaunsgoer 
ejn (en rigtig Spilopmager). 

Gjår, jår, f., Gjær; Sk. gar, jar. Formen med gj er ba11de 
i dette og de følg. Ord den almindelige paa Vestlandet. 

Gjåre el. (Gudh.) jåre, n., et Gjerde, Jsk. Vends. Djar'; 
Sk. gare; at gjerde, sætte Gjerde for, hedder gjara, jara, (ar
ada-ad), v. tr. og n.: gjara nåd ijn ; gjara opp. 

Gjåre- el. jåreledda, m., et lille Led i et Gjerde; s. Ledda. 
Gjåre- el. jåreståtta, f., et Gjerdestætte; s. Statta. 
Gjå1·ted el. (Gudh.) Jårted, n. pr., Gjertrud. 
Gjeisa, f., Rasen, Brusen, rasende, heftig Lyst, brusende 

Lidenskab; Nsk. Gjøysa, f., Strøm, Væld; it. Opbruusning; 
gjøysa (af gjosa), sprudle, skumme, bruse op f. m. ; lsl. geysa, 
rase, (ved Aflyd af gj6sa, sprude); Norrl., Ångerml. gåsa, d.s. 

Gjemeuer-gjemen-t, adj., nedladende, venlig, omgjængelig, 
communis: hajn e så gjemene1'; ded e då ett gjement kvijnfolk; 
samme Bemærk. har og gemen i Sk. /Iningh.; Hue p. 5 5 skriver 
gemein), dansk Almuespr., Sv. DD. (Medelp., Roslag., SOderml., 
.f. Ex. gemen karl, vir communis, Ihre sst.); Nsk. gjemein 
(meget udbredt). 

Gjendi s. Gjiindi. 
~jeue, i Talemaaden: ad få nåd te gjenes (gjene), at faae til 

Foræring, er vel oprind. et af Parlicip. dannet Substantiv 
(Given = Gave; jfr. forårene); ogsaa Sjæl!. (I{jøbenh. te genes, 
gene); Sønderj. tilgjens, tegiens; N sk. te Givendes (Aas. Till. 
p. 627), te givande (=te Giving); Vestg. till gefves (lhre p. 55). 

Gjeunest, gje1111esta, s. Gjannest o. s. v. 
Gjera og (p. Bøigd.) gjiira, m., Nederdeel paa Linned, saavel 

Skjorte, som Særk (sjoU1·tegjera, sarkjagjera); den deles igjen 
i baggjera og forgjera (Bag- og Forstykke) ; Sk. gere, d. s. 
(Klingh.; efter Almqv. kun Nederstykke paa Fruentimmerlinned; 
Ihre oversætter Ordet ved «sinus» Glossar. I, p. 665); jfr. Moths 
Ordb. Gære, Giære (Almuesord) =«Flig af et Klædemon»; N. S. 
Geere, trekantet Stykke ( Irne, Spjeld), som indsyes i Linned 
eller Klæder (jfr. Richey p. 72; efter Brem. Wb. II, 499 kun 
om Fruentimmerlinned); i lign. Bemærkning Isl. geiri, m.; Nsk. 
Gjeire. Maaskee hører og herhen Nordsj. et Serke- Gierde, som 
Junge (p. 402) har anført uden Forklaring; Molbech troer imid
lertid, at derved menes Linningen paa en Kvindesærk (s. D. L. 
p. 582). 
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Gjeruer-u-nt, adj., som er meget flittig og staaer op om 
l\Iorgenen før Andre (nwrngjeruer) olier arbeidcr silde paa Aftenen 
efter dem (awta11gjemer); i lign. Bemærk. N sk. girng (it. gjerrig 
=Bh. gje1'1·uer); ogsaa gr·iug, især om den, som er tidlig oppe; 
ligesaa Sk. gei·i; Små!. gjei·en. 

Gjel'l'uer el. gjirruer-11-ut, adj., gjerrig; Nsk.girug; Sv.girig. 
Gjijlle, n. = gjijlleslaw, et Broderskab eller sluttet Selskab 

i hvert Sogn, som enkelte Gange aarligen har sin Sammen
komst, hvor man underholder sig ved Samtale, Drik, Tohaks
rygen f. m. Enkeltviis finder og Dands Sted, og Kvindfolk tage 
da De el i Gildet. Gilderne have i det \' æsentligc ccns Indret
ning og have deres egne Love (skr·ar). Deres Bestyrelse bestaaer 
af en Oldermand ( Ojllcrmaju), der sidder for Bordenden som 
Formand og har l\lagt at paabyde Taushed; «naar han med 
sin Stok slaaer i Bordet, tage alle Tilstedeværende deres Hatte 
af" (Skg.); en Skraaherre (skraharre), cl er har Jurisdietionen og 
tillige er Secretair, Bogholder f. m.; Een, som tapper Øllet af 
Tønden (r;jn tapr·ian), foruden dem, som modtage det og ud
dele det (stolmajna, stolb1·01·a); disse Øldirecteurer pleie og at 
drikke de Andre til; endelig en Fyrbøder (j'zjrbo(d)am), der 
slaaer Ild, naar Nogen af Gildesbrødrene ville ryge Tobak. 
Vigtige Sager afgjøres ved et t:dvalg af Selskahet, som vælges 
ved Stemmeflerhed. Jfr. forøvrigt om de bornholmske Gilder 
Skougaard B. B. p. 197--207; Panum B. B. Till. p. 42. En 
saadan selskabelig Sammenkomst og Drikkelag kaldes specielt 
sommargjijlle. Eiiers bruges Ordet gjijlle ligesom i Dsk., f. Ex. 
hosta,qjijlle, jylagjijlle f. fl. 

Gjijllesbo, n., et Gildes Eiendom, navnlig Jord, saavelsom 
Huns cl. Gaard, hvori Den, som har forpagtet Jorden, boer, og 
hvor Gildesbrødrene samles. ( Gilleshuuss, Gilleslwssedtt, B. 
Actst. Jjandeb. p. 339, 341 o. fl.). 

Gjijllesbone, m., Bonde, som har forpagtet et Gildesbo (jfr. 

Skg. p. 202, 203). 
Gji,illesskra, f. , Navn paa den for et Gilde vedtagne Lm : 

Dsk. (foræld.) Gilcleskma. 
Gjijllesvajl, m., en Plads ( vajl, s. s.) paa Gildets Grund, 

bestemt til at afholde Gildet paa; jfr. Skg. 13. B. p. 204; B. 
Actst. p. 512: "en gilliswolld och wdmarchs Jord". 

Gjimmer, f., et ungt Faar, indtil det første Gang har faaet 
Lam; Jsk., Falst. Gimmer; Vestg. gemmer; Nsk. Gjimb'er; 
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Gl. Nsk" Is!. gimbr); Gottl. gimber (haardt g); i Dsk. og Sk. 
er Ordet forældet. Dersom Gimmeren ei faaer Lam det første 
Aar, kaldes den: en gåjl gjimmer = Jsk., Falst. en overløben 
Gimmer. Af Sammensætninger bruges gjimmerlam = Dsk., 
Sk. (i Nsk. Gimbrelam); fig. lasagjimmer (s. s.). 

Gjimpa, ogsaa grasgjimpa, f., et enkelt Stykke Tørv af 
Mosens øverste Lag eller Dække, af det Slags Tørv, man skærer 
af, førend man kommer til Mosedyndet; maaskee beslægt. med 
v. n. gimpe i Dsk., bevæge sig op og ned, vippe. 

Gjisader-g,jisad, adj. 2 E., disig, graaagtig, uklar ved Taage 
(Gudh.): himmelijn e gjisader; oftere: loften e gjisad; hon e 
gjisad, det er disigt; Sv. disig. Skougaard har F. gjised eller 
dised (d. sidste F. er endnu almindelig), hvilket Neutrum af Ad
jectivet forudsætter en ældre F. gjis1tt el. disut = Gottl. ( «disut 
vader» Ihre D. L. p. 31 ). 

Gjisluer-u-ut, adj., graalig, graaspættet; om Klæde. Uden
tvivl beslægt. med d. foreg. Ord. 

Gjissa (bl. s; ar-ada-ad), v. n" strippe om, føite (Nord!., 
Gudh.). Deraf gjissa, f., et Kvindfolk, der føiter. 

Gjistiju (Skg. gJst-) -en-ed, adj., utæt, gisten (Moth gesten); 
Sv. gisten; Is!. gisinn. 

Gjorra (gj01'r-gjore-gjort), v. tr., gjøre: ad gjorra or å, 
gjøre Ord af, bemærker: lade Ord falde om, udlade sig me.d; 
ei som i Dsk. broute, prale af. 

Gjorras (Bøigd.), gjorres (as el. es-gjores-gjords), v. d., gjære, 
gjæres (Bad. D. L. 0. giøres), d. s. s. trajkkjes ouer me gjar; 
Sk. goras; Verml. gom sig; N sk. gjerast. 

Gjorrviddiju-eu-ed, adj., videbegjærlig, som vil have nøie 
Beskeed om Alt; første Led formodentlig ~~ Is!. gor-, gjor
(i Sammens.), nøiagtigt, fuldkomment, uden Undtagelse; samlg. 
gor- el. gjornytinn, som benytter Alt 0: som Intet lader gaae 
til Spilde; jfr. Gl. Dsk. tijl gørst, ganske klart ( s. Glossar. t. 
d. Riimkrønik. p. 320). 

Gjylta, f., ung So, So, som har de første Grise (svarer egl. 
til gjimmer, kveia); Ostg" Små!., Jemtl. (efter lhre D. L. ogsaa 
Vestg" Gottl., Siiderml., Dal., Verml.) gylta; Sk., Nordsj., Falst., 
Syd!. Fyen G,ylt, d. s; Is!. gylta, So; paa sine Steder derimod 
i Jyll. og Fyen bemærker Gylt: ung gildet Sogriis (Molb. D. L. 
p. 185). I V. S. 0. anføres Gylt ogsaa i Bemærk. Galtgriis, 
ung Galt. 
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Gjådda, f., Afdeling, Stykke af en Ager mellem tvende Hul
furer (Agerrend er), 6 a 7 Alen bredt eller endog derover; dog 
bruges Navnet ei om Mellemrummet mellem Hulfurerne paa 
en llugager i Almindelighed, hvilket er betydelig smalere og 
hedder i'yjggj (s. s.). Naar gjiidda nævnes, hvor Talen er om 
en Rugager, menes sædvanlig en upløiet Strimmel, som ligger 
mellem hveranden af Hugryggene, medens de pløies og gjødes, 
og er til 13ekvemmelighed for Gjødselens ldkjørsel; den pløies 
bagefter ved at vende ad sig ( s. Skg. p. 27). Ordet synes at 
være beslægt. med Helsingl. gadd, smal Vei. 

Gjiidda (Gudh., Bøigd.), gjåtta (er-gatte-gatt), v. tr., gjette; 
Sk. giitta; lsl. .r;eta (lign. F. i Vestg., Små!.); Nsk. gita, gjeta; 
Dal. gieta. 

Gjiijller-gjiijll-t, adj., fiin og høi (om Stemmen), klartlydende, 
gjennemtrængende: ett gj<1Jlt mål; hajn e gjr"ijllei· (= klener) i 
måled, han har en fiin, barnlig el. kvindelig Stemme eller Ud
tale; Sv. giill (klartlydende, gjennemtrængencle). 

Gjajnge, n. 1) Smal Gade, Gyde; N ordsj ., Sk. giinge. 2) 
Gang gjennem Huse; it. Ojennemgang, som dannes gjennem 
den indhøstede Sæd, hvoraf et Huns er opfyldt; jfr. Loll. 
Gænget, en smal Indgang fra Stalden til Skæreloen, hvor Hak

kelsen skæres. 
Gjiil, n., Hoved og Indvolde af Sild og Torsk (i Gudh. kun 

om den første): sijllagjiil,fiskagjeil; Jsk. Gjiil, en, d.s.; der
imod Sv. gål, m. = Dsk. Gjælle. Samlg. Nsk. Gan, der i 
nogle Landskaber bruges om Hoveder og Indvolde af Sild og 
Smaafisk ; i andre (ligesom Sv" Sk. gem) om Gjællerne i en Fisk. 

Gjåla (ai'-ada-ad), v. tr., rense Sild, Torsk, ved at afskære 
Hovederne og udtage Indvoldene; Jsk. gjælle, d. s. I Gudh. 
derimod bruges ad gjiila sijll alene i Bemærk.: at aftage Hove
derne, (hvilket skeer ved den Sild, som tilvirkes til Spegesild, 
hvori Indvoldene blive); at tage Indvoldene ud (naar Sild nemlig 
skal røges, og Hovedet altsaa bliver siddende) hedder: ad i·iva 
sijll ud; om Torsk er det Tilsvarende, ad ronsa fisk (rense T.; 
jfr. opna); Sv. gåla = Dsk. gjælle, aftage Gjællerne. 

Gjåndi, d. s. s. gjåndimod (;-i: gjånt imod), præp., egl. lige 
mod el. lige overfor, men bruges altid i fig. Bemærkelse (med 
Hensyn til en Nærhed eller Nærmelse af Noget); i egl. Forstand 
;ilde man derimod bruge lie imod el. rnocl: gjl'indi el. gjl'indi
mod rein, storm, to, kri, imod Regn, - l{rig; di floifoulana 
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komma Cita gjandimod ont var, de Trækfugle komme ofte, naar 
ondt Veir er nær forestaaende. Den· sidste Form bruges i 
Gudh. ved Siden af den første, som maaskee er opstaaet deraf 
ved en Skjødesløshed i Tale; jfr. Sv. gent emot, lige overfor 
(lsl. gegnt). 

Gjånnast, adv., snarest, og gjannesta, adj., i Udtr. dåjn 
gjånnesta våjn, den nærmeste Vei ( Dsk. Almuesprog gjennest, 
gjenneste); begge Former ere i Bh. kun lidet brugelige. Positiv 
haves i Sv. gen og Dsk. Almuespr. gjen, geen, adj., nær, snar, 
nem (egl. lige, uden Omvei). 

Gjåslijnga-sne, m., Navn paa den Snee, som falder om For
aaret, ofte endog medens Solen skinner; den kaldes ogsaa 
lamma-sne; "hedder saa, fordi den gjør hverken Gjæslinger eller 
Lam nogen Skade, da det er dog mildt i Luften". 

Gjåst- el. gjåsby (er-de-t), v. tr., egl. byde til Gjest ( Dsk. 
gjestbyde, Sv. gåstbjuda), indbyde; byde, opvarte, beverte med: 
hajn gjas(t)byde mei ijn, han bød mig ind til sig; sjajnkj sål! 
forr ja ho11sar in te altid å gjas(t)by; ja ble gjas(t)byder el. -bOjn 
på kaffe, der blev budet mig. Kaffe. 

Gjåst- el. gjåsbynijng, f., lndbyden, Byden, Anmodning om 
at tage for sig (af Retterne o. L.): la ded nu varre nokk me 
diijn gjcis(t)bynijngen (Gudh.). 

Gjåst- el. gjåsbyse, adj. 1 E., som gjerne «gjastbyei·o, byder 
ind til sig, har ved Bordet sin Opmærksomhed henvendt paa 
Gjesten o. s. v.: ded e en hiijllu konna, å hon e så gjas(t)byse. 

Gjojnamad, m., Gjøgemad, Suurkløver, oxalis (Gudh.); Sk. 
gogamad; Ostg. gokmat. 

Gjokkel- el. jokkelmagara, m., Gjøgler, Taskenspiller; En, 
som driver Narrespil; Sv. gyckelmakm'e. 

Gjolpa, s. Golpa. 
Gjonkel (ud tal. ogsaa djonkel, jonkel), m., en Bylt; meest i 

foragtelig Forstand. 

Gjimna (ar-ada-ad), v. tr., gjøde: Sk. gynna; jfr. Vestg. 
gionn, &jødning, Gjødsel. 

Gjonster ( udt. ogsaa djonster, jonster), n., et Haan- eller 
Skjældsord om Personer: ett stridbart, storajtut gjonster, stridig, 
storagtig Tingest. 

Glaia (ar-ada-ad), v. n., glindse, have Glands, skinne: ded 
kHid, solkjed glaiar svart, det mæde, Silke har betydelig Glands; 
dåjn svårta marn glaiada reiti i soln; koss, hvor hajn glaiar i 
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anseited ! uvist, om der heller burde skrives gleia. lignende 
Bemærk. N sk. glaaa og gijaa (lsl. g1jd, vera gijdandi); Helsingl. 

glia (om Sneen). 
Glana (ar-ada-ad), v. n., gloe, see længe og opmærksomt 

paa Noget («se stw'rit pån); Nsk. glana (ogsaa V. Dal.; lhre 

p. 57), glaana, f. fl.; Sjæll. glane; Jsk. Vends. glaane. 
Glåriven, pl. n., Briller; Gudh. glltsiven (ogsaa glusiva, sing. 

n. om et enkelt Brilleglas); Sk. glaryen; Hall. glarafven ( Ihre 
p. 58); Dsk. ( sjeld.) Glamine; Is!. gleraugu; N sk. Glascwgo; 
Sv. glasijgon. 

Glasa (ar-ada-ad), v. tr., forsyne med Glas (glås), sætte 

Glas i: glasa vijnnuen, sæl te Huder i Vinduerne; ogsaa absol. 
hajn kommer forr å glasa lid hos voss; jfr. Eng!. to glaze, for

syne med Glasvinduer. 
Glasara, m., en Glarmester; Tsk. Glaso0

; Eng!. glazier. 
Glasiva, s. Glm·iven. 
Glenna, glinna (w·-ada-ad), \'. n., stirre for længe og op

mærksomt efter Noget, især om llovfugle, der speide efter 

Bytte; dog og om .Mennesker i enkelte Tilfælde, f. Ex. naar 

man i Havblik seer efter Fisk eller Andet paa Havbunden. 

Beslægt. med glana ( s. s.); jfr. Nsk. gleine - glana; samlg. 
Nsk. Glan, Glenna, Gleine (Aasen N. 0. p. 135--36) og Dsk. 
D. D. Glene, Glinning (i\lolb. D. L. p. 168-69). 

Glo ( er-de-t), v. n., lyse, skinne, glindse; gløde ( varra 

gloenes), være glødhed; stirre, se stivt paa (Dsk. og Dsk. D. D., 
Sk., Sv. og fl. Sv. D. D., .Nsk. [tlo; Små!. gloa; Is!. gl6a): 
lysed gloer så ijlla, Lyset brær1der saa daarligt; hajn ser ud 
som ejn gloenes ul el. iilv (Ulv med funklende, tindrende, ly
nende Øjne). 

Gloa, f., Glødhede, gloende Hede. 
Gloia (ar-ada-acl), v. tr., gløde, f. Ex. ad gloia ståltrå, gløde 

Staaltraad; N. S. gloien (SchiHze, Holst. l.). 
Glosa ( ar-ada-acl), v. tr., give En Stikpiller, spydige og 

stikkende Ord (Gloser): han står altid å glosar hannem. 

Glosatter-satt, adj. 2 E., ophidset i høi Grad, rasende op

bragt: hajn riij på 'jn som ejn glasatter·, han røg ( foer) paa 
ham som en Rasende. 

Glngg, m., Glug, aabnet Lys- eller l{ikhul paa Bygninger, 
bruges fig. i Sammens. ivnaglugg, ivnaglugga, Øine; Dsk. d. 
T. Glugge1» 
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Gliinsa (ar-ada-ad), v. n. 1) glindse (Sv. glansa), om Tøi: 
ded gloer å glansar (om spraglet eller rødt Tøi); ett glansenes 
torkle (Gudh. og fl. St.; a. St. glinsa). 2) gloe, see sig om, 
som den, der gaaer og lurer eller speider, for at see Leilig
heden an. Jfr. glana. 

Gliippa (er-te-t), v. n., forbind. ofte med å (af). 1) glide, 
slippe for, om Noget, man tager fat paa eller holder paa: ded 
glapte el. gl. å forr mei; jfr. Nsk. gleppa, glide ud, komme af
lave; Dsk. (sjeld.) glippe, glide med Foden, træde feil. 2) glippe, 
slaae feil (om Noget, man venter): fiskeried glapper el. gl. å.; 
Nsk., Sk. gleppa. 

GIOmma ( er-de-t), v. tr., glemme; Sv. glomma; Gl. Dsk. 
glømme; derimod hedder at gjemme (Sv. gamma, Gl. Dsk. gjømme) 
ad gjemma (luk. e). 

GHimmijn-en-ed, adj., som let glemmer, glemsom; ældre 
Dsk. glømæn (Petersen D. N. S. I, 172; jfr. II, 265: glømønd, 
i Fortal. t. Jydske Lov); Jsk. Vends. glemmen; Nsk. gløymen; 
Is!. gleyminn. 

GHimsammer-sam-t, adj., glemsom = glornmijn. 
Glomse, adj. 1 E. = glommijn: hajn e så glomse (Gudh.). 
GHipsker-glOpsk-gHipst, adj. 1) Graadig, slugen; ett glopst 

dyr te å iida (ta glopst te sei); Sv. glupsk. 2) glubsk, glubende, 
voldsom ( ogsaa Sv.): ejn glopsker hujn. 3) fig. overvættes 
flittig og virksom, om en meget ivrig Arbeider: ejn glopskm· 
arbeiara (ta glopst asta). 

Guaddl'ier-i-it, ogsaa (f. Ex. i Gudh.) gnaddrner-11-nt, adj., 
gnaven, knurvorn, vranten, sær; Sjæl!., Møen., Lo!!. gnaddrig; 
N. S. gnadderig, gnaddrig, gna1·rig (Ilichey p. 76; Schiitze, Holst. 
I.); Sv. gnadig; jfr. Dsk. gnaddre, knurre, smaaskjende f. m.; 
N. S. gnaddem; Sv. gnata; samlg. Is!. gnadda, klynke. 

Gnajl, m., Stump, Stykke (af Brød, Ost o. L.): gje mei ejn 
gnajl brii ! hedder ogsaa knajl (s. s.); Dsk. Gnald el. Gnalde, 
Smule, lidet, afbidt Stykke (af gnalde, gnave i Noget; Vestg. 
knalla). 

Gnask, m. 1) Een, som "gnaskar» (s. s.), som ikke rigtig 
kan tygge, fordi han mangler Tænder (Gudh.). 2) En gammel 
Mand i Almind., hvis hele Udvortes mangler Værdighed, har 
Intet, det indgyder Agtelse (" diir in te har fasa me sei "); hedder 
efter Skg. ogsaa gnass (samlg. klass = klask); svarer til skrusa 
om Kvindfolk (s. s.). 
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Gnaska (ar-ada-ad), v. tr., deels (f. Ex. Gudh.) gnave, gumle 
paa, ikke rigtig kunne tygge eller faae Noget af det, man vil 
spise; de els (ligesom Dsk. gnaske, N sk. lcnaska) tygge med en 
hørlig, knasende, smaskende Lyd: ja må sidda lajnge å gnaska, 
forr tugga kajn ja 'nte rner; diijn horrijn går å gnaskar så 
manna griina itbble i sei. 

Gnidd, f. 1) et Gnid; Nsk. Gnit, f. (Is!. nit); Sv. gnet, f. 
2) fig. med Foragt: liden Tingest ( baade om Mennesker og 
Dyr): en arri gnidd. Jfr. grut 

Gniddra (ar-acla-ad), v. n., srnaalee (Gudh.); N. S. gnicldem 
(Br. Wb.; Sclii'ttze, Holst. I.); Ångerml. ,qnatrii. 

G11ie11iva, f" Gniepind, Gnier. 
Gnoda ( ct1'-aclci-ad), v. ref., gnide sig (om Kreature; jfr. 

slcobba, t~jggja): kreiturn sto å gnoclacla dorn; beslægt. med Sv., 
Sk. gno, gnide. 

Gnomlijng, m., liden Stump, Stykke: ejn gnomlijng bro, 
kjtidd, ost; neppe et Derninutiv af gnajl, som Skougaard vil; 
snarere s. 0. s. Dslc d. T. Gumling, men i Udtalen paavirket 
af hiint. 

Gnorra ( ar-ada-ad), v. n., knurre; om Hunde; fig. om 
M enncsker; hedder og kn01'T'a (s. s.). 

Gnå, f. 1) en Smule, Lidet: en liden gnå, en lille S. 2) 
fig. ligesom gniclcl om Mennesker og Dyr, som ere smaa, i 
Forbind.: en arri gnå, en liden arrig Tingest. 

Gni\jggj, n. 1) Vrinsken, Gnæggen (nu sjeldnere); Isl. (Il. 

H.) lmegg, n.; Sv. gnåggande, 9någgning; Nsk. Kneggjing. 2) 
Griin, usømmelig, langvarig Latter; samme Bemærk. har og 
det norske Ord. 

Gnajggja (ai'-ada-ad), v. n. 1) vrinske, gnægge (nu sjeldnere); 
Is!. lmeggja; Nsk. kneggja, neggje; Sv. gniigga (Gottl. gnåggå). 
2) fig. grine, om en egen Art usømmelig Latter; ligesaa i N sk. 
og Gottl.; fremdeles Dal., Helsingl. gniigga; Dsk. (foræld.), 
Loll. gnægge. 

Gnajl, n., Een, som «gncijller» (s. s.) = gnåjllepiva. 
Gnåjilit (er-de-t), v. n., skrige, pibe, klage sig med fiin og 

pibende Stemme, som Smaabørn, Katte o. L.; Sv. gnålla, d. s. 
(Ångerrnl. gniilla, skrige som Sviin); N sk. gnella (skrige med 
skarp, hvinende Lyd f. rn .). 

Gnajllebiilli, rn., Barn, som altid piber og er utilfreds, som 
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bestandig vil passes ; jfr. Gottl. gnållsban, et forargeligt, be
sværligt, paahængende Barn. 

Gniijllepiva, f., Een, der giver fine Skrig fra sig. 
Gniiwl, m., Navn paa en meer eller mindre tyk Pind, Stikke, 

til at bore Hul i Jorden med, hvor man vil sætte l{aal ( ejn 
kålgnåwll, J{artofler o. L. 

Guiiwla, f., et Hul, rodet i Jorden, navnlig af Sviin: en 
svinagnåwla. 

Guiiwla (ar-ada-ad), v. n., gnave, gnalde, bide Smaastykker 
af; it. gumle: gnåwla po nogged; gnåwla i sei; it. v. frequent. 
el. deminut. af gnawa; jfr. Nsk. gnavla, gnave smaat og lang
somt. 

Gobba og Sammenss., s. Gubba. 
God, m., Gud; gen. gods, gos, godsens: gods fred eller 

fredd ! Hilsen ved Ankomsten (ligesom i sjællandsk Almuespr. 
Guds Fred! Nsk. Guds Frid, Uuss F're ! derimod Is!. t guos 

frioi ! en Afskedshilsen); høres oftest i Forb. gods fred, go da! 
- god awtan ! ogsaa gods fred, go da, god hjiilpe jiir ! godsens 
sajnhed, den rene Sandhed ( ded e godsens s. ! ). Det enkelte 
Udtryk: god hjålp ! bruges eller brugtes tidligere især naar Een 
nøs; "hvilket skrev sig fra Pestens Tid, da Folk under Syg
dommen fik en uafladelig Nysen, og saa hjalp det, naar hint 
blev sagt til Vedkommende» (Gudh.J; hertil svarer ganske Bru
gen af Gotthelp ! i N. S. (Holst.; jfr. Schiitze I.); it. Dsk. Hjælp 
Gud! I danske D. D. (Angel., Jyll., Fyen.) er Gud ldælpe ! en 
almindelig Hilsen til den Arbeidende (Hagerup p. 26). 

Go(d)skavelier-i-it, adj., som skabes af Gud; høres i enkelte 
Talemaader, forbund. med Iwar, lwai, (Iwar ejn), ijngijn: hviir 
goskavelier da, hver eneste (evige) Dag; ijngen goskaveli tijng, 
ingen Verdsens Ting; Nsk. gudskapt, adj., d. s. i Udtrykket: 
kvar gudskapte Dag. 

Go(d)s11iijng, m., Haandpenge, Fæstepenge til 'ljenestefolk; 
Holl. godspenning, m., N. S. (Holst.) Gottspenning (Schiitze; Tsk. 
Gottesgeld); Sønderj. (Hadersl., Angel.) Gudspenge, pl.; Eng!. 
D. godspenny (Yorkshire, Molb.). 

Goer-go (god)-gott, adj., god: ejn goer majn, en go konna 
(men i Hilsen: go da! god awtan !). Formen go (tonløs) bruges 
i et Par Sammensætninger i Ironi eller Spøg, nemlig go-kar, 
go-majn: ja fijkkj go-kar fatt. En lignende, men langt alminde
ligere Brug af ugodn finder Sted i Jyll. og Slesv. (jfr. Molb. 
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D. L. p. 172; Hagerup p. 22; i Sjæl!. høres neppe uden Ud
trykket Golcal, og endda kun i Tiltale). Molbech betragter det 
vistnok med l!rel som urugt i Stedet for den bestemte Artikel. 
Det synes simplest at finde sin Forklaring i den ironiske Brug 
af Adjectivet ellers, i saadanne Phraser som: "det tager jeg 
ikke imod, min gode Mand!" "den gode l\Jand vil nok snyde 
osn, «det skal min gode Stok lære barn" f. fl. 

Gogjemytade1·-ad, adj. 2 E., som har et godt Sind, Hjerte, 
bruges navnlig om den, som gjerne giver, tracterer, er spen
dabel (Gudh.). 

Goll, n., Gulv, et af de særegne Ilurn i Laden, hvori de 
enkelte Sædarter og Høet lægges efter Indhøstningen; saadanne 
Gulv benævues derfor: cwtegoll, haicragoll, hveddegoll, hogoll, 
lc01°ngoll, rougoll f. fl. Herved udtrykkes ogsaa Begrebet «Lade" 
i Almind., da det tilsvarende bornholmske Ord la har en ganske 
anden Bemærkelse. Iler ligger altsaa Sæden indtil Tærskningen, 
da den bringes ind i Loen ( lo~i·n: J~orn-, haura-, arteloijn) for 
al tærskes paa logolled. Forøvrigt er rougoll en sildigere Be
nævnelse, da Rugen tidligere (hvad maaskee endnu er Tilfældet 
paa sine St.) altid lagdes i Staldene (larmt); thi naar man ind
høstede den, gik allerede Røe1· og Hoste ude overalt; heller 
ikke dreves dengang synderlig Rugavl ; ogsaa Benævnelsen 
hveddeyoll er af nyere Oprind. Gulvene adskilles fra Loen ved 
en Halvvæg, kaldet lobulkiJ11. 

Gonga (ur·-ada-ad), v. tr. og n., gynge; Sv. gunga; Dsk. 
(foræld.) gunpe. 

Gonga, f., en Gynge; Sv. gunga. 
Gmm, gå;m, er et Ord, som ofte bruges til Forsikring, Ue

kræftelse, Samtykke (ligesom miijnn, sajn, skal, skamm, såbrika, 
tro f. fl.); for det meste svarer dot til Brugen af «Gudn i Eder: 
ja, jo gonn ! ja, jo YCd Gud! nei ,qonn ! m~jn og min ;;onn ! så 
gom1! saa Gud, s'gu (ja, nei så g.). Ordet bruges og i Sk. 
(min gånn!); Nordsj. (saa gon! Junge p. 128); Jsk. (mænnegon; 

jfr. I\Jolb. D. L. p. 3i0). 
Gosijnnader-s\j1mad, adj. 2 E., godhjertet; Nsk. gosinna; Sv. 

godsint; Dsk. (sjeld.) godsindet. 
Grabba, f., "ett gratt horsi:ij ", en graa Mær (Gudh.). "Gamla 

Grabba" benævnedes en paa Bornholm i I\Iidten af forrige Aarh. 
Yelbekjendl Kone ( s. Skg. IL S. p. 7 5). 

Graj11er-graju-gra11t, adj. 1) (fiin) som har af Naturen eller 
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Kunsten enten et pragtfuldt, glimrende, stadseligt, eller og blot 
pænt, pynteligt Udseende (dog altid mere end pener); om 
Mennesker altsaa: fiin, elegant, smykket, pyntet, pæn; Sv., Sk. 
grann (it. Nsk. p. nogle St.): te pijnges ska du ha nya klar, 
mijn horra, å varra reiti grajner; sikkenena grajna pibla ! Elna 
va liv al grajnast; - ejn grajner foul , sjijnnara, madk (med 
prægtige Farver); en grajn rosa, deilig Rose ; ett grant blom
ster; e. grcdner hawa, skou, smuk Have, Skov; - ejn grajner 
kjoul, kjåpp, Stadskjole, Stadsstok; e. grajner pajng, et glim
rende Pengestykke; en grajn stoua, Stadsestue; ett grant hus; 
·-grant var, smukt Veir, Stadsveir. I Tale til smaa Børn, 
som gjerne ville tage med eller række venstre Haand, benævner 
man den høire : dåjn grajna hånn, for at lokke dem til at bruge 
den: ta me dåjn grajna hånn, mijn lissena horra ! forr dåjn 
villa vi så gjerna se på; Angel. de smukke Han (Hagerup p. 59); 
N. S. d. Smuk-fland (hvilket i Br. Wb. forklares enten som 
Kyshaand eller og d. smukke H.); Jsk. den lcjønne Haand (hvad 
hos Molb. D. L. p. 273 vistnok urigtigen oversættes ved: d. 
stærkere H.); Sv. vackra handen; Vestg. vakkra hanna; Gottl. 
vackra handi, gidlltandi. 2) forb. med på: fiin, fornem, stik
ken paa, nøieregnende, kræsen (Sv., Sk., Nsk. grann, nøie
regnende); almindeligst hedder det ad varra grajner på 'd 
(samlg. Sk. v. granner på 'd, Nsk. v. grann um dæ, regne det 
nøie): koss, hvor du e grajner på 'd ! siges f. Ex. til den, som 
ei modtager et Tilbud, man gjør; som tager Intet eller Lidet 
for sig af, hvad der bydes ham (henvendes naturligviis ogsaa 
ofte ironisk til den Beskedne, Tilbageholdne, Maadeholdne); dog 
ogsaa med et Substantiv, f. Ex. hajn e så grajner på madijn, han 
tager saa flint til Maden eller han er saa kræsen (jfr. pensker); 
samlg. Sv. matgrann, Ostg. grannaten, Gottl. grannjiten, kræsen, 
lækker (Nsk. fagræten, som kun nipper til Maden); Isl. neyzlu
grannr, smaatærende, som spiser lidet; jfr. Små!. og Verml. 
grannas, at være altfor fiin, tage for lidet for sig. 3) (fiin) nøie, 
noiagtig; klar, tydelig (Sv., Nsk. grann, Dsk. grand), men nu 
kun i Neutrum, brugt som adv.: ded kjåjnner, forstår, horde 
ja gi'ant (Gudh.); ellers kun i Sammensætningen (og det den 
eneste) grajngjivelier ( s. s.) og Afledningen granska (gr. 1td ). 
Derimod bruges Ordet ei i de Betydninger, som det har i dansk 
Almuespr., navnlig: indtagende, livlig, vevver, eller: snild, flink, 
klog, forstandig (s. Jsk. granner, Fyen., Lange!. gran hos Molb. 
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D. L. p. 17 4-7 5); heller ikke i Bemærk.: fiin, smal, smekker, 
tynd, som deelviis findes i lsl. grannr, Sv. grann (s. Sahlstedt, 
it. Widegren S. Obb.), Nsk. grann (ogsaa: fiin, høi, om Stemme 
og Toner). 

Grajngjivelier-i-it, adj. 1) grandgive lig, tydelig, klar: ded e 
g1·ajngjivelit (mods. ugrajngjivelit). 2) Som kjender Alting grandt, 
bedre end Andre («som e treskara ijn andran): hajn e grajn
gjivelie1· (Gudh.). Ordet er nu sjeldent i begge Bemærk. 

Gramsa, v., s. Krarnsa. 
Grån, n" et Gran, lille Smule: ett var(d)sens gran, en lille 

bitte Smule (jfr. gryn, gr68sen). 
G1·m111ii1·a, f" en Grankogle, Grantap. 
Grebba (gribba), griibha, f. 1 \ grebba, Pige i Almindelighed 

(liden eller stor, ung eller gammel): dlir va måuga konner å 
g1·ebber; ·ja har sju horra å fira grebber, - fire Oøttre ( ældr. 
Gudh.); Sk. gnbba el. grobba (Klingh.); derimod Små!. g1·ebba, 
Bondepige, Landsbypige. 2) gr·obba, 1jenestepige; brugtes tid
ligere paa Vesti. især (høres endnu, men kun som et foragte
ligt Ord om en voxen Pige i Almindelighed, der er uvorn eller 
skjældes ud for at være det: la varra, din stora grobba ! jfr. pi
blagrobba); Nora bergsl. ,qrabbja (lhre D. L. p. 62); Sønderhall. 
gi·ebba (sst.; efter Almqv. ogsaa Sk.\; V. Bolt. griibba (Ihrc sst.; 
sarnlg. Uppl. gn'ibbe upuern p. 61). -- Jfr. fvrøvr. grobbenella 
(Is!. gribba). 

Gren, rn. 1) en Green. 2) et Skræv: ja sprajte mina boiser 
i grenijn, jeg sprængte mine Buxer i Skrævet; Sv. gren, rn" 
Gottl. grajn, i begge Bemærkelser. 

G1·ena (ar-ada-ad), v. n., skræve (af gren): somrna sta e ån 
så smal, ad ejn kajn grena ouer 'na; Sv. grena ut; Gottl. grajnri. 

G1·ern, m" Greb, Hank; paa Bøigd. griiwa (!. ii), f. Ex. 
grevajn i en kjita, Hanken, Ilaandgrebet i en Spand; Sv. 

grepe, m" d. s. 
Greva, pl., m., Grever (Græver, Grøver; Sv. grefvar i ljus

grefva1·, Tællegrever, Angerml. gr~fvii), bruges ab sol. som Be
nævnelse paa en Ilet, der bestaaer af de Stumper, hvoraf Ister 
er udsmeltet, blandede med smaaskaaret llrød; paa lløigd. 
sædv. gn'iwa (I. ti). 

Gridda (ar-ada-ad), v. n., holde Benene under Gangen ad
skilte fra hverandre til Siderne, gaae og trække paa Has ene, 
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saaledes at Benene ei komme ordentlig sammen: sikkedan hajn 
går å griddar I 

Griddbois, m., Een, som gaar og ugriddar» (s. s. og boisa). 
Grimuer-u-ut, adj. 1) grimet, med Streger, Striber paa 

Hovedet (om I( væg): ejn grirnuer kjyr; en grirnu ko; Sk. g1'irned, 
d. s. Deraf sammens. grå-, 1·0-, svårtgrirnuer. 2) Ligesom 
ogsaa i Sk. og (sjeld.) Dsk., stribet af Smuds i Ansigtet: du e 
grirnuer om mujn, mijn horra ! Nsk. grirnut (Is!. krirnugr). 

Griua (ar-ada-acl), v. n., bruges ikke i slige slette Betyd
ninger, som Sv., Nsk. grina, Dsk. grine, Eng!. grin, men be
mærker: at lee; smile (hvilket sidste hedder dog nu ogsaa 
srnila, men «lee" er stedse blevet fremmed): hajn grinada ad, 
å mei, han lo ad, af mig; dajn lissena blillijn grinar (smilar) 
alt, når hajn ser moern, det lille Barn smiler o. s. v.; hajn 
grinada te "na, han smilede til hende, it. smidskede ad h. (= 

srniskacla). Til at udtrykke Begrebet «Latter» (hvilket Ord 
Bornholmsken ej har) bruges Substantiverne grin, n., grina, f., 
grinene, n. At· lee paa denne eller hiin usømmelige Maade 
betegnes ved Verberne: gnajg,qfa, .fiasgrina, flina, flissa, sh·atta 
(s. ss.). 

GI'inga (i Stedet for: grijuua, hvoraf hiin Form er opstaaet 
ved en haardere Udtale), f. = jarngringa, Rist, Jernrist; kja1'
kjegringa, Kirkerist (under Laagen); pl. gringer = jarngringer, 
Gitter, Gitterværk af Jern: gringer i vijnnuen, Vin duesgitter, 
Jernstænger over Rors i Vinduerne; gringer ver trappan, Gitter
værk, Rækværk af Jern ved Trappen. I samme Bemærkelser 
Isl. grind (i Sammensætningen: rndlrngrincl), f.; pl. grinclur (i 
.fdrngrinditr, Nsk. Jamgrincl); jfr. A. S. grinclel, Gitter. 

Griugla (gr = kr), f., Bugt eller Hing af en Line, hvergang 
den tages sammen, naar den trilles op (Gudh.); Gl. Nsk. kringla, 
f., Kreds, Cirkel; jfr. Nsk. kringla (ihop), sammenlægge f. Ex. 
et Toug i en Ring, Kreds; Dsk. (sjeld.) kringle, gaae i Bugter, 
løbe rundt. 

Grobbeuella, f., et arrigt, uvornt Kvindfolk (Gudh.); Dsk. 
d. T. Gribbenille; Is!. gribba. Jfr. grebba (ovf.). 

Grobla (ar-acla-ad), v. n., gruble, bruges i Bemærkelsen: 
at være halv taabelig, forvirret i Hovedet (Gudh.): hajn groblar, 
han er ei ved sin fulde Fornuft. Jfr. grujnna. 

Groft eller (Gudh.) groft(!. å), f., Grøft, navnlig en større 
G., f. Ex. paa begge Sider af en Landevei (jfr. g1'ov); Tsk. Gruft, f. 
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Grofta (ar-ada-ad), v. n. og tr., grøfte, gjøre Grøfter; Gudh. 
grofta (I. å): grojta en åjng opp; gi·ofta en groft. 

Grornrna (ar-ada-ad), v. n., blive graa, mørk, tyk (om Luften); 
sædvanlig forb. med opp: hon begjyjnner å gromrna el. gr. opp, 
det begynder at trække sammen til Regn. 

Grornrna, f., tyk, mørk, skyfuld Luft (Vesti.): dår står en 
gromrna, · en reingromma, der staaer en Tykning, en Del af 
Himlen er overtrukken med Regnskyer. 

Grornmer-grornrn-t, adj. 1) grim, styg: hajn e hel (it. ejn
helu) grommer, han er overvættes grim ; hon e hall gro mm, 
hun er noget grim; Sk. grom. 2) arrig, barsk, «styjggjer» 
(Dsk. grum, Sv. _qrym, Is!. grimmr, Eng!. grim, Tsk. grirnmig). 
3) tyk, mørk; om Luften: hon e gromm, Luften er graa, tyk; 
ded e grornt i loften. 

Grornrnhyader-hyad, adj. 2 E., som har grim Ansigtsfarve 
(hy), modsat: natthyader (Gudh.). 

G1·orns, n., Affald, Indvolde af Fisk f. Ex. af Torsk (jislca
gi·oms), Sild (sijllagroms = sijllagjal); Holl. grorn, n., d. s. 

Groska (ar-ada-ad), v. a., snaske i sig, hvad der er umo
dent (Frugt, Rodvæxter): ad groslca åbble i sei; Små!. d. s. 
Jfr. d. følg. Ord. 

Groskue1·-u-ut, adj., som der er kommet Grøde i; som 
smager deraf; groslcuer kål (som smager af det Grønne, naar 
den ei er rigtig udvasket); ri:iddarna e gi"oslcua; Smål. groslcig 
(umoden); jfr. Vestg. groslce, den første Grøde; Is!. (B. H.) groslca 
(«de i Jorden liggende Rødders Vegetation om Foraaret»). 

Gross, m., Benævnelse paa en rund, meer eller mindre tyk 
og i begge Ender tilspidset Pind, af et Kvarters Længde eller 
derover, hvilken bruges i en Leg som kaldes: ad spilla gross 
og har, paa nogle Enkeltheder nær, Lighed med den i Dan
mark almindelige Leg: at spille Pind ( s. Molb. D. L. Till. p. 
691 ). Den omtr. 1 Alen lange l{jep, der endvidere bruges til 
Spillet, kaldes: en grossaln, og det aflange Hul, som dannes 
i Jorden: en grossholla. De 3 Dele, hvoraf Legen bestaaer, 
hedde: 1) ad varpa 0: ved Hjælp af Grosalenen at udkaste den 
tværs over Hullet lagte Gros saa langt som muligt imod den 
Side, hvor Modparten staaer, som, for selv at komme ind i 
den egentlige Leg, søger enten at gribe Grossen eller, hvis 
det ei lykkes, at ramme dermed den over Groshullet liggende 
Alen. 2) ad bombrida ( nogl. St. ad slå) 0: ved et Slag med 

8 
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Grosalenen paa Grossen, som den Spillende holder i den ene 
Haand, at drive den saa langt som muligt ud i samme Retning 
som før; Modparten søger da atter at gribe Grossen eller at 
kaste den saaledes tilbage, at der ej bliver Grosalens Afstand 
imellem den og Hullet; i modsat Fald vinder Spilleren allerede 
Noget; men størst bliver dog hans Vinding, naar han med sin 
Alen træffer den tilbagekastede Gros og derved slynger den 
langt bort fra Hullet, hvorpaa han maaler Afstanden n: hvor 
mange Alen han har vundet. 3) ad vi:pa n: at bringe Grossen, 
naar den er lagt saaledes i Hullet, at den ene Ende stikker 
frem deraf, ved et Slag med Alenen til at springe i Veiret, 
hvorpaa Vedkommende maa søge at træffe den med sin Alen 
og slynge den saa langt som muligt bort fra Hullet; han maaler 
dernæst, hvormange Alen Afstanden er, og lægger dette Tal til 
dem, han alt har vundet; træffer han ikke Grossen, eller falder 
den saa nær Hullet, at der ei er Alens Afstand, afløser den 
anden Part ham. Hvo der besidder større Behændighed og 
Færdighed i Legen, pleier at udføre dens enkelte Dele paa en 
mere sammensat og kunstig Maade, hvorved han erhverver sig 
Ret til at maale med Grossen i Stedet for med Alenen. 

Grossa (ar-ada-ad), v. n., give en Lyd fra sig som Soen, 
naar den kløes paa Ryggen eller naar den kjærtegner sine 
Grise; formod. et Onamatop. 

Grota (ar-ada-ad), v. n., være stortalende, prale; udentvivl 
af N. S., Holl. groot, stor; fornem. 

Grona, adv., groveligen = overordentligen, uhyre meget, 
og det i god Forst. i Forbindelsen : gr·oua natt, uhyre smuk 
(Gudh.). 

Grouer-grou-t, adj., grov; bruges fig. om voldsomt Uveir, 
især Storm, i Talemaaden : hon e grou, det er et rasende, for
færdeligt Veir. Paa en eiendommelig Maade bruges Ordet under
tiden fig. i Gudh. til at betegne en høi Grad af Skjønhed hos en 
Person, (= groua natt), naar det af Talens Sammenhæng eller 
af sig selv fremgaaer, at der sigtes til Skjønhed: hon va grou ! 
vil f. Ex. høres som Udbrud af Forbauselse, naar en paafaldende 
smuk Pige gik forbi; det bruges forøvrigt ogsaa om Mandfolk 
og i samme Form (med Bortkastelse af Hankjønsbetegnelsen): 
hajn e grou. 

Grov (l. å), en liden Grøft t. Ex. for at fiindre Kjørsel over 



GRoVA- GrrÅRRSKA. 115 

Jorderne ijfr. gr~ft\; Jsk. Gr'm', Grøfl; Sk. grab (å); V. Rott. 
gr'~f; Sv. og ældre Dsk. grop; jfr. Nsk. Grov, en Grav; Is!. graf. 

G1·om ( å; ar-acla-ad), v. n., kaste en liden Grøft; .Jsk. 
g1·{me, grøfte. 

G1·11j11na ( ar-ada-arl), '" n., grunde, speculere, bemærker 
ogsaa: gruble tungsindig over Noget (jfr. derimod grobla): gå 
nu in te å gnf;jnna over ded Hijngcr ! (construeres cens i beggr 
Bemærkelser). 

Grnjmme1·-u-nt, adj., tankefuld, grublende, tungsindig. 
Grnjusnakk, n., alrnrlig Tale, Ord, man kan stole, bygge 

paa; mods. plaserli'.t :makk, Skjæmtesprog, spøgende Ord. 
Grnsa (ar-ada-ad), v. tr. og n., dække, fylde med Gruus; 

Sv. grusa. 
Gryas (as-ades-ads), v. d., grye; Vestg., Verml. d. s. (Ihre 

D. L. p. 63). 
Gryn, n., Gryn; fig. en Smule, lidet (et Korn i Dsk. d. T.): 

harda ett gr,Yn, tøv et lille Øieblik; Gl. Dsk. ( D. Riimkrøn. 
V. 448), Nsk. (Tellemark. D. IIanson) et Gr,Yn. Jfr. gran, 
gr·ossen. 

Grynkla (ar-ada-ad), v. n., klynke, klage sig, især om Børn, 
som smaaklage eller klynke for Noget, de ville have, grante: 
hvad gr,Ynklar du forr, mijn lijlla biilli? Formod. beslægtet med 
gr,Ynta, grynte; samlg. Eng!. to grunt, grynte, to gruntle, d. s. 
it. klage sig; N sk. gr,Yla, grynte; .Jsk. gr,Yle, klynke. 

Grynklepiva, f., Benævnelse paa Een, som klynker og piber, 
især et Barn; jfr. kl,Ynkepiva. 

Gryselier-i-it, adj. 1) gruelig, græsselig, gyselig, forfærdelig; 
Nsk. gmseleg, d. s. (grysja, v. n., gyse; A. S. agrysan). 2) for
underlig ( Gudh.; jfr. forgrysa ). Deraf gryselit, som adv. for
skrækkeligt, forfærdeligt; ogsaa fig. (hvilket ligeledes gjælder 
Adjectivet) om en høi Grad, hvori noget finder Sted. - Jfr. 
ryselier. 

Gråben, m., Navn paa Høgen (De Thura p. 16); ogsaa gr'å
nakk (s. s.); derimod Vestg. gråben, Nsk. Graabein, Navn paa 
Ulven. 

G1·åbena, f. , bruges som Benævnelse paa et Dyr, navnlig 
af Hunkjønnet, med graae Been; it. et I{ vindfolk, som har graae 
Strømper paa; specielt om Luns, især pl. g1,åhener, ligesom og 
g1,ånaHer (Gottl. grabaggar, Verml. gråmagpor). 

Gråerska el. -irska, r., Irisk, Grnairisk. 
S* 
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Gråhajl, m., Graasteen, Kampesteen. 
Gråhåruer-u-ut, adj., graaspættet: en gråharu ko; jfr. hiiruer. 
Grånakk, m., Graanakke, saaledes benævnes stundom en 

gammel Mand; it. Djævelen (Gudh.); ogsaa, i det mindste tid
ligere, Høgen (De Thura p. 16; Skg. B. B. p. 81); f. fl. 

Gråuakka, f., en Luus (Gottl. grabagga); jfr. gråbena. 
G1·år-grå-gratt, adj. graa. 
Gråta (ar-ada-ad), v. n., græde (om Børn og egl. kun 

Spøg); Nsk., Sv. gråta; Jsl. grata. 
Gråtistel, m., skarp, pigget Tidsel, mods. milkatistel (s. s.). 
Gråsgjimpa, f., s. Gjimpa. 
Griibba, f., s. Grebba. 
Grobbus (Skg.), s. Krobhus. 
G1·iiuei·-grii11-g1·out (l. o), adj., grøn; umoden; fig. om Per

soner, f. Ex. i det almindelige Mundheld: fanijn hi.istar (el. tar) 
ijkkje sina så grona, Fanden høster ikke Sine saa tidlig (svares 
f. Ex. naar man spørger, om Een lever endnu, og i flere andre 
Tilfælde). 

Griissen (bl. s), n.~ en lille Smule = gran, gryn, og bruges 
ligesom disse ogsaa om Tid; til ret at forstærke Begrebet 
bruges Forbindelser, som: ett lided grossena gran; aldri ett 
i1ar(d)sens grossena gran, ikke det allerringeste; Sk. grossen el. 
gryssen, n.; Fyen., Jsk. en Gryssen (Sønderj. et Gryssend); it. 
Jsk. Gryssel, Grøssel, d. s.; jfr. N. S. Grilsseln (Br. Wb.), smaa 
revne el. knuste Stykker; Verml. grossel, allehaande Smaat 
flydende Sager f. Ex. Gran i Meik. 

Grossla (bl. s; ar-ada-ad), v. tr., smule; it. spilde, tabe i 
Smaadele (= drossla); jfr. N. S. griisseln (Br. Wb.), rive eller 
knuse i ganske smaa Stykker. 

Griissluer-u-ut (bl. s), adj., smulet, opløst i ganske smaa 
Dele: ded sokkered (Sukker) e så grosslut; jfr. Verml. g1'0sslig: 
«grosslig mji.ilk », Meik, som der er Gran i. 

Gubba ( udtal. p. Nordl. gobba; Vesti. gobba), m., Gubbe, 
Olding; Sv. og Sk. gubbe. Ordet bruges forøvrigt nu kun i 
Spøg, ligesom Nsk. Gubbe, der ellers nogle St. bemærker: 
Karl, Mand. 

Gubba- eller giibbariikus (Vesti.), gobbariikl1s (Gudh.), m., 
Navn paa et fabelagtigt Væsen, hvormed man skræmmer Børn, 
om tr. d. s. s. bobbariikus (s. Bobba); en lignende Brug af gubbe 
i Sarnmensætn. finder Sted i Nsk. og Sv.; jfr. Nsk. Fjøregubbe, 
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Strandvætte; Sv. tomtgubbe, Hunsnisse = N sk. Tuftegubbe; i 
hvilke det imidlertid har god Bemærkelse. 

Gudhjemm (luk. e), nuværende Navn paa en bekjendt born
holmsk Fiskerby. 1 Lunds Stifts Landebog af 1569 (s. Il. Actst. 
p. 330, 331, 360 f. fl.) og i Registret over Slottets Indkomst 
(sst. p. 427) f. a. St. skrives Navnet: Gudium, Gudiom, Gudorn. 
Raufn ( Chron. Borring.) kalder den: Giidiorn eller Godheim; 
Beboerne kalder han: Heimbo, nu benævnes de : Gudldemmabo. 
I Nsk., hvor Heim (Bosted) bruges i mangfoldige Stedsnavne og 
bliver ofte forkortet til eirn el. em, gaaer det ligeledes paa nogle 
Steder over til um, om (s. Aasen N. 0. p. 628). 

Gujnnil, Gujunel, n. pr., Gunhilde, Gunhild, et temmelig 

almindeligt Kvindenavn. 
Gllleroa (almind.), gularoa (p. Bøigd.), f., en Gulerod; Isl. 

gulroa; Sk. gularod. 
Gnlijng, m., Benævnelse paa en guul Hest: ejn gulijng; 

dajn gulijng (0: gnlijngijn); jfr. brnnijng, svartijng. 
Gnlika, n. app. og pr., f., Navn paa en Hoppe af guul Farve; 

jfr. brunika, svartika. 
Gulvålmijng, m., Guulspurv. Skougaards Forklaring B. Il. 

p. 68: «gulvelmijna eller rettere guljelrnijna, qvasi gnlldelmeden 
er aldeles vilkaarlig. Gulvålrnijng er intet andet end en senere 
Forvanskning i Udtale af det ældre og rigtige bornholmske 
Navn: gnlvårlijng: s. Citatet af Brilnnichs Fuglelære hos v. 
Aphelen (Il. N. III, p. 218); it. Fleischer's Naturhist. VIII, 1069, 
paa hvilke Steder der udtrykkelig bemærkes, at "Gunlverling» 

er det bornholmske Navn paa Guulspurven. 
Gut, m., Gut, bruges oftere om Drenge (dog er horra al

mindeligst): mijn gut! kommen guta ! ejn lidijn gut; N sk. (hvor 
Ordet vel oprindelig har Hjem) Gut, Dreng; Ungersvend; jfr. 
Sønderj. Gud, Gued, der bruges som Ukvemsord i Tiltale til 

en Dreng: din Gud! din Grønskolling! 
Gå ( r - yjijkkj, pl. gjijnge, gjijkkje - ptc. gånes; gåjn, 

gån, gåd - imper. gå, gakk, pl. gån), v. n., gaae; i ældre 
Bornholmsk (i Gudh. f. Ex.) brugtes F. gånga (ar el. er-ada -
ptc. gånganes el. -enes; gångijn o. s. v. - imper. pl. gångan 

el. -en). 
Gåjler-gålj-t, adj., gold: en gåjl ko, overløben Ko; jfr. 

Sener. 
Gång, m., Gang (Sv., Nsk., Gl. Dsk., Angel. gång; lsl. 
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gangr, gdngr); bruges i det Hele som Dsk., undtagen Be-
mærkelsen: en Gænge (s. Vaggegång). 

Gånga, v., s. Gå. 
Gångstogga, m., Benævnelse paa et Dyr (især et Lam), som 

netop begynder at kunne gaae; det Ufuldkomne endnu i den 
første Gaaen betegnes ved sidste Led af Sammensætningen, der 
forudsætter et tidligere Verb. stogga (jfr. u8togga og v. stokka) 
= Nsk. stogga, v. a. og n., standse, holde tilbage; hvile, staae 
stille. Forøvrigt kan Ordet ogsaa bruges overført om Børn i 
lignende Tilfælde, ja selv om Reconvalescenter. 

Gå1111, s. Gonn. 
Gåra, f., Aare; Stribe i Træ el. Steen, it. Stribe paa Læder 

(i lign. Bemærk. Sv. og Sv. DD., Nsk. gåra, f.; it. Nsk. Gaare, 
m.; Dsk. Gaare; Is!. gdri, m.; Gotll. gardar, pl.); ogsaa Trevle 
i Kjod o. L.; i Gudh. bruges det om: Revne, Sprække i Træ 
(«sprikka i tråo; jfr. hos B. II. Is!. gdri, ufissura"). 

Gåraniiste, n., liden, daarlig Bondegaard, s. Naste. 
Gårapeia, f., det samme som gårapibel, men er et sjeldnere 

Udtryk. 
Gårapibel, f., Pige, hvad enten hun er ung eller gammel, 

som er Arving til en Bondegaard (jfr. gå1,dront); Nsk. Gargjenta; 
it. Jorgjenta, Jorataus. 

Gårare11, f., en Række Bondergaarde, som ligge nogenledes 
efter hverandre paa et vist Strøg (s. Ren). 

Gårdront, m., s. Drånt. 
Gårkouna, f., Benævnelse paa en afsondret Bygning inde i 

en Bondegaard, som bestaaer af fire Længer: der er ofte Rulle
stue og nogle Værelser til Undentagsfolk eller Tjenestekarle; 
stundom og Vogntommer f. m.; Nogle have ogsaa der mindre 
Kreature; som Ralve, Gæs o. fl. - Gårskonna er derimod Navn 
paa en Gaardeiers Kone, mods. hus- el. husakonna, en Hus
mands l{one. 

Gåruer-u-nt, 
fuld af Trevler; 
jfr. gåra. 

adj., aaret, stribet (Nsk. gaarut, Sv. !JllYig), it. 
Gudh. sprukket, med Sprækker (om Træ); 

Gås (bl. s), f., Gaas. 1) Artsnavn; pl. g)ass, n. 2) Hun
gaas; pl. gåser (bruges dog undertiden = gjass): å di gjåssen 
dår e di sju gåser å di fira gåsa, af Gæssene der ere de syv 
Hunner og de fire Hanner. Deraf gjaslijng (I. å), m., Gæsling. 

Gåsa Ib!. s), m., Gasse, Hangaas; Sv. og Sk. gåse. 
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Gåsarlisk, rn. , den hele Besælning af Fjædre, som kan 

plukkes af en Gaas; af r·uska, ruske. 
Gåsa-riiwka, f., s. Råwka. 
Gåsastriva, m., Gaasestrube; bruges tillige som Benævnelse 

paa et deraf dannet Vindsel (Gaaseralle, Skralle) saavelsom Lege

Løi (Trompet), hvori Børn blæse. 
Giibba og Sammens., s. Gubba. 
Giibbe1·, n. pr., det gamle :\landsnavn Gudbjørn ( samlg. 

Esber·, Osber); jfr. B. Actst. p. 545 Gudbertzen. 
Giilpa (ar-ada-ad), v. n. og tr. 1) kulke, klukdrikke: ad 

golpa i sei; Engl. to gulp; Sk. kulpa; Jsk. kvulpe. 2) have 
Opstød, ræbe op: golpa el. g. nogged opp; sjeldnere: spy, 
kaste op (i lign. Bemærk. Dsk. gulpe, gylpe; Gottl. gylpii, Jsk. 
gjølpe); deraf flg.: give Ondt af sig, bruge Mund (sjeld.; Vesti.): 
hajn går å golpar. Jfr. lsl. g1ilpa, at gabe med opspændt Mund. 

Giimma, rn., Gumme, bruges eg!. meest, naar man taler 
til Børn, og især i pl. gommana = .Nsk. Gomanne (Nsk., Sv. 

gom, m., Gane; lsl. g6mr). 

H. 

Ha , Interjection i Hyrdernes Sang ( s. Ha-driv-hjemm); 
samlg. Små!. lw, Isl. (B. H.) h6, som ere Udraab af lign. Art. 

Ha (r·-dde-tt), bave, bruges som v. ref. uden noget tilføiet 
adj. eller adv. med Bemærk. skabe sig, vise sig o. desl.: sikkedan 
hajn står å hm· sej! hajn lovv dar å hadde sei (tossede); hajn 
har sei, han er mod (er oppe), den Fyr! Tsk. sich haben = 
s. gebfirden, i Forbind. som: sie hat sich seltsam. 

Habba (ar-acla-ad), v. n. 1) egl. snappe efter med Munden, 
hugge efter med Tænderne; lade, som man vil bide: ad habba 
at te nogged; N. S. happen (" schnappen, begierig seyn" Richey 
p. 88); deraf Happen, Bid, Mundfuld. 2) flg. bide, snærre ad, 
bruge onde og bidske Ord: ad habba ad ejn; N sk. liappe ( s. 
Aasen p. 636), skjende, knurre, er maaskee samme Ord. 

Hå-d1·iv-bjemm ! it. hå-dru-hjemm ! Hyrdernes Sang , naar 
Kvæget mod Aften skal samles og drives fra Mark og Skov til 

Gaarden; fuldstændigere lyder den saaledes: 
Ha-driv-hjem! ha-driv-hjem! ha-ha-ha! 
Ha! ha! - ha-driv! ha-driv! ha-driv! ha-driv! ha, ha, ha! 

lliulrhn d. (sæ<lvanl.) badra, it. (Sy<ll.) hadrun, v. n. i Forb.: 
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hadra hjemm el. h. h. me kreiturn, drive hjem med Rreaturerne 
under ovennævnte Sang; undertiden bruges Formen transitivt: 
hadra kreiturn hjemm. Jfr. hoisa. 

Hagaliju-galu-galed, adj., havesyg, begjærlig; Sk. hagalen, d.s. 
Bagga, m., en Fandens Fyr, Pokkers Rarl; omtr. d. s. s. 

tigga; jfr. Si:iderml., Verml. hake = skalliake, hurtig, flink I{arl, 
skyrhalce, d. s., it. dristig, fræk, uforskammet IL (s. lhre D. L. 
p. 149, 157); Tsk. Hache, en grov Rar!. 

Daja (ar-ada-ad), v. impers., trække op (om Veiret): ded 
hajar = bobbar opp; Sv. hq/a, v. ref., fortone sig (om Landet). 

Dajl, m., stor Steen, høi Klippe ( sjeld.); Gl. Dsk. Hald 
(jfr. R. Chron. Borring. I: «den haarde Hald og Steenklippe"; 
«høie Klipper, Halde og Bjerge"). Deraf Sammens. gråhajl, 
stenhajl (s. ss.). Ordet forekommer desuden i endeel Stednavne, 
som Homajnhajl, Brajnnehajla, Stammershajla f. fl. 

Hajl, n., Hagel; Sk. d. s. 
Haju-11-d, adj., d. s. s. ha1ali/n: hajn e så hajn (Sydl.). 
llaju, m., bon, f., pron. 3. pers.: hajn, han (Oldspr. harm, 

han); forkortes undertiden til 'jn, men blot i Forb. va 'jn = 
va hajn, var han; dat. hannem el. hannorn, ham, der tillige er 
blevet acc. (GI. Dsk. hannem; Oldspr. dat. hdnum); forkortet 
acc. jn, ijn, der tillige er blevet dat. og forudsætter en ældre 
Accussativform hajn ( = Oldspr. acc. hann, han; jfr. Sk. acc. 
an); gen. hans, hansa (= Færøisk; s. Rask Veil. p. 277), hanses 
(sjeld.; = Sjæll.), hans; hon, hun (Isl. h6n, Sv. hon); dat. ltajnne, 
hende, der tillige er blevet acc. (Oldspr. dat. henni, hænni); 
forkortet acc. 'na ( = Sk., Gottl.), der tillige er blevet dat. og 
forudsætter en ældre Accussativform ltajnna (= Gottl. henna, 
Nsk. hæna, Oldspr. hana); gen. ltajnnes og ( paa Bøigd. , især 
tidligere) Mjnna, hendes (Olddsk., Gl. Sv., Nsk., Færø. hænna, 
henna; Sk. hinga; Oldsv., Isl. hennar). De forkortede Former 
ere tonløse og maa altid stilles efter Sætningens Verbum, men 
adskilles ofte derfra ved flere Ord, ligesom og tvende af dem 
kunne høre til eet og samme Verbum: ja så 'jn, så 'na; såstu 
ijn, såni 'na, saae Du ham, saae I hende? så svarar hon 'ijn; 
så Par 'na? sporr om 'na l di gjijnge frå 'jn; ja ga 'na 'd, jeg 
gav hende det o. s. v. Pluralis erstattes af det demonstrative 
Pron. dajn. Med H. t. Brugen af 3. Pers. Pron. er fremdeles 
at mærke: 1) træder det ei blot i Stedet for Personnavne, men 
og for ethvert andet Navn af Han- og Hunkjønneti i acc. og 
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dat. bruges om Personer de fuldstændige Former ved Siden af 
de forkortede (altid dog de første, naar Eftertrykket hviler paa 
Pronominet); udenfor Personer bruges udelukkende de sidste: 
ja ser 'ijn, 'na eller hani1em, hcijnne; derimod altid: ja ser inte 
hannem, mann hajnne ser ja; vara dei forr vronskijn, for hajn 
slår; ja så soln, då hon, - månajn, då hajn ko mm opp; hvor 
lastu 'ijn (f. Ex. Nøglen); du må 'nte kny 'na (f. Ex. Øxen); ja 
ga 'na 'jn, jeg gav hende ham '3: den (f. Ex. Hatten); gje '.jn 
'na, giv ham hende (f. Ex. Huen). Denne gamle Sprogbrug har 
ogsaa bevaret sig i større eller mindre Omfang i N sk. samt i 
Sv. og danske D. D. Samme Regel gjælder naturligviis og, 
hvor Subjectet gjentages ved Pronominel eller antydes først 
ved dette, medens det egentlige Subject følger bag efter, f. Ex. 
ejn foul hajn kajn sajta, en Fugl (den) kan sagtens; når vajten 
hon så 'jn, da Vagten (den) saae ham; hon sjinner varmt i da, 
soln; hajn ser mann lidijn ud, månajn, hattijn o. s. v. 2) De 
fuldstændige Former af 3. Pers. Pron. kunne kun bruges paa
pegende (demonstrativt) om levende Væsener; ellers bruges altid 
et demonstrativt Pronom. I acc. og dat. stilles de gjerne foran 
i Sætningen, naar Talen er om Dyr: hajn har (Drengen, Hesten 
f. Ex.) e sju år, hon dår (Pigen, Hoppen) e mann fira; hannem 
(Tyren) ska ja ha kjive daler forr, lu'{jmie (Kvien) fjourtan; 
sikken ejn foul, hvor hajn e grajner ! Derimod altid diijn (Hat
ten, Huen f. Ex.) saller ja in te; sikken ejn halt, hvor dajn e 
natter! (men: hvor hajn e natter, dajn hattijn ! s. ovf. 1 ). Om 
Brugen af dajn ved Personer s. s. 3) Tredie Pers. Pron. bruges 
i høflig Tiltale til Fremmede ( = Nsk.), Fornemmere ( = Sjæll., 
Angel. f. fl.), ældre Folk, og af Børn til Forældre; forhen brugtes 
i eller ni (s. Du); om en lign. Brug af he (han) og se (hun) i 
Holst. s. Schillze II, 188-89, og af m0

, han, i Gottl. s. Almqv. 
p. 25 6. 4) Ifajn sal, hon sål bruges ofte, ligesom Han Selv, 
Hun Selv i dansk Almues pr. , for Manden, [fonen i Huset; i 
Fleertallet di salle, De Selve, om l\Iand og l\one tilsammen: 
bajggje di salle va hjemma. 5) Det pers. Pron. hon og forkarl. 
F. 'na høres ofte i flere Talemaader, hvor Dansken giver Be
grebet upersonligt ved det ubest. Pron. det, f. Ex. hon ( = ded) 
vil! in te assa sei forr 'ijn, det vil ikke flaske sig for ham; 
kajnstu inte få 'na (='ed) te å assa sei, kan Du ikke faa det 
o. s. v.; hon sjawar, det skjever; la 'na mann braga, lad det 
kun staae til I men især bruges de hyppigt om Veiret og Luf-
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tens Forandringer (ligesom i dansk Sømandsspr. ; medens Nord
mændene vesten- og nordenfjelds i lign. Tilfælde bruge han): 
hon e kåjl, skrajl (skral) ida; hon grommar, står me donna; 
vi få 'na me rein om lid, vi faae (det med) Hegn om lidt. 
Man kan i Bh. tænke paa Luften, Vinden, som ere Hunkjøns
ord, ligesom i Nsk. paa Vinden, Himmelen, som ere af Han
kjøn. 6) Ligesom de andre personlige Pronominer, saavelsom 
de demonstrative di og ded, gjentages i llegelen ogsaa hajn og 
hon som Subject, naar der lægges Vægt paa Pronomen, f. Ex. 
hajn e så visser (rask), hajn; hvor hajn e ralier, hajn ! hon 
kajn sajtan gjorra 'd, hon ! 

llakka, f. 1) Hakke (Redskab); Nsk., Sv. hacka; Tsk. Hacke. 
2) Skank af et slagtet Kreatur (almind.): en fahakka; Ærrø. en 
Hagge. Paa Bøigden bruges Ordet og om Benet paa Mennesker 
i Sammens. benhakka: ja har ont i dajn ena benhakkan; ja har 
sti:itt min ena benhakka. I N. S. bemærker Hakke Hæl (fig. 
"ik will dy Hakken makken", jeg skal give Dig Fødder at gaae 
paa; Richey p. 85); deraf Scheej-hakke, Een, som har skjeve 
Fødder eller en skjev Gang (Br. Wb. IV, 625). Et Spørgsmaal 
bliver det derimod, om Bemævnelsen jirahakka (s. s.), Firen i 
Kortspil, hører herunder (2), eller om maaskee hakka tidligere 
har havt endnu en tredie Bemærkelse, svarende f. Ex. til Sk.~ 
hvor Ordet bruges om et daarligt el. lavt l{ort, en mindre 
Seddel f. Ex. en 6 marks hacka f. fl.; samlg. Nsk. Græv; Hakke; 
Hager paa Hestesko; it. en ringe, daarlig Ting. 

llakkeskajl, m. , den bageste Dee! eller Hammeren paa en 

Hakke; s. Skajl. 
llakt, f., en Skure, lidet Skaar eller Indsnit = Dsk., Nsk., 

Smål. et Hak. 
llåler-hål-t, adj. (nu sjeld.). 1) glat, slibrig, «falsk at gaae 

paa; bruges især om lis, helst naar den er lidet vaadagtig 
ovenpaa, saasom i Solskin» (Skg.); Dsk. (foræld.), Sv. hal, Nsk. 
haal, Isl. hall. 2) fig. falsk, lumsk, navnlig om Heste, som 
ville bide; Nsk. haal, snu, snedig. 

Hall, adj. og adv" halv, s. llalluer. 
llallanta, f., hallantes, m., s. Anta, Antes. 
Halldauner-dann-dant (dann), adj. (og adv.), middelmaadig, 

især med Hensyn til Størrelse, Vægt: ejn halldanner majn, en 
Mand af Middelstørrelse, hverken høi eller lav; ett halldant 
(eller halldant vaused) kvijnfolk; ded e så halldann (middel-
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maadigt, jævnt I; derimod Sk. haldwt: "som i Klædedragt og 
Dannelse nærmer sig Standspersoner» ( l(linghammer). Jfr. 
Nordsj. dander (s. !\lolb. D. L. p. 679) og N, S. (Bremen) danne, 
stærk, kraftfuld, stor, voxen (Br. Wb. I, p. 183; dwwig i Ham
burg. og Holst., llichey p. 33; Sd1Cttze I, 204); fremdeles, med 
Bemærk. "dannet, indretl1't, skikket, beskaffen» , Dsk. dan (i 
saadan, eensdan, ligedan; jfr. Molb. n. L. p. 70); Gl. Sv. dann 
(«en hofwelig lliddare och wæl tlami», mindre sv. Iliimkronik. 
p. 99); Fyensk og Nsk. dan (s. i\Iolb. ovf.; Aasen N. 0. p. 60); 
endelig Holst. dannig 1.s. Schfltze ovf.). 

Halldrajng, m" s. D1'iijng. 
llallfadade1·-fadad, adj. 2 E., halvgjort, halvfærdig; it. ei 

gjort tilgavns, ufuldkommen: en hal?/adad gjttrnijng; ejn ska 
in te la narra se halUadad, arbei (Ordsprog); ded e mann hall
j'adad m·bei, som hajn gjorr; sjeldnere føies det til et blot 
concret Substantiv, f. Ex. ejn liallfadacler stol. Tvivlsom Op
rindelse: jfr. A. S. fadan, faclictn, disponere, ornare. 

llallgrima, f., Benævnelse paa en Ko, der er noget grimet 
(s. Grimuer). 

Hallnad, m., Halvdeel, Hælvte, hvor Talen er om Noget, 
hvoraf Fordelen, Cdbyttet, eller hvortil Eiendornsretten deles 
med en Anden; det bruges sædvanl. i den gamle Genitivform 
hallnacla enten i Forbind. med et Substantiv eller med præp. 
te; man siger saaledes om Bier f. Ex.: ded e hallnada bi; di 
bien e 'kje mina, mann di e hallnada (bi); ad ha bi te hallnada 
(om Sagen selv s. d. Nærmere hos Skoug. B. B. p. 73); paa 
lign. Maade om Garn og Fiskeriredskaber f. fl. Sv. (sjeld.), 
Små!. halfnad, ha1fnads (bruka til lwlfrwcls), Vestg. hallna (lhre 
p. 69), haltlnass (Hof); dansk Almuespr. IIalmed, Halvnet (f. Ex. 
have l\ væg til Halvnecl eller Hafonedkvæg; Kord sj. Halvnet8-
el. Halvnettemancl, s. ;\lolb. D. L. p. 192). Ordet forekommer 
oftere i Lunds Stifts Landeb. (Bornh. Actst. p. 326--59) f. Ex. 
en halnede eng (p. 329-361, halnnede torped (;336), en halnnecle 

agir (341) o. s. v. 
Hallstabba, f., halvvoxen Pige; s. Piblastabba. 
Hallstiiddijng, m., halvvoxen Dreng, s. Hor1·ast0cld!fng. 
Hallue1·-11-11t, adj. (Is\. luilfr, Sv. half, Nsk. halv'). 1 I halv, 

men blot om Noget, der kun er tilstede som Halvdeel: hajn 
sande rnei ejn halluer· ost; f!"je mri diljn lwllua ostijn, som 
Jijggjcr tfor; en lwllu kar;·a; ett lwt11lt brij. 2) halvfuld: såjn 
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e månn hallue1·; nu e kjitan hallu; bådijn ble halluer me vann; 
ligesaa i Is!. og Nsk. I alle andre Tilfælde udtrykkes Begrebet 
uhalvn ved hall, hallt, adj. 2 E., f. Ex. ejn halt da, tima, mil; 
gje mei dåjn halla ostijn, den halve ( g: det Halve af) Osten; 
dåjn halla vajn, natten. Som adv. bruges hall = Dsk. halv, 
men i Bemærk. noget, næsten, høres det langt hyppigere; ofte 
bruges det blot til at formilde et Udtryk, hvor man ikke vil 
tale reent ud: ja e hall nagger, hajn e hall nålier, sjoger; ja 
begjyjnner å ble hall gammajller nu; bon e hall gromm; ded 
e hall sompelt gjort (temmelig schofelt). 

Hallvystijng el. -viistijng (Vesti.; Gudh.), m., Een, som ei er 
ved sin fulde Fornuft; som er halvtaabelig; Skougaard skriver 
hallvistijn. Jfr. Is!. lullfviti, m., med samme Bemærk. 

Halmboss, n., s. Boss. 
Halskvaddra, f., br. meest i d. best. F. halskvaddran, Struben; 

s. Kvaddra; hedder ogsaa ( sjeld.) halskvarkan , Kværken (Sv. 
qvarkan). 

Hamla (ar-ada-ad), v. n., hamle (om Heste); construeres 
lidt anderledes end i Dsk.: di ojen hamla gott, de Heste trække 
godt i Hammel sammen; dajn hastijn kajn inte hamla me dajn 
andra (hamle op med). 

Hammara 1 , m., bruges i Stednavne og sædvanl. i d. best. 
F. Hammarijn er fortrinsviis Benævnelse paa den store, høie og 
bratte Hald el. Inippemasse, der danner Bornholms Nordspids 
(tversoverfor det skaanske Forbjerg eller Sandbakke: Sand
hammeren). Desuden bruges det sammens. om adskillige Odder 
paa Sydlandet, navnlig: Ålahammarijn, Raghammarijn, Salt
hammarijn (jfr. Is!. hamarr, Klippe; Nsk. Hammar, brat K., 
Bjergvæg, Præcipice; Gottl. harnmar, en i Havet udskydende 
Landodde; it., ligesom i Uppl., en stenig Skovvei eller Skov
bakke). Ordet findes ogsaa i nogle norske og ei faa danske 
Stednavne, ligesom og i slaviske (med F. Hammer og Rammer; 
Slav. camen, Steen). 

Hammara'.?, rn., Hammer (Redskab); Sv. hammare, Is!. hamarr, 
Nsk. d. s., it. Hammar. Om Bagen paa Øxer og lignende Red
skaber bruges Ordet ei i Bornholmsken, men skajl (s. s.). 

Hammaraskajl, m., den tykke Ende af en Hammer (Banen), 
mods. hammarapann, den spidse (Pennen). 

Håmpa, f., et stort, klodset og sludsket ("stygt klædtn) 
Kvindfolk. 
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llåmpatora, f., d. s. (dog og om en Sludske i Almind.). 
llamsa (ar-ada-ad), v. n., spøge (samlg. hawsa, vaase); Sk. 

hamsa, tale uforstandigt el. uden Sammenhæng, pludre; Dal. 
ltamsa (Ihre p. 69) = Sv. hafsa, handle overilet, skjødesløst. 

Ilanatren, n., et Hanefjed (s. Tren). 
llåukle, n., Haandklæde, Haanddug; bruges og til at be

tegne et Sæt Altergængere eller saa mange ad Gangen, der 
knæle omkring Herrens Bord, = l{jøbenhavnsk Du(g): hvor 
många va dar te alters? dar va mann ett hankle, der var kun 
een Du(g); dar va fira hankle, fire Du(g)e. Dette er en almin
delig Betegnelse sydlands; ellers bruges om det Samme, navnlig 
nordlands, Benævnelsen ett kla (Klæde), som derimod kun sjel
den høres paa Sydlandet. Jfr. Små!. Mngklade, et langt Liin
klæde, som paa Høitidsdage bliver ophængt i Bønderstuerne; 
men samme Ord bruges og i ovennærnte Bemærk. ("en altar
disk af kommunikanter: huru många hangkladen utgjorde natt
vardsgången i siindags?n Almqvist Sv. Sp. p. 216). 

llaunes, n. pr., Johannes; Is!. Hannes. Den deraf igjen 
forkortede Form udtales i Bh. Hans, i gen. sædv. Hansa: de 
e 'kje Hansa houa, mann hansa dar (ikke Hanses Hue, men 

hans der). 
llapl', n., heldigt Tilfælde, Træf, Lykketræf ( Gudh.; p. 

Vesti. sjeld. el. foræld.): ded kajn varra ett happ, ad vi få 'd 
(Gudh.); Eng!. hap; Ves tg. happ ( «ovantad, ofiirmodad bandeisen 
lhre, Hof); lsl. happ, Held (happaskot, Slump, Lykketræf). 

Hal'pa (ar-ada-ad), v. ref. og n. (impers.), hænde sig, træffe 
ind, slumpe til (almind.): ded kajn happa sei, happa te; Små!. 
habba sig («ske ofiirmodadtn, Almqv.; men happas, lykkes, Ihre 
p. 70); Eng!. to hap el. happen; Ostg. håpe. 

Happalokka, f., Slumpelykke ( Gudh.); Små!. habbalycka; 

Ostg. håplycke. 
llappatraff, n., Slumpetræf, Lykketræf (Gudh.). 
Hara (ai"-ada-ad), v. tr., banke en Lee (seis) tynd i Eggen, 

naar den er bleven sløv; N. S. haren («de Lee hm"enn Br. Wb. 

II, 597); Jsk., Fyen., Angel. hare, hahr. 
Uara, m. 1) en Hare; i Sammensætning hara- og har

(Gudh.; =Sv.), f. Ex. hara- el. harsjijnn, Hareskind (Sv. har
skinn), hara- el. harunga (Sv. harunge); ad sjyda hara, skyde 
Harer, bruges (eller brugtes i det mindste tidligere i Rønne) 
fig. c;rn en Uvane, at gaae og med begge Hænder af og til 
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trække eller løfte op i det ene eller andet af Buxelaarene ved 
Knæet, for at faae dem til at falde bedre ned, hvilken Bevægelse 
med Arme og Been har nogen Lighed med Hareskyttens Maade 
at holde Geværet paa. 2) Benævnelse paa en Erikke eller 
hvad der bruges i dens Sted i et særeget Spil (s. d. følg. 0.). 

Haramolla, f., Navn paa en sexkantet, i Tri
angler inddeelt Figur, som bruges i et Brætspil, 
der hedder: ad trajkkja harataula. Man skriver 
den sædvanlig med Krid paa et Bræt eller Bord; 
i Stedet for Brikker bruger man gjerne Nødde
skaller, hvoraf den ene Spiller har tre, den 
anden kun een, som gjennes; den kaldes harajn, 
Haren. Jfr. drataula. 

Harataula, s. d. foreg. Ord. 
Harbarrahused, s. Hus. 
Harda (ar-ada-ad), v. n., blive, bie, tøve: harda en liden 

stujnn inu I Den egentlige Bemærkelse: holde ud, taale, haves 
i Sv. harda ut, Nsk. hæra (f. herda), N. S. (Holst., Hamb., Brem.) 
harren (paa Ærrø: hare); Holl. harden. 

Harhamma1·a, m., en Hammer, hvormed man banker Leens 
Eg tynd (s. v. hara); N. S. Haarhamer (Br. Wb. II, 598); Jsk., 
Fyen. Har'hammer, Harehammer. 

Harmen, n. pr., Herman; i et bh. Dokument fra 15. Aarh. 
(s. Skg. B. B. p. 209) skrives Navnet: Hermen; N. S. Harm (Br. 
Wb. II, 599). 

Barpa (ar-ada-ad), v. n., trække sammen til Saar, Byld 
(Gudh.); banke, værke i syge Ledemod (ded harpar i bened); 
Moth. herpe ( Almuesord, s. Molb. D. l.. p. 204); Jsk. hærpe 
(f. Ex. om Gigt). Ordet er udentvivl beslægt. med Is!. (B. H.) 
harpa, Sv. D. D. (Verml., Vestg., Små!., Ångerml.) og Nsk. 
harpa, hyrpa, horpa, trække sammen i Rynker, snærpe, sammen
knibe f.m. 

Hal'l'a, f., et Stykke Garn, man har haspet, en Streng Garn 
(sædv.= 2 klauser el. 4 fiddjer, s. ss.); Sv. harfva, garn
harfva, f. 

Harra, m., en Harv; Sv. harj, m.; Eng!. harrow. 
Hal'l'abrer-b1·e-brett" adj., bred over Skuldrene, axelbred 

(Gudh.); lsl. heroab1·eior; Sk. heirabre; Dsk. (sjeld. el. foræld.) 
hærdebred; Nsk. hærebreid. 

Hal'l'atijnna, m., Harvetand; Sv. har:ftinne; Nsk. Horvatind. 
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llarre, m. (pl. hw'rer), Herre; Færøisk: harri el. ha1'1'a 

(Rask. Veiledn. p. 272). 
llal'l'enshånn (pl. -hiinner), it. liarrensluinna, f., Gjøgeurt, 

Horndrager, orchis, hvoraf Botanikerne kjende i det mindste 
19 Arter paa Bornholm ( s. Quehl B. B. p. 362); Dsk. (-;uds
Haand, Navn paa en enkelt Art (s. v. Aphelen B. N. III, 93); 
Nsk. Marihaand, orchis maculata («forklares af .Jomfru Marias 
Navn og sættes i Forbindelse med adskillige Folkesagn; Aasen 
N. 0.); samme hedder og i svensk Provindsspr. J. Mariii hand 

(Roslag.; s. Liljeblad Sv. F. p. 236). 
Harstokk, m., s. }Jarsula. 
llarstiiw, n., en lille Ambolt, der fæstes i Jorden, og hvor

paa Leen bankes (jfr. stiiwi; Angel. Halir-stej (Jsk. Ribe E. 
Har'spyd = N. S. Haarspeet, Br. Wb. II, 598). 

Harsnla, f., en Stok, der stikkes ned i Jorden, og hvorved 
Leens Skaft ( 8eisabommijn) gjøres fast, naar den bankes ( jfr. 

sula); hedder nu ogsaa harstokk. 
Has, m. og (Gudh., ising.) f., Hase, Knæhase; Sv. has, m.; 

0. bruges i flere Sammens. f. Ex. drabb-, draddhas; drabb-, 

draddhasa; sliiwshasa, s. ss. 
Has, i Talemaaden: ad få has på, faae Bugt med, faae 

Ende paa (= Dsk. d. T., Sjæ11. at Jaae Has eller Hads paa ), 
men har i Gudh. ogsaa Bemærkelsen: at faae fat paa. 

lfaska (m·-ada-ad), v. n., klattre, klavre, f. Ex. op ad et 
To ug eller en Træstamme, ved at slaae Benene om; man siger 
saaledes: ad haska opp i vanten (Vanterne), naar man gaaer 
op ad Tougene, men kriva (krybe) opp i v., naar man benytter 
Rebstigerne mellem Vanterne: du må 'nte kriva, du ska haska ! 

Hatt, m., Hat, it. Benævnelse paa et Slags Lintøi, som nu 
er sjeldent, men forhen var meget almindeligt: det gik ned 
paa Panden med en Spids el. Snip ( sniv), snoede sig med en 
Knipling om Tinding og Øren i en Bugt ned over disse og 
fæstedes i Nakken med et Baand (jfr. korskle). 

Hattbiir, n., et Slags store Jordbær, som voxe vildt; Vestg. 
hattebiir (Almqvist p. 197), hiittebai· (Liljeblad p. 203), Jordbær. 

Il.and, Hoved, s. lloud, hvorunder og alle Sammensætninger 

(haudbry - haudve) anføres. 

llandkomme, } Ht. d 
Haudkommijn, s. ou · 
llaugaddis el. blot gaddis ( s. s.), m., Havelit (Jsl. Mvella, 
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Nsk. Havold); Ordets første Led er dannet efter denne Søfugls 
Skrig, der lyder om tr. hau-hau ijfr. De Thura B. B. p. 15). 

Haunagatt, n., s. Gatt. 
Haura ( hawra), m., t) uden pl., coU. Havre, Havre sæd: 

haurajn står gott, e dyr iår. 2) med pl., Havreplante: dar står 
ejn onka haura iblann korned; haurana e mann små i ded 
styjkkjed. 

Haurafoul, m., Vipstjert, motacilla alba: hedder og i dansk 
Almues pr. Havrefugl (it. Havresaat, Havresæm·, Havrevimpe), 
"fordi, naar den kommer - holde vore Bønder for, at man 
kan begynde at saae Havre" (fleischer VIII, 2, I 142). 

Hause, s. House. 
Rawblaj, n., Havblik; Eng!. bleak. 
Hawboren (Gudh.), bawbårn (I. å), hawbå'n (Vesti.); altid i d. 

best. Form og uden Tillægsord: Havbredden, den yderste Kant 
af Havfladen, der, hvor Hav og Land gjensidigen begrændse hin
anden: har e svallnadivt i hawboren; noran forr lijggjer i haw
bårn en stor kliippa; i samme Bemærk. ogsaa stranboren (ældr. 
Gudh.), hawbrynan, vannbrynan, vannkantijn (et nyere Ord). Det 
sidste Led -boren, -bårn er Ordet bord, Kant, Rand, Bred; jfr. 
bryna. Identisk med det bornholmske stranboren (der vistnok 
ogsaa paa sine Steder har lydt: stranbårn) er udentvivl Udtrykket 
Strandbaaren, som er brugt i Dansk Ugeskrift VII B., p. 1 i9 
( uLiget blev fundet i Stmndbaarenn ), hvilket Molbech, der be
tvivler Skrivemaadens Rigtighed, har villet henføre til Loll. 
Strandborg ( s. D. L. p. 55 i) g: det Dige, som dannes af Na
turen langsmed Strandbredden ved opkastede Stene, Sand og 
Tang (Fris. seeborg, et Dige. Iøvrigt kunde der jo ogsaa være 
Tvivl om den sidste Skrivemaades Rigtighed, da Ordets Udtale 
ei angives. 

Hawbrynan, s. Bryna. 
Hawbårn, s. Hawboren. 
Haws, n., Vaas, Sludder; Synonymer: sjaws, vaws. 
Haws, m., Een, som vaaser meget, om Mandfolk. 
Hawsa, f., d. s. om Kvindfolk; men bruges og om en 

Person i Almindelighed. 
Hawsa ( ar-ada-ad), v. n. , vaase, sluddre, snakke hen i 

Veiret; Synonymer: sjawsa, vawsa. 
Huwskrobba, f., s. Skrobba. 
Hawsuriju-nren-ured, adj., sluddervorn. 
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Haven, hawen, n., llær af haven el. hawentorn, Hviidtorn, 
cratægus oxyacantha (J. Paulli Urteb. Dsk. Hagetorn, Havntorn): 

hiir e hiven å haven. 
He, f., en Hinde, tynd Hud, hvormed noget er overdraget, 

f. Ex. Ister, Æg: iste1'he, iijggjahe (jfr. heloita); Nørrej., Sønderj., 
Fyen. Hi, Hie; jfr. Engl. hide, Hud, Skind. Om Meik bruges 
sædvanlig sjijnn, Skind. 

lieder, m., Hæder, Ære (Gudh.); Sv. heder, Isl. heior; ogsaa 
høres nogle St. he1' ( f.): hajn har en he1° me sei; Nsk. Heir. 
Deraf hede1·sda = Dsk. Hæclersdag, N sk. Heirsdag; her spalt 

(s. s.); jfr. hera. 
Hednijng, m., Hedning, it. et Barn, før det er døbt: hiir e 

kommijn ejn hednijng te i natt ; hår e ejn hednijng i bOjn 
(Gudh.); Nsk. Heidning ( s. Aasen p. 628; heiden, adj., om 
Børn, indtil de ere døbte, og Barselkoner før deres Kirkegang); 
Ves tg. hedenn; Sjæll. Hedningbarn, Hedenbarn. 

Heia, f. = N sk. Heia, et letsindigt Kvindfolk, bruges kun 
i Sammens. galneheia, toseheia (s. ss.). 

Heler el. bel-hel-helt, adj. 3 og 2 E., heel. Masculinformen 
heler bruges kun om en enkelt Gjenstand, hvoraf Intet er bort
taget, som ei er beskadiget, splittet, revnet (Isl. heill): ejn hele1' 
lajs, ost; ja har ijkkje ejn heler kjoul; tallrikkijn e heler; der
imod: ejn hel da, tima, mil; ejn hel flokk, håv. 

llelna (ar-ada-ad), v. n., heles, læges; Sv. helna. 
He-loita, f., en Lygte, som er forsynet med en gjennem

sigtig Hud (f. Ex. Blære) i Stedet for Glas. 
Hein (udt. sædv. hellu), m., heel, stor Deel, en Mængde: 

ejn helu folk, sne, påjnga; negl. ejn helu gromm (=hel gromm), 
meget, betydeligt grim; ejn helu svårt o. s. v. 

Her, s. Heder. 
Hera (ved Sløifning for: heclra; ar-ada-ad), v. ref., være 

storagtig, stolt, indbildsk (= mena sei): koss, hvor hajn hem1' 
sei ! ad hera s. ouer nåd; sydlands ogsaa: pynte sig; J sk. hære 
el. here, v. a., smykke, pynte, pudse (Molb. 237); jfr. d. følg. 0. 

Hers-palt, m., Hæders-, Høitids-, Stadsklædebon (Nsk. Heirs
plagg): ad varra i herspaltana, at være iført Hædersklæderne, 
Kisteklæderne, at være rigtig pyntet. Ordet forudr-ætter her ;l: 

heder (s. s.) brugt i en Bemærkelse = Nsk. Heir, Stads, Høi
tidelighed, og palt (s. s.) = Pjalt, brugt i figurlig Forst. 

9 
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Hesa, f., Hæshed (af !teser, hæs); Gl. Dsk. Heæ (H. Harpestr. 
I, 64. 79); Nsk. Hæsa; lsl. hæsi. 

Hijn-hin-hint, pl. hina, (Is!. hinn-hin-hitt, pl. acc. hina), pron. 
demonstr. hiin, hiint, hine; det bruges kun sjelden og blot 
adjectivisk, deels = den anden, modsatte, deels = forrige, 
forgangen, forleden; det tilhørende Substantiv staaer altid i 
den best. Form: hin len, sian, hiin, den anden Side (vann 'ed 
omm på hin len!); hin oggan, i hin o. (ældr. Gudh.), forgangen, 
forrige Uge = Sk. hin ugan (Blek., Nordskaansk og Sydsmaa
landsk: hina i'.1gena, uegena; Stromb. ~ 118 p. 137); Nsk. hi 
Vika, i hine Vikenne; i hijn dajn, forgangen, forleden Dag, for 
nogle Dage siden = Sjæl!. hiin Dag; Sønderj. hiindags; hvor
imod Sk. hin dagen, i Forgaars ( «fOrrgår» Stromb. ~- 117 p. 133). 

Hijnna (ar-'ada el. de:.ad), v. tr., naae, indhente: ja ska nokk 
hijnna 'jn; Sydsj., Loll. , Falst. hinne; Sv. hinna, hinna upp; 
jfr. Oldsv. inna, «assequin, .Moesog. hinpan, ucaperen (om disses 
Bemærk. og Bøining s. forøvr. Rydqvist Sv. Sp. I, 177). 

Hiva (er el. ar, hev el. hivada, hevved el. hivad), v. tr~, hive, 
slænge, kaste (eg!. hæve, men sædv. i prægnant Forst.); til
hører oprind. Skibssproget; Nsk. hiva; Sk. hiva (bet. og heise: 
me hivade seil); Engl. to heave (men og: hæve, løfte, heise), 
hvorefter sandsynligen hine ere dannede. 

Hiva (ar el. er-ada el. hev-ad el. kivt), v. n., hive, skrante, 

svinde hen. 
Hiven, n., en Hyben. 
Hjarua, m., Hjerne; Is!. hjarni, m. 
Hjarnaskål, f., Hjerneskal (Gudh.); Is!. hjarnskdl, f.; Sv. 

hjernskål, m. 
l\jarta, n., Hjerte, pl. hjm'ter, best. F. hjartarna (paa Bøig

den høres dog endnu af og til den regelmæssige F. hjarten, 
navnlig om Dyr, især f. E. gåsahjarten, Gaasehjerterne); Is!., 

Nsk. hjarta, n. 
Hjemm (i), s. n. og adv. Hjem, hjem; hjemma (i), adv. 

hjemme: dar e 'kje många hjemma hos ha:imem, der er ei 
mange hjemme hos ham, en Talemaade, der bem.ærker: han 
har ikke mange Kræfter tilbage, han er kun svag, holder ikke 

længe ud. 
Hjemmafojng, m., Indfødt, d. s. s. ijnfojng, ijrifodder (mods. 

/01,der, Udlænding); Sv. hemfoding; derimod har Dsk. Hjem
eller Hjemmeføding, Hjemfødning tabt denne Bemærkelse og 
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bruges nu ligesom i Nsk. Heinifoding om Een, som ei har 
været udenfor Hjemmet, uerfarent Menneske; ligel. Sv. 

Hjemmklar-t, adj. 2 E., hjemfærdig; Falst. ldemlclar; samlg. 
Dsk. seillclar. 

· lljemsker-hjemsk-hjemst, adj., fæl, mørk, barsk, frygtelig af 
Udseende: hajn går å ser så hjemslcer ud, forr di har aggad 
'ijn; hon står å trouas å ser ldemslc ud i norr, det staaer og 
truer og seer slemt ud i Nord; samlg. Sv. hemslc, vild, mørk, 
uhyggelig, rædselfuld (Verml. modfalden, nedslagen; Ostg. ond, 
hævngjerrig, hadefuld; Ves tg., Helsingl. taabelig, tosset, fjantet 
= Is!. heimslcr; s. Ihre D. L. p. 71); dansk Provindsord hos 
Moth. hemsk, hjemslc, stolt, spotsk og hovmodig, «superciliosus, 
non minus stultus, quam superbus» (s. Molb. D. L. p. 203; 
jfr. Jsk. l ldamslc, sst. p. 207). 

lljessa, m., Isse; Sv. ldesse, m.; Is!. ldassi, m. 
Hjoul og 1Bøigd., Gudh.) hjaul, n., Hjul; Isl. hj6l; Gottl. 

l~jaul. 
lljoul- el. hjaulfil, n., s. Fil. 
lljålma, f., Navn paa en hjelmet Hoppe eller l{o (jfr. 

hjalmuer). 
Hjålmholt, n., en Rorpind (almind. i Gudh., navnlig om 

llaade eller Eger); Is!. lydlmvolr; Holl. helmstole, d. s. (jfr . 
.Engl. helm, Ror, men Tsk. IIelm, Fr. heaume, Rorpind, i Moths 
Ordb. et Hjelmer). Benævnelsen et Hjelmholt bruges og i Jyll. 
ved Skagen (s. Molb. D. L. p. 208), dog ikke om en Rorpind, 
som der hedder D1,æb, men om en anden vis Deel af Tømmeret 
i Fiskerbaade; hvilken det imidlertid er, savnes bestemt Op
lysning om hos Molbech. 

Iljålmijng, m., Navn paa en hjelmet Hest. 
lljålmuer-u-ut, adj., hjelmet, som har hvidt Hoved, men er 

ellers af anden Farve (navnlig om Køer og Heste); skal denne 
udtrykkelig betegnes, bruges sammensatle Ord, som rohjalmuer, 
rødhjelmet, svårtldiilmuer, rolyalma f. fl. Isl. lydlm6ttr, rau5-

lydlm6ttr o. s. v. 
Hjålpes (es-hjalpes el. hjolpes-hjolpeds), v. p. rec., bruges 

enten alene eller (sædvanligst) med præp. te = Dsk. 
ldelpes arl (hjelpe hinanden): la voss lyiilpes el. h. te l vi ha 
lyolpeds te, vi have hjulpet hinanden; denne Brug hidrører fra 
den activiske Comtruction ad lyalpo te, hjelpe til, tage hjelp
som Deel i. 

9• 
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Ho eller (Gudh.) hoa, håstah., m., Hov, Hestehov; Is!. 

h6fr, m. 
Hodda, f., lidet Huus, Sidebygning, Udbygning under Taget 

paa nogle Fag, til forskjellig Ilrug, med Afdelinger f. Ex. til 
Smaakreature (s. Gæs, Ænder, Høns), til Tørv og Brænde m.m. 
(samlg. Sjæl!. Lude, Lydde, Jsk., Lo!!. Udskud; Molb. D. L. 
p. 338. 626); det er oprindelig samme Ord som Sv. hydda, 
N. S. Hude, Hutte (jfr. Schiitze II. 143; Br. Wb. Il. 664. 
678), A. S. hutti, Eng!. hut, Tsk. Hiitte, Dsk. Hytte. Ordet 
forekommer og i eet Stednavn, nemlig Holme-hodda, en Klippe
hule nærved Gudhjem, i hvilken Sagnet beretter, at et l{vind
folk under den svenske l{rig 1658 levede i Skjul. 

Hoisa (ar-ada-ad), v. n. og (sjeld.) tr., bruges ganske som 
hadra, hadriva (s. s.), nemlig om at synge den Sang, hvormed 
Kvæget kaldes sammen og drives hjem: ad hoisa hjemm me 
kreiturn; hoisa k. hjemm ; den oprindelige Bemærkelse har uden 
Tvivl været: at raabe hoi! = Nsk. høysa; samlg. forøvr. Is!. 
h6a (Smål. hoa), raabe h6 (Små!. ho) for at. drive Hjorden 
sammen. 

Hojlla (er-hollte-llt), v. tr., holde: hojlla å fora bruges 
altid til at udtrykke Dsk. bede (om Heste); lwjlla å, holde af, 
erstatter Verbet elske (som ei bruges). 

Bojysker-jysk-jyst, adj., fornem, storagtig (Gudh.) = ka
jysker (s. s.): hajn e så hojysker. Deraf hofgst, adv., fornemt, 
storagtigt: ad gå, snakka hojyst. Skougaard, som kun har Ad
verbiet, hvilket han skriver h6jyst eller hojost (sidste Sted for
mod. efter Vesti. Udtale kort), forklarer det ved: meget pænt, 
og udleder første Led af Plattydsken (jfr. hosammer), sidste af 
adj. josser (s. s.). 

Holk, m., Svampdaase paa en To bakspibe; i Loll. derimod 
hedder Piberøret Pibeholken; samlg. andre Bemærkelser af Holk 
(Hulk, Hylk, Hylke) i Dsk. eller dansk Almuespr., f. Ex. Axets 
Skede el. Bladsvøb (ogsaa Nsk. Holk; Isl. hylki, Hylster, J{apsel); 
den hule Dee! af Spaden, hvori Skaftet stikkes (p. Møen); bred 
Ring, som omfatter et Skaft, navnlig paa en Hølee (Leeholk, 
Leehylke) eller en Fork (Nsk., Sv. holk, Is!. h6lkr, Ring i lign. 
Forst.) f. fl., hvorom s. Molb. D. 0. og D. L. p. 215 (jfr. 
Aasen. N. 0. p. 1 i7; Hue Gloss. I, 893 o. følg.). 

Holl, i Talemaaden: ad varra te halls, have Ophold, Logis 
et Sted; jfr. Jsk. Hold i Udtryk som: være i Hold, underholdes 
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paa Omgang; il. om et Høved, der sende:-; et Sted hen for at 
fødes; gaae om i Hold, gaae om fra Sted til Sted for at faae 
sin Kost; have et godt Hold, holdes vel med l\lad og Drikke 

(s. Molb. D. L. p. 214). 
lloll, n., Hul, Aabning; Nsk. Hol (aab. o), Sv. hål, 

Is!. hol. 
llolla, f" Hul, Huulning, liden Fordybning f. Ex. i Jorden 

ljfr. vrossholla) eller paa Legemet 1 jfr. nakkaholla); N sk. Rola 

(aab. o); Is!. hola og hol. 
llolla (lw-ada-ad), v. tr., lwlla wl, udhule; Nsk. lwla ut 

1.aab. o); Is!. hola innan. 
llollaboi (llønne E.), Udraabsord, naar f. Ex. Nogen falder, 

Noget styrter om, ned o. s. v.; udtrykker sædv. en overgiven 
Fornøielse derover: hollaboi, diir lijggja di ajle sammen! (hedder 
ellers holloi ! Kjøbenh. lwlloi ! hw'ra !\; sidste Led er udentvivl 
Eng!. boy (Dreng), som oftere bruges i Spøg: saaledes f. Ex. 

horraboy (Gudh.) = horra. 
llollbruska, m., Hjertekule: ha kliimmelse forr hollbniskqjn, 

have Trykken i Hjertekulen, Klemsel (om Modersyge f. E.). 
Hollfor, f., Agerrende, Fure, som bliver tilbage, efter at 

Jorden er tilberedt, paa langs gjennem Ageren imellem hver 
gjiidda (s. s.) eller hver Rugryg (s. ryjggj), til at samle Vandet 

derfra. Jfr. vannfor. 
Hollfora (w'-ada-ad), v. n., drage Hulfurer. 
llomla, f., Humle, Humlebi; Nsk., Sv. lmmla, f. 
Homla, ro., Humle (Plante); Nsk., Sv. humla, m. 
Homlad1·omm, m., stor Sæk til Humle (s. Dromm). 
Homma (ar-ada-ad), v. n. og ref., flytte sig, især vende 

Bagen lidt til side; om og oftest i Tiltale til Heste (jfr . . ~jeva): 
homrna ! hornma dei ! hajn vill ijkkje homma sei; om Mennesker 
kun i plat Tale eller i Spøg, f. E. ja kommer val! te å homma 
mei lid. Ordet bruges ligeledes om Heste i norske D. D. 
(homa; homme seg, haarn' se), danske D. D. (humme, hitrnme 
sig; i Loll. ogsaa om Mennesker, Molb. D. L. p. 222); svenske 
D. D. (Små!. humma sig, flytte sig; i Sk., Vestg., Ostg. i Ud
raabet: homma ! humma ! eller humna ! efter Ihre p. i7); ogsaa 

N. S. Hum! Humme! !Br. Wb. Il, 669). 
llompel og (Gudh.) homplijng, m., stort, tykt Stykke navnlig 

af llrød, Rjød, Ost: ejn hornpel el. homplijng bro; Os tg. 
lmmpling ilhre p. 76); Små!. d. s.; maaskee beslægt. med N. S. 
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humpeln, fuske (Br. Wb. IJ, 669). Samlg. Loll. Ampling, der 
har samme Bemærkelse som hine; ample, skære for drøie eller 
store Stykker af Fødevare; Falst. ample, fuske (Fyensk, Jsk. 
ample, slide med Noget, som er møisommeligt og som man 
ingen Vei kommer med). 

Homplijng s. d. foreg. Ord. 
Hon, pron. pers., s. Hajn. 
Ronn, f., s. Hånn. 
Horn, f., Hore; it. Dame i K11:>rtspil: lijarter-, klawer-, river-, 

sparhora, Hjerterdame o. s. v. (Gudh.); ogsaa Sk. (Malmo E.), 
Jsk., Nsk. 

Horesjåwer s. Sjawer. 
Horra (best. S. hoi'rijn), m., Dreng (vel at adskille fra Bh. 

dråjng, s. s.), mods. pibel (s. s.; jfr. kar; peia): min konna 
har fåd sei ejn lwrra (Drengebarn); ja har fira horra (Sønner) 
å sju pib la; hajn vill gjefta sei å e mann ejn horra inu. 1 
Tiltale bruges horra ei blot til og imellem Drenge, men og i 
Fortrolighed af Ældre til voxne Mandfolk i yngre Alder og selv 
mellem gamle Mænd indbyrdes (mijn horra !). Hvad Ordets 
Slægtskab angaaer, anfører rigtignok Skougaard et Ord orra 
som svensk og eensbetydende med det bornholmske; men 
hvorfra han har det, vides ei. Derimod haves i Sk. (navnlig i 
Goinge-Herreder) og i Små!. et Ord here med samme Be
mærkelse (i Små!. maaskee og herre, jfr. hos Ihre p: 125 
Små!. ollherre, Dreng, som vogter Kvæget = Sv. vallgosse, Bh. 
voutehorra); Sonderhall. hajre (lhre p. 68); med anden Udtale 
Vestg. hehle (Hof D. V.); Verml., Soderml. d.s. (s. lhre p. 71). 
Formen horra vilde forholde sig til Formerne here, herre, hajre, 
ligesom Bh. dorra, dorres til Dsk. deres (dere), Sv. deras, Oldsv. 
perra, paira. Mindre Sandsynlighed er der for et Slægtskab 
med Dal. gårrå (= Sv. gosse), Nsk. Romsd. Gorre, eller med 
Nordsj. Hork, en lille Dreng, Purk, og Jsk. Hork, et Skjends
ord til Børn (s. Molb. D. L. p. 216). 

Horrabassa, m., en i Forhold til sin Alder stor og kraftig 
Dreng (jfr. bassa). 

Borrablåra, f., en tyk Dreng, lav af Væxt; hedder ogsaa 
lwrraknul, m. (jfr. knul); svarer til pibla/Cjyla, piblatrisa om 
en Pige. 

Horrabålli, m., Drengebarn, mods. piblaballi (jfr. bålli). 
Horrakabbis, m., s. Kabbis. 
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Hol'l'aknaddl'ijng, m., en daarlig vo:1.en, i V æxl forknyltet 
Dreng (jfr. knaddr~jng). 

Horraknul, m., s. Horrabhim. 
llorraknårt, m., deels = horraknaddr~jng, deels = lwrra-

knnl; jfr. knårt. 
sniirlijng il. ii), m., en lang, 
svarer til piblasnerta (Gndh.), 

Horrasnel'lijng eller ( Gudh. J 

smekker Dreng (jfr. snerlijng); 
piblaraspa (Skg.). 

llorrastiiddijng, m., en Dreng ved · det 1 Sde Aar; B!ek. 
statting, Yngling («juvenisn lhre p. 172); derimod hallstiiddijng, 
een omtrent ved 14 Aars Alderen, en halvvoxen Dreng (Skg.; 
"en Dreng nærmest førend han har gaaet og læst, medens 
lwr1'ast0cldijng er en ældre eenn Gudh.); Sk. halstading, d. s. 
1Klingh.; Almq.). De svare til piblastabba, hallstabba om Piger. 
Imidlertid skal dog horrastacldijng høres paa sine Steder som 
Benævnelse paa en halYvoxen Dreng. Samlg. forøvr. Sk. 
i<Wding, halvvoxen Tjenestekarl; pogastottinu, Dreng paa 12 
il 14 Aar (lhre D. L. p. 172 og 133); jfr. Jsk. fVends.) Stade, 
en halvvoxen Pige ii\Iolb. D. L. p. 568). 

llor1·asy1·k, m., en Dreng under 10 Aar (jfr. syrk); svarer 

til piblaskji.ilta. 
Hors, n" Hoppe, :\Jær (jfr. lwrsoj, miir); ligesaa i Ostg., 

Vestg., Si'mderhall., Blek. (llue D. L. p. 73); Nsk., Dsk. D.D. 
f. E. Nørre- og Sønderj.; derimod Sk., Små!. hors, Eng!. horse 
1A. S. hors!, en Hest i Almindelighed (saaledes og i Gl. Dsk. 
og Sv .1; i begge 13emærkelser Is!. hross (it. Nordfris. hors, s. 
'\lolb. D. L. p. 2171. Ordet bruges og fig. om Menne~ker og 
da i en almindeligere Forst. = Dsk. Hg: ded e ett reitit hors! 
jfr. Gottl. lu°trss (som kun bruges uegl.), plump, ubehøvlet 
I{ vinde; Nsk. Hors um et løsagtigt Kvindfolk. I nogle Sammen
sætninger har imidlertid hors ogsaa i Bornholmsken Bemærkelsen: 
Hest; jfr. horsc!fioua, lwrsasj<'ira. 

llorsallomt (au), f., Hestebrems; jfr. NRk. Roscffiue, et Slagt; 
Brems 1v. Aphelen B. N. I, 4·i91. 

llorsagjiij (I. o), m., enkelt Bekkasin, saa kaldt, fordi den 
«vri:innar å gnajggjar som 1~tt horsn; den opholder sig sædv. 
i Moser (jfr. De Thurah p. 16; Skoug. B. fl. p. 57). Den 
samme eller en lignende Fngl kaldes og i dansk Almuesprog 
Horse- el. Ilorsgjuy; Sv. og Sv. n. D. hors-, lwrsagok; Nsk. 
Rossegank; lsl. hrossagank1'. 
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Dorsasjiira, f., et Slags Skralde, som Drenge paa Bøigden 
forfærdige af to Stykker Træ og bruge navnlig som Legetøi; 
s. 0. s. Små!. horsaskarra, Sk. håsaskarra, Skralde, hvormed 
Heste bortskræmmes af Græsmarken (Vestg. horsaschurra); jfr. 
Nsk. skjærre, skræmme, sætte Skræk i; skjærr, skjærr'e, adj., 
sky (Isl. skjarP, skjar). 

Horsfiill, n., Hoppeføl, mods. hastfoll; Nsk. Hors.efyl (Nordre 
Berg.); Horse- el. Horeføl høres ogsaa, skjøndt sjelden, i dansk 
Almuespr. (f. E. Søndei'j., s. Molb. D. L. p. 217). 

Horsiij (I. o), n., Øg, Hest af Hunkjøn, Hoppe, modsat 
hastoj (Gudh.). 

Hos, præp., hos. 
Hosammer-samm-t, adj., fornem, som har en Standspersons 

Væsen; sandsynligen af. tydsk Oprind.; samlg. N. S. Homood 
(Holl. . hoogmoed), Hovmod, Stolthed (Br. Wb. IJ, 642); hoog, 
høi, anseelig, fornem; paa Bornholmsk derimod hedder «høin 
hoier (hoi) og bruges ei om Fornemhed. 

Ho-sjiijggj, n., Haar, Haardusk paa Hestes Fødder ovenfor 
Hoverne; Hovskjæg paa Falster («men formod. ogsaa flere Steder 

Landet» .Molb. D. L. p. 220); Nsk. Hovskjegg; Sv. hofskagg. 
Hoslijggj, n., Samleie. 
Hossa, f., Hose, Strømpe: ad arbeia el. gjorra hosser (ogsaa 

hossa, sing. coll.; s. Skg. p. 37 5 under Datla) = Dsk. binde, 
strikke Strømper (hvilke Udtryk Bornholmsken ei har); deraf 
lwssekonna, Hosekone, Kone, som binder Strømper. Ordet 
forekommer med lidt forskjellig Udtale i Is!., Nsk. (aab. o), Sk. 
(o-u-å og tildels ss), Små!., Vestg., Verml. (o), Jemtl. (å), Ostg. 
(u), Gottl. (au). Om dets videre Udbredelse s. Molb. D. 0. og 
D. L. p. 217. 

Hou (au), Hu (Nsk. Hog, Hau, Sv. håg), er kun til i Af
ledning og Sammensætning; ellers bruges (skjøndt sjelden) hu; 
Is!. hugr. 

Houa (au), f., Hue; Navne paa forskjellige Slags Huer ere: 
kapperollika, kjysa, klawerlwua, mysa, pikkelhoua, pujllhoua, 
rujnnomshoua (s. ss.). 

Houa (ait), howa (ar-ada-ad), v. n. og tr., hue, hove (Bøigd): 
ded houar mei ijkkje, el. ja lwuar 'ed ijkkje (jfr. forhoua); der
imod bones, howes (es-des-ds), v. d., længes, vente med Længsel; 
hajn går dår å houes; hajn reiti houes att' 'ed (efter det); 
Ångerml. hågås, d. s. (Sv. hågas, hige, have Tilbøielighed til). 
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Roud (Vesti. især), band, n., Hoved; hedder ligesaa i pl. 
og hest. F. sing. (kun Gudh. lwuded), pl. best. F. houden (Dsk. 
howctltæn, Petersen D. N. S. I, p. 1.55); Nsk. llovu(d), Hau, 

IIaud f. fl. (Gl. Nsk. h~fud, !ta;~ul; jfr. Olddsk. hovoth, Oldsv. 
havu{I, hovo{I, Oldnsk., Is!. hof110, l\Ioesog» haubi/J); Dsk. d. T. 
Hade, Sk. hoed, Gottl." haudii. 

Rondln·y (au), n., Hovedbrud; Sv. h1~fvudbry. 

llonddriijug (au), m., s. Driijng. 

llondkomme (aitJ; n., Hukommelse: då ja fijkkj lwudlwrnme, 
da jeg begyndte at kunne huske (Gudh.). Første Led baade 
i dette og det følgende Ord er trods Udtalen = hou ;i: Hu, 
og ikke lwiul, Hoved; Lyden cl skyldes blot Talesprogets Vil
kaarlighed. 

Uo111lkommij11-e11-ed (ait), adj., som har god Hukommelse 
(S. foreg. 0.); Sjæl!., Sk. hulcornrnen (Falst. lwusom). 

lloudlutjlla (au), f., s. Kujlla. 
llondla (cm), n., Hovedlag (:\Joth.1, Hovedtøiet paa en Hest 

lbest. F. houdlad; pl. lwudla, best. F. 1101;,dlan); Nsk. Hovnlag, 
lfuulag f. fl., Sv. ln~f'vudlag; jfr . .Jsk. Hovedlad, Hodad (en 
Grime), som maaskec er samme 0. (s. :Wolb. D. L. p. 220). 

Houdtag (an), n., Hovedbedækning, mædemon til Hovedet 
1Hat, Hue o. s. v.1, Hovedtoi; i Sk. bruges lwetag, n., i cngere 
Forst. om et eget Slags Fruentimmcr-Hovedtoi, navnlig et l{!æde, 
som kastes over Hovedet og knyttes under Hagen, hvilken 
Hoveddragt paa Bornholm kaldes haudtorkle, f. E. i Gudh. 

lfoudtorkle (all), n., s. d. forcg. 0. 
lloudve (au), f., Hovedpine (Østcrlarsker; sjeld.); hedder 

ellers houclvarl~j, m., Hovedværk, eller ont i houd; Tsk. Kopf-

1ceh; jfr. de sjeldpe danske Udtryk: Hoftevee, Lenclevee (!\1oth). 
Ilones, v. d., s. Houa. 
llouna cl. sædv. hauna, hawna (lw-ada-atl), v. n., eg!. hovne 

(Nsk. hovna), svulme, bruges i Bemærkelsen: raske sig, hæve 
sig (om Deig). 

llousa (au) el. howsa (a1' el. e1'-te el. ada-t el. ad), v. tr., 
hnske (Sjæll. lwvse, Angel. hoi-vs', Dsk. d. T. huse, Sk. h1mt, 

lmssa); Vestg. (I\inne fl.) lw:va, Nsk., Sv. (foræld.), f)al., Somler
hall., Gottl. lmgsa, d. s. (s. lhre p. 71 v. Hoga); jfr. Verml. 
hogsa, hågsa, lsl. lmgsa, tænke (over, om, paa, ved f. fl.). 

llousau (cm), f., Hukommelsen 1.alti(l i hest. F.); hausan slår 
'ijn feil; Srniil. lmgsan. 
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House (Vesti. især), hause (Bøigd.), adj. og adv., hurtig, 
hastig: ad gå, lovva, snakka house; tvivlsom Oprindelse; maaskee 
afledet af hou, houes, saa at det egl. bemærkede: ivrig, higende 
( = hogse, s. s.; jfr. fajse; samlg. houes, Jajas); eller beslægt. 
med Sv. hafsig, overilet, skjødesløs. 

Housekaga (au), f., en skarp Paamindelse, f. E. et Ørefigen); 

Dsk. d. T. Sandsek!age. 
Hov eller (som det altid udtales) håv, m., Hob, Samling, 

Mængde (Nsk., Sv. hop, N. S., Holl. lwop, Is'I. h6p1'); det bruges, 
især nordlands, langt hyppigere end i dansk T~Ie, deels om 
levende Væsener: ejn falier håv kvijnnfolk, kreitur; .f'åra-, fahåv, 
Faare-, Kvægflok el. -hjord (p. Vesti. jåra-, Jafiokk); deels om 
Ting: ejn hel håv (= ejn helu) pajnga; ejn svar håv (Mængde) 
btijer; ejn btilens håv (Samling, Dynge) knoddersten. Det 
bruges saaledes for en stor Deel = Dsk. d. T. (Kjøbh.). en 
Houn, Hovn, :>: Hoben af N. S. Hoopen, Hob (Richey p. 98; 

Schiitze II, 156), Tsk. Haufen. 
Hova, håva (a1·-ada-ad), v. tr., opdynge Jord i Hob om en 

Plante, hyppe: ad håva kantofler (kanttifler), hyppe Kartofler. 
N. S. hiipen: «Kantiiffeln h1tpen" (Schiitze II, 17 4). 

Hud, f., Hud, bruges ikkun om Huden af Heste og Køer 
(en hiistahud, fahud); jfr. he og sjijnn. 

Hujnu, m., Hund: ad gå i hujnnana, gaae i Hundene, bruges 
ligesom i Dsk. d. T. om: at blive ødelagt, navnlig forarmes i 
Bund og Grund; men deraf har Bornholmsken dannet et Ad
verbium hujnnana i Forbindelser som: hajn e blejn hujnnana o 
(øde) eller undertiden (ved Ellipse) blot: h. e. blejn hujnnana, 

han er bleven aldeles ruineret. 
Hujnnag:ionijng, f., Hundegøen (Gudh.). 
Hnjnnakjeis, m., almind. Benævnelse paa den Plante, som i 

Dsk. hedder: vild Kørvel (J. Paulli U. ~ 49 p. 139) el. vild 
Kommen, chærophyllum sil vestre L.; Sv. hundkaæ, Små!. hund
ktiæa, Vestg. hunnekaæa (Liljeblad ~ 150 p. 123). Men maaskee 
bruges Navnet ogsaa om en anden Plante, som i Dsk. be
nævnes Hundekeæ (J. Paulli U. ~ 54 p. 150) el. Skarntyde, 
·conium maculatum L., der har nogen Lighed med førstnævnte, 
som ogsaa stundom kaldes Skarntyde. I Nsk. synes netop 
Hundekeæ, Hundkjeks at bruges om begge (jfr. v. ApheL B. 
N. VII, p. 249 v. Skarntyde; Aasen N. 0. p. 183 v. Hund

sløkje). 
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Hujnnareia, f" lfavloppe, cancer pulea 1 Vesti.); jfr. rnch·l. 
H11j1111fisk, m" Hundesteile, gasterostens ( Gndh.); jfr. 

pijnnstagg. 
lluj1111srntta, pl. m" Pulsvanter, :\lnffediser (Gudh.; fl. St.) 

hånntuser (s. s.1. 
H11j1111oht 1Vestl.), h11j111101·la (Gudh. o. fl.) eller blot vla, orla 

Is. ss.) Øgle, Fiirbeen. 
Hus, n., 1) Huus i de fleste danske Bemærkelser af Ordet; 

Hnus, Stald, Sti for smaat Kvæg og I<)æderkreature benævnes 
altid lms (jåra-, kalla-, ana-, hvnsa-, gi'tsahus). 2) hused (altid i best. 
F.), en mere og mere forsvindende Benævnelse paa et Værelse, 
der endnu tidligere i sin ældste Skikkelse (med Leergulv) hed, 
i det mindste nordlands: k·1,obbhused, men i vore Dage sæd
vanlig kaldes salijn !Salen). Det havde og Navnet hiirbdrra
eller lufrbarrahused (jfr. Sk., 1'. S. Harbarge, Herberg), fordi 
Salen gjerne brugtes til Gjestekammer, hvilket endnu er Skik 
paa mindre Gaarde, medens paa de større, hvor den egentlige 
Sal blot er til Stads eller bruges tit Dands og Selskaber, be
nyttes til Gjcstrkamrner ofte den saakaldte rnålsal (s. s.), et 
Værelse mellem Sal og Forstue. Denne Mellemsal benævnedes 
forhen, i det mindste sydlands, krobbhus ts. s.); formodentlig 
er Navnet blevet overført paa den, da det ældre J{robhus tabte 
med sin gamle Indretning ogsaa sit Navn. Forøvrigt bruges 
Benævnelsen hused ogsaa om Fattigmands Sal eller et Værelse, 
hvori man ei opholder sig daglig, med LeergulY, uden Kakkel
ovn og uden egentlige Møbler. - Jfr. Sk. hused, Navn paa 
den inderste Stue eller Sommerstuen i Bondegaarden, et større 
Værelse uden Kakkelovn ( Almqv.; Rlingh. 1. 

Husbryna, f., = liusryir;gj; s. Bryna. 
Husiggel, m., !istap; s. Iggel. 
Hnsryjggj, m., Tagryg, :Vlønning. 
Hnssteia, m., lang og stor Stige, der bruges, naar man 

lægger Straatag eller udbedrer det; jfr. i·yjggjasteia. 
Hnsvaner-van-vaut, a(,j., hnusvant; Sv. husvan og -1Jann; 

Nsk. hus1Jan og -vand. 
Hvå, n., Skum (p. Øl, :\folk): ditr kommer Ima på Oled, 

siges f. E. om Øllet, de'r ikke vil µjæres; .\focsog. lwapjan, 
skumme; lmapo, Skum; Finsk wahto; o. fl. 1s. Dicfenbaclt. 
Wb. d. goth. Sp. II, p. 5~J6j; jfr. Jsk. vaae, gjære; "Vinen 
1Jtwe1"' siges, naar rlen bliver uklar, kommer paany i Gjæring 



140 HvAR-HvrKKIJN. 

(Molb. D. L. p. 635); l\liddel-Høitydsk auzwademen, 11evaporare11 
(I)iefenb. ovf.) 

Hvar, s. Hvar. 
Hvargarn, s. IlvargQrn. 
Hvarkan, s. Ilvarkan. 
Hvarrn, n., Hverv, Ærinde (især Vesti.). N. S. Warf (Br. 

Wb. V, 200). 
Hvassten, m., Hvæsse- el. Hvædsteen, Slibesteen; Nsk. 

Kvasstein (Kvatstein); Sv. hvattjesten; Sk. hvadjesien. 
Hvedde (i), m., Hvede; Sv. hvete, n. Deraf hveddeknopp, m., 

tør, fast Tvebak, som Bønderne selv bage; Dsk. Hvedeknop, 
Benævnelse paa et andet Slags smaa Hvedebrød. 

Hvidefrost, n., Riimfrost. 
Hvider-hvid-bvitt (kort e), adj., hvid; i den figurlige Tale

maade: de 'står hvitt atte (se stå) har Neutrum lwitt (hvad 
enten det opfattes som adj. eller subst.) Hensyn til det hvide 
Skum efter et Skib, som skyder rask Fart. 

Hvidhara, f., Navn paa en hvidspættet Ko. 
Hvidhii1·ner-n-nt, adj., hvidspættet, om Kvæg; jfr. haruer. 
Hvidmanka, f., Navn paa en Ko, som er hvid paa den 

øverste Dee! af Halsen (Manken). 
Hvidsjij1mader-ad, adj. 2 E., hvidhudet, som har hvid Hud; 

jfr. sjijnn. 
Bvidsnoppuer-u-ut, adj., hvidsnudet, som har hvide Streger 

og Striber paa Mulen (om Heste); jfr. snoppuer. 
Hvigga, m., Væge; Sv. veke, Nsk. Veik, Is!. kveikr, m. 
Hviggelurijn-en-ed, adj., vægelsindet, vankelmodig, ustadig, 

bevægelig (Gudh.); Jsk. hvegevorn (V. S. 0. hvegelvorn); Isl. 
hvikull, lwiklyndr; Gottl. vikelmodug; SOderml. vickug (lhre D. 
L. p.195). Samlg. N. S. wiggeln; Holl. wiggelen; Eng!. waggle; 
Sv. vicka (Nsk. vigga); Vestg. veka; Dsk., Jsk. hvege; Is!. 
hvika: vakle i denne eller hiin Forst. (jfr. forøvrigt Diefenb. I, 
p. 134. u. Moesog. ga-vigan). 

Hvikkijn-hvikken-hvikked, pron. interrog. og re!., hvilken, 
hvad for een, hvad for nogen (i Dsk. d. T. el. dansk Almue
sprog, ja selv ældre dsk. Skrift ogsaa lwikken, med assimil. l); 
gen. hvikkens (lwikkijns); pl. hvikkena og (p. Bøigd.) hvikka, 
hvilke, gen. hvikkenes; Neutr. hvikked høres ofte for: hvad, 
f. E. hvikked sastu? hvad var det, du sagde? Deraf sammens. 
hvikkenejn-en-ett, hvilken een (hvikken een). J Udraab af Ile-
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undring, Forundring o. s. v. sammensmelter (ligesom lildeels og 
i Dsk. d. T.) Imperativen: se! med enkelte Former af dette 
Pronomen eller dets Sammensætninger, f. E. sikke (s. s.) el. 
sikken; sikkedan (sikkerlant), adj. og adv., see hvordan, pl. sikke
danna; sikkeded (s. s.); sikka, siUena, see hvilke; siklcenejn-en
ett, see hvilken een, eet, pl. siklcenena; sikkedan f;jn, sikkedan 
(dant) ett f. il. 

lh'i11e11iva, f., Skrighals, Skraalhals (Eng!. whine1'); af hvina 
(er-te-t), v. n" græde, skrige (aldrig ogsaa som hvine i Dsk. 
om Storm, Takkel og Toug, hvilket hedder piva). 

Hvira ( ar'-ada-ad), v. tr., om vinde, vikle, snoe om (jfr. 
hvivra, svirra): vira lid trii om fingerijn; ejn gjonkel, som diir 
va seilgarn virad om; ålijn, ormijn vfrada sei om armijn; Sv. 
vira (samlg. Oslg. svira, binde haardt om), Nsk. vire (maaskec 
foræld" s. Aasen N. 0. p. 637); jfr. Dsk. hvirre, virre («at 
hvirre en Traad om Noget"). 

Hvira, f., bruges kun i Forbind.: en hvira trå, en sammen
snoet l\letaltraad, navnlig Messingtraad; Sønderj. en Vire; jfr. 
N. S. Wire, Wier-draad, Metaltraad (Staal-, Messingtraad; «von 
dem alten wiren, wirren, drehen», Br. Wb. V, 270), Engl. wire, 
Is!. vfr, Gottl. vi1', virii, d. 8.; Dsk. Talesp. (Kjøbenh.) en Vire, 
en med Traad omviklet Staaltraad, som bruges f. E. i en 
Fruentimmcrhat. 

Uvirra (ar-ada-ad), v. tr., hvirrc, dreie hastigen i en l(reds, 
svinge omkring (= .svirra): du må 'nte hvirra dei runt; N. S. 
wirren (gl. 0.; s. Br. Wb. V, 199. 270); Engl. veer (whirl). 
Deraf hvirrel, m., Hvirvel, Skodde, som dreies omkring; Dsk. 
D.D. (Sjæll. Angel., o. il.) d. s.; fremdeles vannhvirr0 el el. -hvirvel, 
Vandhvirvel; hvirrel- el. hvirvelvijnn, Hvirvelvind. 

Uvoddan~hvoddant (hvoddan), adj. 2 (og 1) E., hvordan; pl. 
hvoddanna; hvoddan, adv., hvordan, hvorledes. Deraf sammens. 
hvoddenejn-en-ett, pl. hvoddenena, d. s. 

Hvordnjs (::i: hvor dags), adv., paa hvad Tid af Dagen (ældre 
Gudh.), d. s. s. hvortis: hvordaJ·s kji:ir hajn? Sk. hårdajs 
(Klingh.); Sv. huru dags. 

llvorti's (:i: hvor tids), adv" paa hvilken Tid, hvornaar 
(almind.): hvorti's komm hajn? Samlg. ti'snoldc, tidsnok; it. Sv. 
så tids på dagen. 

llvyssla (ar-ada-ad), v. n., hvisle. 
Hvåddn (er·-hvatte-hvatt), v. tr., hvæsse, skærpe en Eg (jfr. 
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hvassa) : "di hviidda 0: sjarpa knivijn på hvasstenijn, når di 
forst ha slivad 'ijn på slivestenijn» (Gudh.); Dsk. (sjeld.) hvæde, 
hvætte (Jsk. hvedde); Sv. hvattja (Sk. hvådja); Is!. hvetja (hvatti
hvatt); N sk. kvetja (kvatte-k:vatt). 

Hvålla (er-hvallte-hvallt), v. tr., hvælve 0: vende Noget ned, 
om, saa at det kommer i en. hvælvet Stilling: hvalla ajer, vende 
Eger med l{jølen opad, naar de ere trukne paa Land og skulle 
f. E. tjæres; Sv. hvalfva, Nsk. kvelva. 

Hvår-hvårt eller (paa Bøigd.) hvar-hvart, pron. indef., hver, 
hvert; Isl. hverr; Sv., Sk. og (undertiden) ældre Dsk. lwar (Bh. 
Actst. I, 17 o. fl. hwar-hwart), Nsk. kvar; deraf hvarejn, lwar
ejn o. s. v., hver een; ejnhvar el. -Iwar, enhvar, etthvart o. s. v., 
enhver; hvar- el. hvarandra, hverandre (jfr. ejn ajn) f. fl. 

Hvårkan, hvårken; it. (Bøigd.) hvarkan, hvarken, conj, hverken; 
Sv. lwarken. 

Hvåssa (er-te-t), v. tr., give Od, skærpe en Od (om Eg 
altid bryna, sliva, hvadda); tilspidse, gjøre spids i Enden: 
hvassa ejn syl, en nål; hvassa knivijn (skærpe l{nivsodden): 
hvassa ejn pijnn (Pind); Dsk. hvæsse derimod eg!. give Eg, 
skærpe Eggen, Sv. hvassa, lsl. hvessa, Nsk. kvessa, hvæsse, 
skærpe (i Nsk. ogsaa tilspidse). 

Hy, m., Ansigtsfarve, Teint; Sv. hy, m., d. s.; Engl. hue, 
hew, A. S. hiv, hive, hyev f. fl., m., Farve, «color», Moesog. hivi, 
n. Deraf blajhyader, grommhyader, natthyader (s. · ss.). 

Hygse, adj., s. Hogse. 
Hyjnsla ( ar-ada-ad), v. n., klynke: hyjnsla forr nogged, 

klynke for N., naar man f. E. synes, at man ei faaer saa meget 
som de andre (Gudh.). Maaskee af hidnn. 

Ryjnslepiva, f., Een, som klynker for Noget. 
Hylleka, f., s. Holleka. 
Hysa (er-te-t), v. n., klæde (om Dragt): ded hyser inte, det 

klæder ikke godt (Gudh.), paa Vesti. (Ilønne E.) hyssja især med 
Bemærk. give Anseelse, give et stolt Udseende. Ordet har 
maaskee oprindelig havt samme Bet. som Sk. hysa, Fyen. hyse, 
Jsk. hysse, forslaae, være tilstrækkelig; i andet Fald kunde det 
henføres til Sv. hyfsa, sætte Skik paa, danne f. m. 

Hysa (ar el. er-te-t), v. tr., ei blot hisse, heise, drage el. 
vinde op (hysa opp), Vestg. liyssa, hissa, N. S. hysen, hissen, 
uphysen (Richey p. 96); men ogsaa drage ned, fire (hysa ner·; 

Gudh.). 
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Hyssja, s. Hysa, 1. 
Hågen, n. pr., Hagen, Sk. Hågen el. Jlaugen; Sv. Håkan, 

N sk. Haaken, Hakon; Is!. Hdkon. 

Håner-hån-t, adj., flau, skamfuld over Noget: ja ble, min 
gonn, så håner (Gudh.); Sk. hån, Dsk. (sjeld.), Lange!. Iwan. 

llånn eller honn, f" IJaand; deraf enhånnade1·, b«jhiinnade1·, 
liæl'rhU.ndei·, liitthu.nder og -hånnader (S. ss.) f. fl. 

llånna (ai·-ada-ad), v. tr., tage, behandle med Hænderne 
(Sk. hånna, Jsk. haande), bruges især om at klemme Een med 
Hænderne, it. gribe, gramse efter, navnlig Kvindfolk (Gudh.J. 

llånnaloua (au), m" det Indre, Hule af ffaanden (i Gudh. 
"den indre knystede Dee! af Haanden ved Tommelfingeren n); 
Dsk. (foræld.) Haandlove; Sv. lofve (men handlofve, Haandled); 
Nsk. Love, Is!. ld.fi, m. 

Hånnfånge, n., Haandfang. 
llåunliist (I. o), adv.: slå hånnlost, slaae hensynsløst, uden 

at ændse Noget; egl. slaae ved at kaste Noget ud af Haanden, 
hvor man altsaa ci kan holde tilbage; samlg. de forældede 
danske Udtryk: haandløst Vaaben ;i: Ifastevaaben; haandeløs 

Vaade J: V., som Een uforvarende gjør ved at tabe eller kaste 
Noget fra sig. 

llånnmål, n., saa stor en Dee! Hør (lin), man tager i 
Haanden for deraf at danne en Brude ;i; Hørlok (s. B1·ua); 
samlg. et Haandmæle, der paa Feiø betegner saameget Halm, 
som kan holdes i een Haand (Is!. mælfr, Maal). 

llånnmåla (ei·-te-t), v. tr.: hånnmåla lin op, lokke Hør op, 
lave Hørren til en Brude (s. d. foreg. 0.). 

llånnsammer-samm-t, adj. 1) behændig, d. s. s. niiwanottue1', 
nævenyttig (Skg.); i Gudh. med slet Bemærk. om Den, som 
gramser efter Noget, it. som rapser, stjæler (jfr. hånna): hånn
samma kara, Mandfolk, som gribe efter, befjamse Kvindfolk 
(«som hånna kvijnnfolkenn); diijn piblijn e hånnsamm = bcij
hiinnad, nårturen (s. ss.). 2) overvættes, overdrevent tjenstagtig 
= gaimsgoer (Skg.); jfr. Nordsj. en IIaande, Tjeneste, Villighed, 
Haandrækning. 

Hånnslåss (ss-sloes-slaueds), v. p. rec., hilse hinanden, takke 
for sidst f. rn. med Haandtag (Haandslag). 

llånnspag, f., Haandspiger, Haandspig (" Haandspa,r;e" Daa 
S. N. 0.); Sv. handspak, m., Holl. handspaak, f. 

llånnstokk, m., Spadserestok; Tsk. Ilandstock. 
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Hånntlångara, m., Haandlanger, Sv. handtlangare, Benævnelse 
paa den simple Artillerist ved Bornholms Milice, saakaldt, fordi 
han skal gaae Konstablerne tilhaande. Ordet er i den senere 
Tid afløst af det fremmede "Artillerist)), som udtales Artojlle
rist el. Tojllerist. 

Hånntuser, pl. f., Pulsvanter, d. s. s. hujnnsvotta. 
Hånnval, m., Pleielskaft, den øverste Stok af en Pleiel, 

hvilken man holder i Haanden, modsat slaul, Slagstokken; 
Vestg. hannvahl (Uppl. handwal), mods. slagvahl (Jemtl. slagu
vall); N sk. Handvol mods. Slagvol; Jyll. fl. St. d. s. ; Sk. 
hånnol, hannol, handol, mods. slaul; Dsk. Handel, Haandel, 
mods. Slagel (Slave!). Jfr. val. 

Hår(d)hojllijn-eu-ed, adj., haardmundet (om Heste), som ikke 
let lader sig styre ved Bidsel, mods. blOdhojllijn. 

Hål'.peis og hårpois, m., Harpix; N. S. Haarpeus; Is!. ltar-
peis, m. (Nsk. d.s., f.); Sv. harpojs f. fl.; Vestg. hårpos. 

Håv, m. } l:cr. 
R

o S. 7-0V 0. S. V. 
ava, v. tr. 

Håjgg:ja (ar-ada-ad), v. n., i Forbind. hiijggja for kvijnn
folk, gjøre sig behagelig for, smigre for Fruentimmer, «snakka 
dom ouer)). Maaskee beslægt. m. N. S. hagen, sørge for, pleie 
(fovere). 

Uåjgg:jas (as-ades-ads), v. p. rec., bruges om Elskendes 
gjensidige Kjærlighedsyttringer (jfr. fiijggjas, snyjggjas): skan i 
sidda dar å hiijggjas å fajggjas. Jfr. N. S. sich hagen, fornøie 
sig, fryde sig. 

Hiijll, f., Held, Lykke, Velsignelse; it. (Gudh.) Glæde, For
nøielse, f. E. ja hadde ijkkje meien hiijll (hajll) å 'd, ad ja 
komm dar, jeg havde ikke megen Fornøielse af det, at jeg 
kom der. 

Håjllued (1. St. beton.; altid i hest. F.), n., Kakelovns
krogen (Vesti., Svanike E. o. fl.): hajn hojller meied å ad 
sidda å skryda i håjllued. Ordet kjendes nu kun af gamle 
Folk. Skrivemaaden her grunder sig paa deres Udtale og For
klaring, ifølge hvilken det egl. betegner: "det behagelige Sted)), 
af hajlluer (s. s.). At det paa sine Steder har været udtalt lidt 
anderledes, lader Skougaard formode, som skriver hallued eller 
hellued, hvilken Form, hvis den grunder sig paa en ældre Ud
tale, kunde gjøre Rigtigheden af hin Forklaring noget tvivlsom. 

Hiijlluer-u-ut, adj., baade om Ting og levende Væsener: 
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behagelig, fornøielig, interessant, hyggelig, venlig f. fl.: hvor 
ded e hujllut ad komma opp i marken å hl\ra foulana sjnnga ! 
vårijn e hii)Uuai·a ijn vijntrijn, rn~inn sommarijn e lirnl dajn 
hii)llusta årsti(d)en; ctt lti!)llut kvijnnfolk, interessant, venlig 
Dam1J ("som snak kar niitt me folk 11); dod e ejn hcijlluel' rnajn 
ad ha å gjorra rno; ejn ln'ijlluei· balli, et taaligt, mildt Barn, 
f. m. Deraf J,vijnnfolkahii)lluer (s. s.). At Ordet kommer af 
subst. ht'ijll (s. s.), kan neppe være tvivlsomt; jfr. dertil Dsk. 
(foræld.) Held, Ynde, Behagelighed; Yndest, Gunst. Til at ud
trykke Begrebet "held~CJ" = som har Held, lykkelig, bruges i 
Bh. en Adjectivfonn hiildier-i-it; Sk. h1Uli. 

lliijnged~jng, f., et llængeclynd, Sump, Morads; Sk. en 
Mngedynga, Nsk. 1Jy11gja, f. Al' dyj11g, f., Dynd (f. E. iori'u-

, dyjng, ~loscdyncl), A. S. dung (men Eng!. dung, SY. dynga, 
]\]øg); ogsaa bruges Jyjng = mojdyjng, Mødding (Nsk. Dyngja, 
JJfokclungje); hvorimod dy ngja (~jt~ld.), f., Dynge (Nsk. Dyngja, 
Dungje) bruges i anden Furst., f. E. en dyjngja pajnga. 

lliillt, f., Halnlecl (l-Jælvle), bruges allid i d. best. F. 
hiillten (gl. Dsk., Kæmpev. Ileifien, llelvten, Helten): ja fijkkj 
hållien å 'd; hiillten svårt, hiillten hvitt; Nsk. Helvt (Helt), f., 
Sv. hii{ft, m., Tsk. Ilåifte. 

lliiliued, s. JRijllued. 
IIållomiissa, f., Hellernisse, Allehelgensdag, den 1. Novcmbr•r, 

Flyttedag paa Bornholm; samlg. (Sk.) hælle-gæstis (llh. Actst., 
p. 30) og helligenæ m01;se, Marie messe (sst. p. 39). 

lliingeltrii, n., Træ til at hænge Noget op paa, især slagtede 
Rreatme; it. fig. ørkesløs, doven Person; Dsk. et llængetræ, 
sjeldenl i første, ofte i sidsle Bemærk. 

Hiinna, adv., henne; figurlig Talernaadc: ad ble hånna, at 
blive borte, :J: tabe Veirct, f. E. hajn ble rent hiinna i 'ed (som 
ved stærk Hoste). 

Hiinuertoi, n., Stadsseletøi, Læderseletøi. 
lliinnner-u-nt, aclj., behændig, kunstig, nrm og duelig til 

alskens Haandgjerning; Jemtl. hiinnug, Mcdelp. ltåndu,c;, Nsk. 
hendug, Dsk. (sjeld.), Sv. hiindiy. 

Hii1·hiinalmscd, s. Hused. 
lliirder-d-t, adj., hærdet, haardfør (Gnclh.): hajn c luinlel' 

«hår(d) te å Wlla"; Nsk. hært. Noget tilsvarende Verbulll 
bruger Bh. ei. 

lliirner-u-ut, adj., spwttet, om I{ yæg: ejn hii?·uei· kjyr; en 

10 
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håru ko; til at betegne den overvejende Farve bruges de 
sammensatte Adjektiver: gråhåruer, hvid-, ro-, svårthiiruer. 

Håskje, n., et Ord, som allerede paa Skougaards Tid (1804) 
var "hartad ubrugeligt" (s. B. B. p. 38i), anføres af ham med 
Bemærkelsen: "et Par, ,Mand og Kone" ( = Sk. efter Molb. D. L. 
p. 2J8). Efter en endnu levende omtr. 80aarig Gudhjemmeboes 
Udsagn bemærkede ett haskje forhen to Familier paa een og 
samme Gaard («to law gjefta folk på ejn går"), og en saadan 
Gaard, som der var to Familier om, benævnedes: uejn haskje
går". Imidlertid kunde den sidste Forklaring af haskje muligen 
beroe paa en Misforstaaelse enten hos Referenten selv alene, 
eller hos hans ældre Samtidige, medens paa den anden Side 
den Skougaardske heller ikke synes at være ganske tilfreds
stillende. Ved at sammenholde begge, vil man maaskee komme. 
til det Resultat, at Ordet vel har bemærket: Familie, Mand og 
Kone o. s. v. (jfr. A. S. hivisce, Gl. Fris. hiske, Nsk. Hyskje f. fl., 
s. Molb. p. 238), men har kun været brugt, naar Talen var om 
en særskilt Familie, som boede ved Siden af et andet Huushold 
i samme Gaard, og saaledes vil det bornholmske Ord i det 
Hele nærmest slutte sig til Brugen af Hædske, Eiedske i ældre 
danske Skr.; Sønderj. Hidske, Hiske; tildeels og Nørrej. Mors. 
Hæske. Om Ordets øvrige Slægtskab s. Molb. D. L. ovenn. St. 

Håskjegår, m., s. Haskje. 
Håstahoa, m., s. Ho. 
Håstamei (Gudh.), m., it. håstameia (Bøigd.), Hestens Avle-

dele; jfr. mei. 
Håstoj, n., Hest af Hankjønnet; jfr. hoi·soj. 
Håwla (ar-ada-ad), v. tr., høvle (Nsk. n.ogl. St. hevla); fig. 

ad hiiwla ejn ouer, stedse skjende paa Een (Gudh.). 
Hoda (er-te-t), v. n., true, navnlig med Prygl, ikke ved Ord, 

men ved Gebærder: hajn hote ad mei; stån ni mann å hoden ! 
ni hoten ad 'na; ogsaa ad hoda mod ejn; hoda ad sjona, gjøre 
truende Gebærder (med Fingeren) mod de oprørte Bølger, en 
overtroisk Skik til Søes, hvorved man mener at afværge Sø
styrtning; Sk. hoda; Dsk. (foræld.; almind. f. Ex. i Kæmpev.) 
høde; Sv. hata; Nsk. liytta, hota (lsl. h6ta, true, Færø. liøta). -
Deraf hodan, f., 'fruen (ved Gebærder). 

Hoddra (ar-ada-ad), v. n., dirre, skjælve af Kulde; Sk. Mdra, 
hådm, Små!. huttra, Jsk. liuddre, Fyen. hurre (Is!. notra). 

llogga (ar-ada-ad), v. n., bruges ikke ligefrem om at sidde 
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eller sætte sig paa Hug, hvilket hedder: ad sid da, satta sei på 
ho,r;g (hogg, Bug = A. S. h6h, Knæhase, "poples n?), men om 
at synke ned eller bevæge sig i en saadan Stilling: "horrijn 
svore å sjiilada så fiislit, ad lrnjn hoggada i hasanan (pleonastisk\, 
Drengen svor og bandede saa grueligt, at han sank i Knæerne 
(Skg.); ad hogga opp å ner siges Børn, naar de siddende paa 
Hug gynge sig op og ned eller hoppe fremad i den Stilling. 

Isl. huka, sidde paa Hug, Sv. huka, Nsk. d. s., it. lwkje, hylcje, 
Dsk. (foræld.) lmge, N. S. huken, Tsk.· lwcken. I ældre Dsk. 

ogsaa uegl. at gaae med krummet Ryg og forover ludende 
Hoved (it. Lo!!., Vends., Molb. D. L. p. 221); i andre uegentlige 
Bemærkelser Små!. hyka Is. Almqv.), Nørrej., Sønderj., Angel. 
høke lwkke, hykke, Fris. hiikke (s. Molb. p. 231, 241 ). 

lliigse, adj., ivrig, begjærlig; hurtig (Gudh. o. fl.); forud
sætter en Form hogg = Is!. lmgr, Nsk. (og Sv.) hug, Hu; jfr. 
houes, house. 

Iliikjiva, f., Høtyv (Redskab); jfr. Kjiva. 

Iliil, m., Benævnelse paa et dybt Sted i Aaer eller Bække, 
hvori der altid staacr Vand (Sk. hol, m.; Nsk. d. s., it. Hyl, m.; 
Nørrej., Sønderj., Angel. et Høll eller Ilyll; jfr. Is!. ltylr, m., 
Dyb, Svælg). Deraf Stednavne som Stavehol, Stm,teholfjn f. fl. 
Ligeledes om en større eller mindre Fordybning, Hul i Strand
klipperne, hvori Vandet samler sig Ufr. Skg. p. 387), = Gudh. 
damm (s. s.). 

lliila og hiilla (er-te-t), v. n., med adv. ner, øse ned, skyl
regne (af hol ovfr.): reined holer (haller) ner; ded holei' ner me 
rein; Nsk. hy0'a, d.s. (Ag. St.; andre St. om en Elv: danne 
Kjær, Pytter ved Oversvømmelse; af Hyl). 

Hiilleka, f., et hvidt Linnedklæde om Kvindfolks og Børns 
Hoved, sammensyet under Hagen og aabent bag til. Dette 
Hovedtøi er nu sjeldnere, men bruges sine Steder til Børn; i 
Sv. og Sv. D. D. hil!ca, hylka, hollika f. fl.; Dsk. eller Dsk. D. D. 
Høllike, Hyllike, Hylleke; Nsk. Hylle, Hylik, Høllik; Holl. 
hulletjen. 

lliilma (ar-ada-ad), v. 11., helme, holde op, ophøre, bruges 
deels om Regn: «nu holmar 'ed på timajn, forr de' klarar i 
non"; deels om Smerter: de' lialmar lid i tiinnarna; ogsaa 
tiinnarna halma lid nu (ophøre at gjøre ondt). 

Hiilma (m'-ada-ad), v. n" forb. med på (absol.), pidske paa 

10' 
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med Regnskyl (beslægt. med v. hola): koss, hvor de' holmada 
på rne rein iåns I Fig. baske, prygle, slaae løs paa Een. 

Hiinna, f., Høne, ligesom i Dsk. 1) Artsnavn; pl. hans, n. 
2) Hunnen, mods. hana; pl. hanner. Spor af en Singularisform. 
hans haves i I\aresseudtrykket: milt hans! (ogsaa milt hansaben! 
honsalamm ! ) ; Gl. Dsk. et Høns i egl. Forst. (Henr. Harpes tr.). 

Hiins, n., s. Hanna. 
Hiinsa (ar-ada-arl) , v. tr., plukke Een, tage fra Een Alt, 

hvad han har, f. Ex. Æbler, Nødder og lign. Gjenstande; ogsaa 
om l{reditorer: tage Eens Eiendorn for Gjæld (Gudh.). 

Hiinsahana, m., Benæ~nelse paa den almindelige Hane, 
Gaardhanen, i Mods. til kdlkonshana, kalkunsk Hane. 

Hiinuu, n., Honning i Gl. Dsk. Hunugh, n. ( s. Glossar. t. 

H. Harpestr.). 
lliil'e (r-dde-tt), v. tr., lave en Høvogn til, naar man skal 

kjøre Hø: ad hore ejn vaun; ejn horedder vaun, en Vogn med 
sit hele Tilbehør til at age Hø ind paa. 

ffijstadriint, m., et mindre Høstgilde. 
ffijstbrynan, f" s. Bryna. 
Hiist1·åjnga, f., s. Strajnga. 

I. 

I og ni, pron. pers., s. Dn. 
lbag, præp., s. Bag. 
lblann, 1) præp., iblandt: blanna iblann, blande imellem; 

Sv. ibland; 2) adv., undertiden; Sv. ibland; Dsk. (sjeld.; d. T.) 
iblandt; Nsk. d. s., it. ibland. 

ldi (sidste St. beton.), præp., i, om Stedet (ved Siden bruges 
præp. i og udelukkende om Tid, Tilstand o. s. v.); ogsaa bruges 
det adverbialt saavel enkelt som sammensat: ded e hiijllut å 
sidda idi ejn Iannestol (dajn Iannestolijn e så hiijlluer ad sidda 
idi); du ska 'nte osa så meied vann idi kjitan (nu ska ja te å 
osa idi); hajn gjijkkj ijnn idi stouan, ud idi vanned; har du 
inte nad ad lajggja 'd idi; hajn har ijnged å lijggja idi; ja ri:ij 
idi liije te najlajn; negl. du ska 'nte blanna dei idi 'ed (ded 
ska du inte blanna d. idi). Især bruges det hyppigt i For
bindelser som: bag idi, forr idi, ner, opp idi (jfr. bag, f01·r 
o. s. v.) og i de sammensatte Adverbier: bagidi, forridi, ijnnidi, 
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neridi, oppidi (s. ss.), ligesom og dciridi, hiiridi f. fl. Det danner 
imidlertid aldrig første Led i en Sammensætning. 

!då (sidste St. beton.), præp., ud af, indenfra ud (om Noget, 
som er i Noget): du må 'nte sliippa foulijn idå burijn ! ska ja 
osa mer idå baljan; vanned serlar ud idå bakkajn ( pleonast.); 
marnan gjijkkj idå darn; ogsaa adverbialt: marnan g. idå; de' 
IOvver iclå; IOgga idå f. fl. 

Idå!Ogg, n., hvad der opluges :i: Ukrud: ded e mann idå-
fogg (Gudh.); Jsk. Luug, et; Sk. luk, låg, en. Jfr. udlogg. 

Ifal, s. Fal. 
lfoll, s. Foll. 
lggel, iggil, isiggel, m., lis tap, frossent Vanddryp: iggla, 

isiggla på kliirna, ujnne tagfiistan; om frossent Tagdryp ogsaa 
iws1ggel, tagisiggel. Eng!. icicle (A. S. gicel); Sønderj. Egel, Egle 
(Gl. Usle Iluusegel); N sk. Ji1kel, Jukul, Jo/ml, lsjukrl; Fris. jiigel, 
jolæl; Dithmars. Y~jeikel (Richey p. 113); Brem. He!cel, l1Jiekel 
(Br. Wb. Il, 615, 704); Holst. Oekel, Isoekel (Eid.; Schi\tze III, 

p. 160). 
lgna, ingua, ina, it. (Gudh.) ivna (ar-ada-acl), v. ri., frygte, 

være bange for (at Noget skal skee): ja ignm0 forr 'ed; ja 
ignada (ivnacla) nokk forr, ad de' skujlle sje soddan; hajn ivnar 
ro~r å fajla ner; Sk. igna, ina, blive ræd, frygte nogen Fare, 
gyse (" .:na ve å gau i vanned "); jfr. Nsk. øgnast, øygnast, blive 
forfæ1 .:Jt; Ogne, Ogje, Frygt, Rædsel, Is!. 6gn, Gl. Sv. ogn, 
A. S. 6ga, d. s.; Moesog. i3gan, være ræd. Samlg. Formerne: 
iva, ivna. 

lhrikked (:i: hvikked sammcns. med den almindeliggjøremle 
Partikel i), pron. indef., i hvad: ihvikked som e (Gudh. o. fl.), 
ih vad det end er, i ethvert Tilfælde (Sjæl!., Falst. ihvilket som 
el. ihvilket som er); ihvikkecl som ett (Vesti.), eet og det samme, 

ligemeget, i hvordan det end forholder sig. 
ljkkje, illje (N sk. ikkje, ile;je), Nægtelses partikel: ikke; hedder 

ogsaa: inte (Nsk. inkje, inte; Dsk. d. T., Sv. inte); de bruges 
saa temmelig i Fleng, dog bruges gjerne inte, hvor der lægges 
mere Vægt paa Nægtelsen (ved Forbud, ved Udtryk af Forbau
selse f. fl.), hyiJket ogsaa og, som det synes, i endnu større 
Udstrækning gjælder om det norske inkje ; efter en Vom! 
forkortes de ofte til 'leje (= Nsk.I og 'nte; det sidste stundom 
mellem 2 Vocaler til 'nt' (ligesom i Nsk. 'fej): e 'd ijk:kje silut(I), 
hm' ja seier? men: e 'cl inte(!) sant, h. j. s. ! bon e så gromm, 
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så 'kje Fanijn vijlle ha 'na; har du inte (Forbauselse) vad dar 
forra I kny 'ed inte I du må 'nte slå 'na ! uta 'na 'nt' idå 'jnn 
(Skg.), tag den (f. Ex. Rosen) ikke ud af den (f. Ex. Hatten, 
hvori den er stukket) I I Udtryk som: ijkkje ejn gång; ijkkje 
sant? antan hajn så vil!, ajlle ijkkje, vil man neppe bruge inte 
i Stedet. Den i Dsk., Isl., Nsk., Sv. af Nægtelsesordet fore
kommende Form ei er aldeles fremmed for Bornholmsken. 

Ijll, m., Ild: stikka, satta, tanna ijll på bruges fig. for 
Spøg om dem, som lade deres Vand paa en Væg, Port, Planke
værk o. s. v.: stikk inte ijll på liused I ligesaa i Holst. ansteeken: 
steek lie de Plank (dat Huus, de Muur) nig an! (Schiltze I, 40). 

Ijlla, adv., ilde (Isl., Sv. illa, Nsk. d.s., it. ille): ad ble 
~la ver = Dsk. d. T. blive i'lde ved ": ilde tilmode, ubehagelig 
stemt ved (Sv. blifva illa vid; Nsk. verte ille el. ilt ve'); ha 
ijlla tid = ha ijlla lid t.: ja har så ijlla (ijlla lid) tid, - saa 
saare kna·p Tid; hon e så ijlla (slemt, overmaade) gro mm, 
gnaddru o. s. v.; ijkkje just så ijlla meied, ikke just saa over
vættes meget (jfr. Uppl. illa, "val de", Ihre p. 80). 

ljlla (ar-ada-ad), v. n., forb. med opp, blusse op; gnistre 
(Gudh.): ded ijllar opp; koss, hvor dajn morjan ijllada opp, 
då ja ro re i 'na I 

Ijllara, m., Udsted; hedder og fyrsta (s. s.); jfr. Jsk. Ilders 
(llderset), d. s., it. Kjøkken. 

ljllase (r-så-sett), v. tr., om en egen Art formeent Trolddom, 
nemlig at forgjøre, tilføie Skade ved sit Blik, Øiekast: ad ijllase 
ejn; deraf part. ijllasedder o. s. v., forgjort, forhexet ved for
meentlig onde Øine. 

ljllmorja, f., Emmer, s. Morja. 
Jjllurijn-uren-nred, adj., som seer ilde, ond ud, ondskabs

fuld: di to karana e så ijllurna; deraf adverbialt ijllured, f. Ex. 
grina ijllured, grine ondskabsfuldt; samlg. Små!. illavuren, ilde
formet ( trojan ar illavur·en) ; illavured' ubeleiligt (komma illa
vured); Nsk. ( B. St.) ille voren, daarlig, ilde beskaffen; Jsk. 
ildvorn, kivagtig, hidsig f. m. ( = Nsk. illvoren), it. ( Moth) 
sygelig, svagelig. 

Jjn, pron. pers., s. Uajn. 
Ijo, pron. indef., s. Ejn. 
Ijn eller ·ijnn, conj. og adv., end, s. Ejn. 
Ijuger, n. pr., almindeligt Kvindenavn: Ingrid, Inger. 
ljngijn-en-ed, pron. indef., ingen, intet (i svenske Dialekt~r 
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inget, Almqv. p. 23); gen. ijngens (Subst.); pl. ijngena (Nsk. inga 
f. fl.; Sv. d. s.); gen. ijngenes (Subst.): ijngijn sta, intet Sted, 
ingensteds; ijngena pibla, ingen Piger; hajn gjorr ijnged = 

ijngen tijng. Det eneste Spor af en anden Form i N entr. findes 
i Talemaaden: ad gjorra nogged forr inte' ( Nsk. fyr-e i~kje), 
gjøre N. for Intet, gratis. En egen Art af Sammensætning 
haves i Udtrykket: ijngijn-ijnged, aldeles intet. 

ljnn, adv., ind; Sk., Sjæl!. ing (it. Bh. Actst. "ingn, s. p. 81, 
Nr. 7fi, Actst. fra c. 1530); Nsk. inn (luk. i); Is!. inn; Sv. in. 
I Forbindelse og Sammensætning med andre Partikler: ijnn aet, 
ind ad (jfr. ad): gå &"nn ad loggan, portijn (ei ijnn å, saaledes 
som i Dsk. d. T. ind aj); ijnn-for-r, adv., indad (jfr. forr): ad 
gå ijnrifori' på ben, gaae ind til Beens, dajn sian ska varra 
ijnnforr, vanna riittan ijnriforr (it. blot ijnn); ijnn idi, ind i (jfr. 
idi), vel at adskille fra ~·nnicli ( s. Ijnna); ijnn omm i Forbind. 
ijnn omm darn, indenfor Døren, ind i Huset ( Nsk. inn urn 

Oyr'a; jfr. Isl. inn urn dyrnar, ind ad Døren; s. omm): gakk 
ijnn omrn darn te Ht\nsa, gaa ind og besøg Hans med Familie! 
ogsaa blot ijnn-ornrn, adv.: se ijnnornm, når du går frambi ! 
vittu inte trena ijnnomrn i stouan? ijnn-åtte, adv., ind mod 
Noget (om en Fremskriden, jfr. atte), ad seila ijnniitte (ind mod 
Land); hajn e gåjn ijnniitte ad biijn te (ind til Byen); Nsk. 
inn-ette. Tonen hviler i disse Tilfælde paa ijnn. 

ljnna, adv., inde; Sk., Sjæl!. inge, Nsk., Sv. inne, Is!. inni 
(en bornholmsk Form ij11ne findes i et eneste Udtryk, nemlig: 
iiggan 1jnne va, s. Ogga): ijnna omm darn, inden for Døren, 
inde hos: ja va ijnna omrn darn å besiijte hos Jensa (Jens 
med Familie); ogsaa blot ijnna-omrn eller sammen tr. t'nnornm, 
adv.: ja va ijnna-ornrn iåns te snikkarens (hos Snedkerens); 
ijrma omkrlijng el. omkrijng (s. s.), inde, inde i Huset: ha vi 
moer ijnna omkriijng (Gudh.); ijnnicli (::>: ijnna-idi), adv., indeni, 
indvendig; abbled e riidded ijnnicli; Nsk. inn-i (i St. f. inne-i). 
Jfr. ijnn. 

ljnnadiir-dii-diitt, adj., eg!. død inde i Buset, hjemme, mods. 
udad61· (s. s.), bruges kun i Forbind.: ad lijgga ijnnad6r o. s. v., 
at ligge Liig: hajn lijggjer ijnnador. 

ljnnan, adv., inden; Isl., Sv. innan. Det bruges kun i nogle 
faa Forbindelser og Sammensætninger, f. Ex. ijnnan å udan; 
ijnnan for1°; ijnnan ormn; - fm·ijnnan, adv., forinden (hajn 
komm forijnnan). 
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~j1111a11raj1111a, f. , Foder, Dræt i Rlædemon; egl. den ind
vendige Omkreds, Omgivelse (af rujnner, rund); mods. udan
rujnna (s. s.); Sjæll. lndenrøn, mods. Udenrøn (Præstø Amt, s. 
Dyrlund Till. t. uAlmneskolen» Nr. 18, Sp. 21). 

lj1111aslu·iij11liter-slu·iijnkt, adj. 2 E., indskrænket, borneret. 
ljnufiijng, m" en Indfødt (Gudh.); Sv. irifoding; Dsk. (foræld.) 

lndføding; hedder ellers ogsaa hjemmafojng (s. s.) eller udtrykkes 
ved adj. ~jnnfodder-dd-tt, indfødt. 

ljnnidi, adv., s. Ijnna. 
ljunsjiirpa (er-te-t, it. p. Bøigd. ada-ad), indskærpe, bruges 

i Gndh. o. fl. som v. ref. i Talemaaderne: ijnnsjiirpa sei forr en 
tijng el. forr ad gjorra nogged, d. e. undsee sig for en Ting, 
ei ville gjøre Noget (eg!. indskærpe sig at afholde sig fra). 

ljnnajoger-sjiig-t, adj., som har Mavepine og Diarrhee: ad 
varra ijnnsj6ge1°. 

ljåns, s. .Ån. 
Ikall, s. Kall. 
Ilaw, s. Law. 
lllsl1.er (for: ijllskei') -illsk-illst, adj., hidsig, bister; Loll. 

ildsker; Jsk. (Ribe St., Moth), Møen. ildslc; Sv. ilsk it. (sjeldnere) 
ilsken (hvilken Form og skal bruges i Bornholmsk); jfr. Nsk. 
ilskast, vredes, blive hid sig (Møen. : ildske), llska, Hidsighed, 
Forbistrelse (ogsaa Sv.); Is!. illska, Ondskab. 

lliill (sidste St. beton.) eller iliinn (ved Ombytning af Iiqvida), 
adv., alligevel, men bruges kun i Forbindelse med noklc (som 
det altid staaer bag efter) og bemærker: nok foruden, uden 
det (nok, om end Noget gaaer fra eller ej kommer til); ellers 
udtrykkes Begrebet: ualligevel, dog» ved adv. livål (Gudh. o. fl.), 
lival ( Bøigd.) it. (med ombyt. liqvid.) livan: ad mosta lusen 
daler gjorr hannem ijngijn ska: hajn har nokk ilall (om de 
end gaae fra), men: ad vijnna tusen daler gjorr hannem ijngen 
glii: hajn får lival inte nokk (om de end komme til); komm 
dåjn sokkerbiddajn (det Stykke Sukker) idi me ! - nei takk, 
ded e sott nokk iliill (om det end ikke kommer i), men: komm 
du inte ded andra sokkered idi me? - jo, mann ded ble livan 
inte sott nokk. Begge Adverbier ere forøvrigt af samme Op
rindelse; samlg. Nsk. likevæl, livæl, lel (aab. e) el. lell, alligevel; 
Sv. lik1Jal; Vestg., Verml., Helsingl. lell; Sjæll. elyel; Jsk. 

ilival; f. fl. 
lm (I. i), m., Damp, navnlig som stiger op af kogende 
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Vand, = Sk.; i samme eller bcslægl. Bemærkelse: J'\sk. Eirn, 
Irn, m., Dsk. (sjeld,) Eem, Angel. Iern, Sjæl!. Jæern; Vcstg. 
irnm, ernrn; Gottl. ajrn; Sv. irnma, f. og (= Ångerml., Jemtl.) 
imrne, m. 

Ima (ar-ada-ad), v. n. 1) give «im» fra sig, dampe: 
vanned imar; Sv. 'inima; Dsk. (sjeld.) eme; Nsk. eirna (dampe, 
lugte af noget hedt eller brændt; it. ima, sjeld.); Gottl. ajmii; 

jfr. Sønde1j. ime, ryge, begynde at brænde (Ontzen). 2\ ima 
samman, trække sammen, navnlig med Tordenskyer: ded imaP 
s. (jfr. tordenimmine1'ijng); i lign. Bemærk. Falst. ime: det imer 
i Veircl, i Luften (naar det trækker op med graae Skyer). 

Imod (mod), pnrp., imod, mod, bruges desuden ganske 
almindeligt i Bemærkelserne: a) i :\fode: gakk imocl mei, når 

,ja kommer omm igjann, gaa mig i i\Jøde, naar jeg kommer 
tilbage; hon ska komma imod 'ijn (møde ham), når hajn går 
oppiil Le ad fiivouteu te; Dsk. (foræld.) irnotl, sat bag efter 
Objectet; lsl. d rn6ti (rn6t, Møde; Ksk . .LVlot). b) i Forbind. 
med lie: lige over for: hajn boer lie 1:rnod Jens Lars; hused 
lijggjer lic dar imod; Sv. rnidt emot. 

lnte, s., ljlckje. 
hm, s. A)n (end). 

Isfla11ka, f., et stort Stykke (Strækning) lis, som driver om 
paa Havet, omdrivende !isflage (Gudh.); et løsrevet Stykke Iis 
i Almind. hedder isstyjklcje; jfr. Sv . .flank, f., stort Stykke, 
"portio grandior, segmentum" (llue Glossar.; Sahl stedt Sv. O.); 
Vestg. jlanglc, Stykke (Si'iderml. .flanka, skære store Stykker, 
Hire D. L. p. 15; Jemtl. jiai1kfa, sønderlemme, Almqv.). 

fsiggt'l, m" s. ~wel. 

!sk1h111, f., en lisbaue (Gudh.); Sv. d. T. kan~. Jfr. v. kanu. 
Hedder ellers isknma (s. s.). 

lskra, m" s. Kra. 
lskrana, issknma, i'sgrana, skrami, f., Jisbane, Glidehane 

(Vesti. o. 11.); jfr. 1'skww og krcma. 
Ista, s. Sta. 
Ister, n. I) Ister, Flomme, navnlig i Sviin; Sv. ist~r; Nsk. 

!stra (lsl. istra). 2) :\Ielk i Torsk (l\jøbenhavnsk: Flomme i T.); 
J\'sl,. 11·el. Jfr. milka. 

lva, n" Øie; Sk" Blek. d. s. (Sk. ogsaa: ova, ua, Ha); Færø. 
~ja; Jsk. (en) Tv; Angel. Yh; Gl. Dsk . .Oghæ, .Owæ; Sv. ogr;i 
(it. Olddsk.); Nsk" Is!. auga. I Pluralis hedder det iven, Øine 
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(foræld. Øien); ogsaa i Almind. i den best. Form, i Stedet for 
ivenen, hvilken Form kun bruges i Gudh. (= Sk. yenen; samlg. 
ældr. Dsk. øghæn, øghænæn, Sv. ogon ogonen). I Sammensæt
ning bruges ivna-; sjelden iva-. Af iva dannes Adjectiver, som 
enivader, blå-, brunivader, oppivader, sjal-, sjawivader (s. ss.) f. fl. 

Ima (ar-ada-ad), v. tr., øine: ded e så lant borta, ad ja 
kajn inte ivna 'd (Gudh.); Nsk. øygna, ygna; Sv. ogna. 

Ivna, v. n., s. Igna. 
Ivnablikk, ivablikk, n., Øieblik (om Tid; ældr. Gudh. f. fl.); 

Sv. ogon- og ognablick, Nsk. Augneblik. 
Ivnablyjnkj, ivablyjnkj, m. og n., et has ligt Øiekast; jfr. 

blyjnkj; Nsk. Augneblink, Øieblik. 
Ivnabryn og (p. Bøigd.) ivnabryna, f" et Øienbryn; lsl. 

augna-britn, f., Nsk. Augne-brun, f., Vestg. ognebrun. 
Ivnabrå, f., Haarene paa Øienlaaget, eller begge Dele til

sammen (Gudh. f. fl.); Isl. brd, f., Øienlaag, Øienhaar; Dsk. 
(foræld.) en Braa; Sk. brå, n.; jfr. Sønderj. Braa, fig. Tag
skjæg ( Tagbraa). Ordet skal forhen enkelte Steder paa Born
holm ogsaa være brugt om Øienbryn = Moesog. brahv ( s. 

Stri:imb. ~ 92, p. 95). 
lvnaglugg, m., s. Glugg. 
Ivnahår, n., Øienhaar (især om et enkelt Haar: ett ivnahår); 

Isl. augna-hdr; N sk. Augnehaar. 
Ivnakrog (å), m., Øiekrig ( Øienkrog); lsl. augna-kr6kr; 

hedder ellers almindeligere ivnanaste (s. s.). 
Imalogg, n., Øienlaag; Isl. augna-lok; N sk. Augnelok; Sv. 

ogonlock. 
lvnamede, ivnamed, n., Øiemed !Gudh.); jfr. mede. 
lvnanåste, n., Øiekrig (jfr. naste); Sv. ogonnaste. 
lvnasten eller (sjeld.) ivasten, m" Øiesteen; Nsk. Augnestein; 

Is!. auga-steinn; Sv. ogon- og ognasten. 
låns el. ijåns, s. Ån. 
IOnn, s. Onn. 

J. 

Ja, pron. 1. pers., jeg (Sk., Sv. d. T. ja; Sv.jag; Oldsv., Old
dsk. jak); acc. og dat. mei (maj), mig; pl. vi (vij); acc. og dat. voss 
( = Sk., Dsk. d. T. f. fl.), os; gen. våres (sjeld.), våresa (Bøigd.), 
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men almindeligst våra ( pron. poss.). Gjentagelse af ja fln<ler 
hyppig Sted, ligesom ved <le andre Pronominer (jfr. du, hajn): 
ja va mann ejn balli dajn gång, ja; dcd {!jorr ja 'nte, ja. 

Jagaua (-giiwa), f., Fæstensgave til en I{jæreste. 
Jakka, f., Jakke (Sv. jacka), fig.: ad satta sin jakka, s. 

Siitta. 

Jann i lfortspil, navnlig Styrvolt: [ad ble jann,] ingen Stik 
faae, fig. blive skuffet i sit Haab, gaae Glip af. 

~::a t s. Gj-. 
Jare ~ 
Jåm, n. I) Jern; Is!. jui'n; Nsk. Jarn. 2) flg. et hals

starrigt Menneske ( «diir e hårt som jarnn): sikkenett jarn ! 
(Gudh.). 

Jarngringa, f., s. Gringa . 
• Tl\l'nkjirn, f., s. Rjiva. 
Jarnsko, m., Jernbeslag under Sko- eller Støvlehæl (Vesti. 

især) = sinka (s. s.). Deraf jal'nslcoder o. s. v., adj., forsynet 
med Jernhæl: jarns.koda stiiwla; ogsaa: hajn e jarnskoder. 

Jaruiibble, n., et Slags store, haarde, sildig modnende 
Æbler; men derimod bruges Benævnelsen stenpiira om et lign. 
Sl. Pærer, Steenpære (Sv. stenpii1'on). 

Jarniij (I. a), f., Steeneg, qvercus sessiliflora ( usom hojller 
låwen om vijnterijnn); Sv. stenek. 

Jarted, s. Gjarted. 
Jania (w'-ada-ad), eller jawla, v. tr. (freqvent. af jttwa, jage), 

idelig jage Een til Noget, afsted, frem og tilbage, overile E. 
(sjeld., Vesti.): hajn jaular 'ejn så faslian, s'ad -. 

Jauua, jawna (ar-ada-acl), v. tr., jævne (en Overflade): jaima 
jorn; Angel. javne; Nsk. jamna; Is!. jafna (glatte). 

Jauner (jawner) -jaun-t (Is!. jafn; Angel" Sjæl!. javn; Nsk. 
<l. s. it. jamn), adj. 1) jævn, slet, flad: jaun mark. 2) ligedan 
overalt, lige fordeelt: jaun rein. 

Jaunt å ( 0: ad) el. jauntå, adv., jævnlig: hajn kommer 
jaunt å (Gudh.). Samlg. m. Hensyn t. Formen Dsk. har'tad. 

Jaiil (I. o), n., Jaords-Gilde, Forlovelses-Gilde; Sk. d. s.; 
Sønderj. Jatterøl, Jagilde. 

Jeita, jajta (aJ'-ada-ad), v. n. , jage frem og tilbage, fare 
om (= veita omm); Sv. jcigta (it. Sk.) og jagta; Nordsj. jægte; 
N. S. jachtern; jfr. Jsk. jeitioe, streife, drive omkring. 
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Jemsker s. Hjemsker. 
Jens (udt. Jins), n. pr., Jens; gen. Jensa; Sv. Jons. 
Jor, f., en Gjord; Nsk. d. s.; Sk. jor, et Tøndebaand. 

Det udtales og bøies ganske som jor, f., Jord. 
Jorbompara, m., en tung Traver (om en Hest); jfr. bompa. 
Jordriimm (Gudh.), jordronn, m" et Slags Frø (" dar lijggjer 

å stiinner i dammana• ), udentvivl den samme, som ogsaa hedder 
rardromm (jfr. Skg. p. 70, 401) og rordromm ·(Syd!.; jfr. De 
Thurah p. 11), Klokkefrø, Peder Oxes F., rana bombinatuca. 

Jormorrit (for: -morkjt), adj., mørkt ved el. paa Jorden, 
medens det iøvrigt forholdsviis er endnu ret lyst eller klart i 

Luften. 
Jung, m. = brojnnjimg (s. s.). 
Justement el. (Gudh.) jostement, adv., just, netop; Dsk. d. T. 

justement; Veslg. juståment. 
Jyl, f., Juul: i jyln, i Julen. 
Jylahalm, m., Julehalm, Betegnelse for et eget Slags Jule

gilde. For et halvt Aarhundrede tilbage var det nemlig almindelig 
Skik, Juleaften at. bedække en Dee.I af Gulvet i Dagligstuen 
med Halm til et Leie for hele Gaardens Folk: Huusbonde, Mad
moder, Sønner, Døttre, Piger, l{arle, stundom og Besøgende 
fra andre Gaarde, og man tilbragte her Nætterne i selskabelig 
Eendrægtighed. Et saadant Leie hed soslrjenasajng eller (efter 
Panum B. B. Tiil. p. 44) sostersiijng. Bordet stod hele Dagen 
opdækket med Stege, som stegt.es paa eengang i Bagerovnen 
til hele Julen, og, alt som man havde Lyst, spiste, drak, talte 
eller sov man. Denne Festlighed, som ogsaa brugtes i Rjøb
stederne, varede ofte fra Juleaften til Helligtrekongersdag, der 
endte Julen (jfr. forøvr. Panum s. st.). 

Jylalåwa eller blot låwa, m., Julebrod, et Slags aflangt 
Brød, bredere i Midten end ved Enderne, mod hvilke det var 
noget indknebet. Til Prydelse satte man ofte Mærker deri 

. med Nøgler og Kamme. Disse Brød vare bestemte for Mand
folkene: Manden fik saaledes sin "ldwan og Drengene deres. 
Af samme Deig, men anderledes dannede, vare de Brød, som 
Roner og Piger fik, de saakaldte krusekager. En krusekaga 
havde Fa1,;on omtrent som «en Høstakn; den var kruset opad 
mod 'foppen og prydet forøvr. med lignende Figurer, som 
Mandfolkenes lawa. Udenfor hin specielle Bemærkelse· bar 
lawa i Mands Minde ei været brugt. Ordet, som oprindelig 
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betyder et B1°ød, findes og særlig brugt om Julebrød i Vestg., 
hvor det hedder lev el. juhlalev (Hof; jfr. V es tg lag. lPver, "en 
Brødkage", Petersen D. N. S. Ir, 233); Små!. lcf; Angel. Lief 
(«tidligere Navn paa de smaa Brød, som bag les til Juul til al 
give Fattigfolk» Uagcrupl. Ihre (D. L. p. 106), der imidlertid 
anfører Os tg. og Veslg. fof ligefrem =-~ Brød, har derom føl
grnde Riim: 

Adam och Eva 
Baka stora l~/va; 
Nar Adam var cliid, 
Bakar Eva mindre brød. 

Samlg. de forskjelligo Formor af Ordet oliers, navnlig Gl. Dsk. 
Lev, LPve (nord\'estl. Sjæll: Løv; Nordsj. Hvedelev; Sønderj. 
llveddele); A. S. hldf (Eng!. loaf); Nsk. Lriv; Is!. hleif1'; Tsk. 
(Overtyd ski.) Laib; l\lorsog. hlaibs el. hlu~fs (Strømb. p. 7). 

Jyllrntt, m., Pindsviin = Sv. iqellcott (sammens. af igel = 

Jsl. igull, Tsk. Igel, Pindsviin, og kott, Kogle, Grankogle, brugt 
fig.). :i\Jed Hens. til første Led: jyl- kan sammenlignes Nsk. 
JuU..jer = lgelkjer (Isl. {gulke1', Søpindsviin); sidste L. katt er 
blot en Lydforandring af kott ( s. ovf.); at henføre det til katt, 
Kat, vilde være lige saa forkeert, som hvis man omvendt vilde 
henføre katt i Sammens. lammakatt (s. s.) til lcott. 

Jyr, n., et Yver; Sk. d. s.; Nsk. Jur; Sv. hfve1' (it. jur); 
Isl. jugr; N. S. Jiidder (Schiitze II, 189). 

Jiirr-jiil't, pron. poss., jer, jert; pl. jam, jårra, jorra, jere 
(jfr. du). 

Jokker, adj., s. Okke1'1'
Jiinkel, s. Gjankel. 
Jiirl (!. a), n., Mudder, Larm: sikkenett jarl! 
Jiissa (ar-ada-ad), v. ref.: ad jassa sei, at pynte sig. 
Jiisser-jiiss-t, adj., peen, pyntet = 9ra)ie1°: ett jast kvijnn-

folk; jfr. Falst. jask (!. o), net (om en Pige, som har rask Gang 
Og' er net i l{]æder). 

K. 

Kaffedrirnra, rn. (c. 0. l{affedrivcr), Benævnrlsc paa en Snaps, 
<lrr nydes kort efter, at man har drukkrt J{affee. 

Kaia, f., Allike (Sk. alika), corvus rnonedula; Sv. lc,~ia, f., 
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Nsk. Kaie (Hedm.); N. S. Kaieke; Dsk. (sjeld.) Kaa; jfr. Dsk. 
(Moth) kaie, v. n., skrige, om Kaaens el. Allikens Røst; Engl. 

to kaw. 
Kajla (er-kallte-kallt), v. a., kalde, nævne, give Navn, bruges 

meget ofte absol. om at give Een fornærmelige Navne, raabe 
efter E. med Ukvemsord: ja tryntorrd' 'ijn, forr hajn kallte mei, 
jeg gav ham Næsestyvere, fordi han gav mig Øgenavne; Nsk. 
kalla, v. a. og n., d. s. Jfr. ligna. 

Kajles (es-kalltes-kallts). 1) v. rec., give hinanden for
nærmelige Navne; Nsk. kallast. 2) v. n., give Øgenavne: du 
må 'nte kajles ! 

Kajn tro og kajn tro 'ed (e. 0. kan troe, kan troe det), ad
verbielt Udtryk: sikkerlig, naturligviis: hajn har nu vad dår, 
kajn tro, forr å gjorra 'jn bånge, han har nu naturligviis været 
der, for at gjøre ham bange; Dal. og Verml. kan tro («scilicet» 

Ihre D. L. p. 86). 
KaJysker-jysk-jyst (Gudh.) og kari'ejysker o. s. v. (Vesti.), adj., 

fornem, stolt, storagtig ( = lwjysker; s. s.): Mortijn e kajysker; 
ded e bl ed så karrejyst, ded fanenskaved ! Maaskee af kar (s. s.); 
jfr. Vestg. karjos, som holder sig brav (lhre D. L. p. 86). 

Kajytta, f., en Kahyt; Holl., N. S. Kajyte; Sv. kajuta, f. 
Kali, m., l{alv; i kall, drægtig med l{alv; koen e i kall; 

Sv. (og Sk.) i kalj; Falst. i Kalv. 
Kalladajns, m., l{alvedands ~= en Ret af sammenløben, 

ostet Raamelk; Sk. kaladans; Sv. kaljdans, m.; derimod Falst. 
(og Nsk.) Kalvedands, et Slags Gelee af spæde Kalves l{jød, 
som spises med Iiryderier. 

Kallagamma, f., s. Gamma. 
Kallaknadd1·ij11g, m., liden, daarlig, i Væxt forknyttet Ralv 

(s. Knaddrijng). 
Kammara, m., Kammer, afsides Værelse eller Aflukke: gakk 

ijnn i kammarijn ! (Gudh.; Bøigd.); Sv. kammare, m., d. s.; der
imod Is!. og Nsk. kamar, m., Vandhuus. Eiiers bruges nu 
almindeligt kammers, n., om forskjellige Slags Aflukker el. Smaa
yærelser, f. Ex. peiekammers, Pigekammer, f. fl. a., ligesom i 
dansk Almuesprog Kammers (s. Molb. D. D. L. p. 259); i Sk. 
kammerset (best. F.), specielt Spiiskammeret. 

Kammaravrång, f., og ( Bøigd.) kammaravrånga eller (ældre 
Gudh.) bagvrånga, f., Benævnelse paa et svært Stykke Tømmer, 
som gaaer indvendig tvers igjennem Fiskeregen ned til Bunden, 
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imellem Bagtoften og Agterstavnen, og hvorpaa Egens saakaldte 
Mesanmast staaer; af kammara, Aflukke, som dannes derved, 
og vråny, vrlmga, s. 0. s. Nsk. Raang (pl. Reng'ei·), f., Spant, 
Tværbaand el. Rnæ i en 13aad, de krumme Indholter, som ligge 
tvers ovnr [{jolen; Gottl. rang (ranger); Is!. 1°6ng, f.; jfr. Engl. 
ranges, tvende store Stykker Tømmer, som lohe midt over 
Skibet. 

Kammers, n., s. Kammara. 
Kampersten (Gudh.) m., Kampesteen; Sk. kampersten. 
Kana (ar-ada-ad), v. n" glide, skride paa lis o. s. v" som 

Smaadrenge gjore (Gudh.): kana ner å bakkajn, glide ned ad 
Bakken (jfr. iskana); Sk., Vestg., Ostg., Små!., Verml. kana, 
v. n., d. s. 

Kaueslii, m., Benævnelse paa Mederne under Kanen. 
Kankla (ar-ada-ad), v. a., kankla samman, forvikle, bringe 

i Urede (om Traad, Reb, o. !.) , d. s. s. forkånkla (nyere 0.): 
"hajn har kanklad 'ed si:iddan samman, så 'kje Fanijn kajn hitta 
ria 'd (ria i 'ed)" , han har saaledes forviklet det, at ikke Fan
den kan finde Rede deri; fig. ad kankla ett par folk samman, 
at ægtevie (copulere) et Par. Jfr. Sk. kankla eller kånkla, v. n., 
foretage sig Noget, som ei forrettes med Hurtighed og Agt
somhed, nole, søle (hvoraf kanklare, kanklai0i; s. Ihre p. 86 og 
Klingh.); Nord sj. kankle, v. n., kankle med N., tage N. ofte i 
Hænder, famle ved (hvoraf fig. Kankleri, Narreri); Falst. klanke 
(ved Omsætning), v. n., klanke med N., foretage sig Noget, som 
man ei kan finde ud af el. rigtig komme afsted med (jfr. Loll. 
Klankeri, hvad som er vanskeligt at finde ud af; Loll., Falst. 
Klanke, en egen Art Lykke; l{nude, som er kunstig eller van
skelig at opløse); Ångerml. kangla, famle med Hænderne op 
efter Noget. 

Kankla (ar-ada-ad), v. n., gaae, drive (Foragts udtryk: hvor 
ska du kankla hann? (Gudh.). Formodentlig et fra det fore
gaaende forskjelligt Ord og afledet af et Verbum = Sk. kanka 
el. kånka, v. n., gaae, færdes («hår ska du kanka han»); Sv. 
og Sv. D. D. (Små!., Vestg., Verml. f. fl.) kånka, lcanka, som 
bruges om Gang, Færdsel og a. Bevægelser frem og tilbage, 
men tillige med llibegrebet af Langsomhed, Skjodesloshed; jfr. 
Rydqvist I, 127 og Stri:imborg p. 79, som henføre dem til Gl. 
Hoitydsk kankan, Moesog. gangan, Oldnord. ganga, gaae. 

Kauklepossa (å), m., Benævnelse paa Een, som bærer sig 
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bagvendt ad, bringer f. Ex. Noget i Urede, ogsaa gaaer og 
kaster Noget bort; Sk. lcanklepåse, Nøler, Søler, Een, som ei 
bliver færdig. 

Kapp, n., =Sv. kap, n., Fangst, Bytte, l{aperi; men bruges 
kun i Talemaaden: laja kapp, d. s. s. laja kappara, lege Kaper, 
en Drengeleg, hvori den, som indhentes og gribes, tiltales med 
den Formular: vittu kjana dajn danska kongijn trot te lanns 
å vanns? vil Du tjene den danske lfonge o. s. v. 

Kappa, f" Happe, bruges især som Benævnelse paa et Slags 
kort Kaabe af Silke, foret og forsynet med en Krave af loddent 
Skind, der gaaer omkring Halsen. Den hører til Bornholmer
indernes nationale Dragt. 

Kappemiislijng, m., s. Moslijng. 
Kapperiillika, f., et Slags sort Kyse eller Reisehue, som 

bruges meest af ældre Koner til at tage over det andet Hoved
tøi. Den var forhen i almindelig Brug og var af sort Man
chester med sort blomstret Iinipling tilsyet foran, og gik ned 
om Halsen hen til Hagen. Nu bruges i Stedet for den gjerne 
en Hovedbedækning, som kaldes resehoua (Reisehue), af for
skjel!igt Slags Tøi og Fal(on. Fyensk: Kaperyllike, Reiseslag 
= Nordsj. Hylleke (Junge p. 386). 

Kar, m., Har! :i: Mand, voxent Mandfolk; dygtig, rask og 
kjæk Mandsperson (Nsk.} Sk., Sv. d. T., Gottl. kar; Dsk. d. T" 
Dsk. D.D. og Gottl. Kal; Is!. karl; jfr. Is!., Nsk. kall, gammel 
Mand): ejn stor kar, en stor, voxen Mandsperson, men ogsaa 
(= Nsk. Storkar) Stormand, fornem Herre, eller spotvis om 
en stolt Person; jfr. fremdeles sejlijngskar, ~jokar. Hvor ret 
Begrebet af Størrelse, Ifraft, Styrke, Dygtighed skal end 
yderligere fremhæves, bruges Sammensætninger som dalakm· 
(s. s.), karabassa ( s. Bassa), karakar (:i: Karles Karl == den 
Ypperste af Mænd), krunakar ( s. Kruna ). Derimod bruges 
aldrig kar saaledes som Dsk. Karl = Tjenestekarl, Tjener 
(s. Drajng); ei heller bruges det nogensinde, som Falst. Karl, 
om en Gaardmand (jfr. Eng!. carl, Bonde). 

Kar-kart, adj. 2 E" mandig, modig, ferm, rask, men sædv. 
i dadlende Forst. = kry, stolt, storagtig, hovmodig, overmodig; 
baade om Mand- og l{vindekjønnet: du ska 'nte varra så km· 
i snudan ! hajn (bon) e så kar, forr hajn (hon) har fåd nya 
klar; ded majnnesked e så kart; di horrana e så km·a. Ogsaa 
bruges kart som adv.: ded va kart gjort, det var raskt gjort. 
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Ordet er forøvrigt intet andet end Substantivet kar, der fra 
først af oftere har været brugt i Stedet for et Adjectiv, og der
ved efterhaanden har med Begrebet tillige antaget Formen af 
et Adjectiv; jfr. Sk. kar: i fi.irstningen forhua han se Ivar 
han ræd), men sen ble han kar (siden blev han!Karl, Mand= 
mandig, modig). Samlg. m. H. t. Bemærkelsen Små!. karlig, 
adj" mandig, uforfærdet, stolt, fræk; karlas, v. d" tykkes sig 
at være Noget, være stolt, fræk. 

Kåra, f" en Ifarde, I\arte; Nsk., Ves tg. kara; Jsk" Angel. 
Kare (Kahr); Sv. karda; Eng!. card; N. S. Kaarten, pl. 

.Kåra (ar-ada-ad), v. a., karde, karte, med samme til
svarende Former i de andre Sprogarter, som det foregaaende 
Substantiv. 

Kara (ar-ada-ad), v. n., staae og klukke, om Hønsene, 
naar de om Morgenen ville have Vand og l\orn (ældre Gudh.); 
jfr. Nsk. karm, snaddre, om Ryper. 

Karabassa, m., s. I(m' og Bassa. 
Karadolk, m., en overmaade lille l{arl, Spirrevip; s. Dolk. 
Karagaln-galed, adj. ( f. og n.), gal, lysten efter Mandfolk, 

giftesyg : dajn peian e så karagaln; ett karagaled kvijnfolk; Sv. 
karlgalen; Dsk. 1Moth.) karlekjær, karlesyg. 

Karakar, m" s. Kar. 
Karamarkje, n., Rarmærke ::i: Karv- eller Karvemærke, Bo

mærke, Mærke, som forhen brugtes paa Fiskerredskaber (f. Ex. 
kobb, latte o. fl.) eller paa llondens Agerdyrkningsredskaber 
f. M. Skougaard forklarer det ved Mærke, som Bønderne skære 
paa deres Kar, hvilken Forklaring kunde have Medhold i For
men (jfr. karaklwl, Rarklud); men paa Grund af Ordets almindelige 
Begreb synes det snarere at burde udledes af et Verbum = 

Sv. karjva, Dsk. karve (jfr. N. S. Kar1°e = Kerbe, Einschnitt; 
Richey p. 110) og skulde altsaa eg!. hedde karemarkje, hvilken 
Form san9synligen i Udtalen er bleven forvansket. S. l\Iolb. 
D. 0. Karmærke og Karvmærke. 

Karm, m., Benævnelse paa en Vognkurv el. Kurvefading af 
en særegen Art, som nu er gaaet af Brug ( s. d. følg. 0.1; 
stundom benævnedes ogsaa kort hele Vognen saaledes: dar 
komma Robona agenes i dorra karma. 

Ka1·mavaun, m., en gammeldags Vogn, som brugtes endnu 
i de første Decennier af dette Aarhundrede, navnlig nordlands 
og vel især i Røsogn. Dens Fading, karm i eg!. Forst. (s. s.), 
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var dannet af flettede Vidier. Bagstykket af Fadingen, hvilket 
kaldtes speilijn, var meget høit, og øverst over Fletningen var 
et bredt Tværtræ (en sje), hvorpaa Mandens og lfonens Navne 
vare malede,· og tillige Aarstallet f. M. Sidestykkerne vare alt
saa skjeve, høie bagtil og lavere fortil; foran i Vognen var et 
Slags Kasse indrettet til at lægge Et og Andet i. Disse Vogne 
brugtes blot til Stads og ikkun af de fornemmere Bønder (samlg. 
Sjevaun). Jfr. Gottl. karmvagn, Postvogn ( Ihre, D. L. p. 86); 
Dsk. (foræld.) Ka1·m, lukket Vogn med Himmel over, Karreet; 
i samme Forst. vel ogsaa Jsk. (Salling) Karm ( Molb. D. L. 
p. l 0 under Age). 

Karna, n. pr._, f., Karen; Angl. Karne, Sjæl!. Kaarne. F. 
Karne bruges kun i visse Forbindelser paa Vesti., f. Ex. Karne 
Mari (jfr. Ana); Angel. Kahn-Mari. ~ 

KarI"ejysker, adj., s. Kajysker. 
Karton, m., Kattun; Sv. d. T. kartun, m. 
Kasa (bl. s), f., egl. Samling, Hob, Dynge: Isl. kos, f.; 

Nsk. Kos, Kaas, f., pl. Kaser (jfr. Isl., Nsk. kasa, lægge i 
Dynger); Gottl. kas (lille Hob Smaastene eller Stikker f. M.). 
Ordet bruges i Bh. deels enkelt, deels sammensat om en større 
eller mindre Samling af Møg, Skarn, Ureenlighed. a) i Sammens. 
dyjngkasa, en overvættes stor Mødding (Gudh.); Jem ti. dyngkasa, 
Mødding. b) = kokasa, en flad og rund Hob af Skarn, kastet 
af en Ifo (men som er tørt; mods. bladda s. s.); Dsk.Kokase; 
Engl. casing (tørt Koskarn): sanka kaser, samle tørre Kokaser 
(som de Fattige bruge til Brændsel). c) = mojkasa, Skorpe af 
Ureenlighed, som paa Klæder (dar sidder stora kaser, mojkaser 
på klarna), fast Samling, sammenhængende Klump Skarn som 
fra Skotøi f. m.; i lign. Forst. bruges k. og om andre Materier, 
f. Ex. Leer, Snee = lerkasa, snekasa, o. fl. Samlg. klabb, klasa. 
d) fig. (med Foragt) = ojakasa, et usselt~ meget magert Øg: 
ska ja ria på dajn kasan '? (Gudh.). Af anden Oprindelse er 
udentvivl kasa i Sammens. sjijnkasa, afrevet eller afstødt Stykke , 
Hud; jfr. Verml. og Helsingl. kas, Spaan; pl. kasor. 

Kasa (bl. s; ar-ada-ad), v. n., gå å kasa, traske, gaae og 
rakke sig til; it. overhovedet gaae klodset og skjødesløst, slentre; 
jfr. Små!. kasa, glide. 

Kasta (er-kaste-kast), v. tr., kaste, høres kun i enkelte Tale
maader; thi ellers bruges altid smida (s. s.). Man siger saaledes: 
a) kasta knappa, kaste Knapper (en Børneleg); s. Pott. b) kasta 
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kroga, kaste Kroge ::i: udsætte Torskekroge, hvilket er Brug 
paa den Tid af Aaret, naar V eiret ei tillader Fiskerne at opholde 
sig paa Havet og fiske med Snor og Krog. Saaledes f. Ex. i 
Gudh.; dog ogsaa kasta ångla (paa Sydlandet det almindelige 
Udtryk; i Nexø ogsaa 8mida kroga). cl kasta mujll på laj (s. 
11'luJll). d) kasta sån, kaste [{ornet (f. Ex. paa Loen). e) kasta 
våkk, kaste bort uforsætlig, forkomme, mods. 8mida v. f) absol. 
føde i Utid (om Rreature); Dsk. (foræld.) kaste. 

Kastekrog (aab. å; Gudh.), m., Kastekrog ": Ifrog, som 
udsættes til 'l'orskefangst (jfr. v. kasta). Til en Line af 200 
Alens Længde er i korte Mellemrum bundet et 1/2 Alen langt 
Stykke Line med en saadan Jfrog paa. Hedder ogsaa ånglekrog 
og (især paa Sydlandet) ångel; it. smidekrog (Nexøkanten). 

Katt, m., en Kat; ogsaa Hankat, mods. kjiitta (s. s.j. I Gudh. 
har man det Mundheld: hajn snakkar så galed, ad katta kajn 
grina ad 'ijn (å 'ijn), han taler saa galt, at Katte kunne grine 
ad ham (jfr. kattagaled). De bestemte Former lcatt!Jn, lcattens, 
Katten, [(attens, bruges ofte i samme Forstand som Dsk.: 
Pokker, Foleleers (Fanden, Fandens): fi, forr katt!Jn I fy for 
Fanden! katt!Jn komme i 'ed då! Pokker tage ved det da! 
i, kattijn ! ih see ! det var Løier ! ded va kattens! det var Pok
kers! ejn kattens unga; jfr. Dsk. : Katten ta' mæ ! (s. Molb. 
D. L. p. 356 under: Ma1'ri). Samlg. bol, hrojnlcjiitta. 

Kattagaled, adj. (neutr.), ravgalt, dumt: ded e nu så katta
galed ad hiira på, s'ad -, det er nu saa ravgalt, at høre paa 
(jfr. katt). Ordet bruges ei i ;\1asculinum eller Femininum. 

Kattiiggla, f., er i Gudh. Benævnelse paa Natuglen (natt
oggla bruges ei), •fordi den ligner en Kat paa Hovedet og kan 
vende og dreie det ligesom den». Ellers adskilles i Dsk., Sv. 
og Nsk. Katuglen (strix passerina) fra Natuglen (strix noctua). 

Kan, s. Kou. 

*Kauijn-en-ed, adj., ankommen, som begynder at fordærves; 
J sk. koven el. lcouen, koun, adj., som har en ved Fugtighed 
fordærvet Smag eller Lugt, dog i ringere Grad end muggen; 
Vestg. lcovenn og Små!. kofven, lcåfven, kvalm, kvalmfuld; Nsk. 
koven, d. s" it. tungbrystig; jfr. Vestg. kovna, Små!. kofna, kåfna, 
Nsk. kovna, kvavne f. fl., kvæles, tabe Aandedrættet; Is!. 
kajna. 

Kaula (ar-ada-ad), v. a. = kranla (s. s.): kaula boisarna opp, 
ner (Gudh.) 

11· 
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Kaurijog, m., Tvebak, Biscuit (ældre Gudh.);. Nsk., Sk., 
Dsk. DD. Kavring, Kauring. 

Kaus, m., Strippe, Øsestrippe (Nexø), d. s. s. startabotta, 
stropppe- el. osebotta. Om en Øse bruges Gottl. kauså,. kåjså 
(Øsekar) ;jN. S. Kouse (Øseskee); Nsk. Koks, f. (et Slags skaal
dannet Øse med Skaft; Tr. og Berg. St.). Om en Skaal der
imod Dsk. (sjeld.) Kous el. Kovs (Drikkeskaal; Moth); Sydsj. 
Kous (Leerskaal med 1 Øre); Blek. kaus (Ihre D. L. p. 87); 
Gottl. kausa; Vestg. kogsa (Leerskaal), kosa (liden Skaall; Nsk. 
Koks, f. (Steenskaal med Hank paa Siderne; Gudbr.). I Jsk. er 
Kous, Kouse, en fladbundet Leerpotte eller Krukke med 1 eller 
2 Ører, uden Hensyn til Størrelse. 

Kauta, f., d. s. O. s. Dsk. Kofte, Sv. kofta, Helsingl. kafta, 
Benævnelse paa et Slags Kvindfolketrøie med Skjøder, som var 
forhen i almindelig Brug (Gudh.). 

Kje, adj. 1 E., kjed: ja e kje å 'ed el. å 'd, jeg er kjed 
af det; Sk. hje (udt. tsche; Almqv.); Gottl. kje; Vestg; kie; 
Smål. ked; Nsk. kjei' (Forb. lei' aa kjei'); Fyensk kiv; Langel. 
kjev; Sønderj., Angel kjøw, kyøw; N. S. keef; Fris. kif. Ordet 
findes ei i Is!. eller i svensk Skriftsprog; men dets Brug er 
imidlertid mere udbredt, end der angives hos Molb. D. L. p. 
264. Den Betydning, hvori Ordet ved en særegen Construction 
(kiv, kjev i det) bruges i Fyensk og Lange!. nemlig = tung
sindig·, bedrøvet, kjender Bornholmsken ei; men den findes i 
det afledede Adjectiv: kjesammer (s. s.). 

Kjedelier-i-it, adj. 1) kjedelig, som volder Kjedsomhed; 
ubehagelig: hajn e så kjedelier; ded va då kjedelit (kjedeligt 
eller ubehageligt). 2) som kjeder sig, føler Kjedsomhed: hajn 
e kjedelier ver 'ed el. å 'd, han kjeder sig ved el. over det 

(Gudh.). 
Kjeitelinkes, m., Benævnelse paa en keithaandet Person; af 

kjeita, venstre Haand og linka d. s. 
lijela (ar-ada-ad), v. n., kjæle (Sv. kela, Nsk. kjæla): kjela 

me', kjæle for (almindeligt); Sv. kela med; dog ogsaa ved Siden 
heraf kjela forr (Gudh.). 

Kjesammer-samm-samt (udt. kjessammer el. kjissammer) ,· adj. 
1) active: ubehagelig, sørgelig, bedrøvelig: ded e då så kjesamt 
ad hOra, ad hajn gjer sei (el. ad hi:ira hannem ad gje s.), det 
er dog saa tungt at høre ham give sig. 2) passive: sørg
modig, traurig, bedrøvet: ja ble, min gånn, så kjesammer ver 



r 
J{JIDDEL-KJIRRA. 165 

'ed, jeg blev, ved Gud, saa ilde tilmode derved; i lign. For
stand Fyensk kivsorn. Derimod bruges kjesarnrner aldrig i den 
sædvanlige Betydning af Dsk. kjedsorn (= kjedsommelig = 

kjedelig); Sk. kjessarn, Gottl. kjesarn, Smål. kedsarn; jfr. Bh. 
kjedelier. 

Kjiddel-kjiddelt, adj. 2 E. (Gudh.), og kjiddluer-u-ut (Vesti.), 
kilden, som ikke taaler Berørelse paa ømme Steder; ældre Dsk. 
kiddel; N sk. kitlug, kitluge; it. kitall (ogsaa Verml.), kjetæll; 
Ångerml. ketall; Sv. kittlig; Jsk. kivel, men derimod kiddel, som 
er let til at stødes eller fornærmes. Jfr. kjivver. 

Kjiddluer, adj., s. foreg. 0. 
Kjijlla (ar-ada-ad), v. a., kildre (d. T. lcille); Sk. og Små!. 

killa; Is!., Nsk" Sv. kitla. 
Kjijllesprijng, n., et Kildevæld (Gudh. o. fl. St.); Dsk. (ældre 

Poesie) Kildespring; Sv. kallsprång. 
Kjikka, f., heftigt Vindstød eller voldsom Kastevind; sæd

vanligst sammens. vijnkjikka, varkjikka; N. S. Keke, d. s. (upro
cella subita et impetuosa, lf.ve11or; w<pm·1mr.6r;n Richey Id. H. 
p. 113). 

Kjikka (ar-ada-ad), v. n., kige (d. T. kikke); Nsk., Sv. kika; 
N. S. kielcen. 

Kjil; m., en Kile; Sv. kil, m.; N. S. Kiel. 
Kjila (ar-ada-ad), eg!. kile, drive Kiler i; uegl. 1) v. a. 

drive, kaste med stærk Fart; kjila ejn sten, bojll opp i loften, 
drive en Steen, Bold op i Luften (Gudh.). Jfr. forøvrigt Dsk. 
kyle, hvortil dog vel neppe hint Verbum er at henføre. 2) v. n. 
kjila på, skynde sig med, anstrenge sig (= Dsk. d. T. og Nsk. 
kile paa); it. slaaes; kjila å, adsta, åsta, rende, ile bort; Sjæl!. 
kile a:fsted; Sk" Smål., Vestg. kila; N. S. kilen, wegkilen. 

Kjinka (Vesti., Syd!.), v. n. og a. 1) gjøre et Kast, navnlig 
med en Steen: kjinka te måls, kaste til Maals; hvor hoit kajn 
du kjinka. 2) v. a. (causativ), ved et saadant Kast slaa Noget 
ned, ind, bort o. s. v.; kjinlca parer ner, ved et Steenkast faae 
Pærer til at falde ned fra Træet; lcjinlca ruarna ijn, slaae Ru
derne ind (d.s. s. klinlca). Uvis Oprindelse; maaskee opstaaet 
ved Onomatopøie. 

Kjiuka (sjeldent), f., et Kast med en mindre Steen: ded va 
en go kjinlca ! (naar man har kastet meget høit eller langt). 

Kjirra, f., saaledes benævnes i Gudh. og paa Christiansø 
den Fugl , som ellers paa Bornholm kaldes svårthatta, d. e. 
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Terne, Hætteterne, hirundo marina; Isl. kria, f., Ordet er 
dannet efter dens Skrig (kjirr-kjirr el. tirr-tirr). Navnet Kirre 
findes forøvrigt ogsaa brugt om denne Fugl hos von Aphelen 
B. N. 4 T. p. 355 (formod. Nsk.); ligesom og krfa i B. H. isl. 
L. oversættes ved: Kropkirre. 

Kjisa, f., oprind. = lsl. kisa, f., Puus, Kat; Ångerml. 
kissa; men det forekommer kun nu med en obscøn Bemær
kelse = kujnta. 

Kjistekladd, m., Stadsklædning, Søndagsklædebon; jfr.kladd. 

Kjistena (e) n. pr. f. (Kvindenavn), Kirsten, Kristine; Sk. 
Ki.'stena. I visse Forbindelser bruges F. Kjistin (Kjestfn) f. Ex. 
Ane Kjistin. 

Kjita, f., en Spand; deraf milkakjita, Melkespand; vannkjita, 
Vandspand; ~ngl. kit, Melkebøtte, Meikespand. 

Kjiv, m., en Tyv; Nsk. Kjyv (Tr.), Kjuv, f. fl.; Falst. Kyv; 
Sv. tjuf; Isl. pj6fr. Deraf kjivajtuer-u-ut, adj., tyvagtig. 

Kjiva, f., Tyv el. Tyve, Tvege, Tvefork; deraf falakjiva 
(s. s.); hokjiva, Høtyv; jarnkjiva, Tvefork af Jern. Vestg.kyva; 
Ostg. tjyfve; Sv. tjufva, tjuga; lsl. tjuga. 

Kjive og kjiv (især Vesti.); kjyve (Gudh., Nordl.), Talord: 
tyve; N sk. kjuge, f. fl. Formen : kjive bruges altid, hvor det, 
som tælles , udtrykkelig tilføies (f. Ex. kjive rnajna), ligesom 
kjiv ved den blotte Optællen (sottan, attan, nottan, kjiv); jfr. 
Nsk. Kjug, n., Snees, Antal af tyve Stykker. 

Kjivsenskjiv, Talord, som egl. skulde betyde 20 Gange 20, 
men blot betegner en simpel Gjentagelse af 20, altsaa = 40 
(n. St. p. Bøigd.). 

Kjivver-kjivvert, adj. 2 E. 1) som ei taaler at røres ved, 
som spretter ved mindste Berørelse; jfr. Sk. kibberliitt, øm
følende; ømskindet; Nsk. kippen, sky, let at skræmme (Kipp, 
pludselig Gysen el. Opfaren; Isl. kippast vio, fare sammen af 
Skræk); derimod er vel Jsk. kivel kun en forvansket Udtale af 
kiddel (s. kjiddel). 2) fig. (om Baade) rank, som ei er stiv 
under Se il: ejn kjivver båd, rank Baad, som let kæntrer (kant
rar), mods. faster, stiv (Gudh., hvor den fØrste Bemærkelse 
imidiertid er ubekjendt). 

Kjonl (ou og au), m., Kjole; Isl. kj6ll, m.; Nsk. Kjol, m. 

Kjonlamajn, m., k)oleklædt Person, bruges som Spotord 
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baade om Voxne og Drenge, naar man synes, at Kjole ei 
passer for deres Stand eller Alder. 

Kjyjll, f., Kulde; Gottl. kylld; N sk. Kyld, m. (i svagere Grad1; 
Sv. kold, m.; N. S. Kiille (Richey p. 143). 

Kjyjlla (ar-ada-ad), v. a., kuldslaae, varme lidet: hon kjyjl
lada vanned, lod Vandet kuldslaae; vanned e mann kjyjllad; 
af kjyjll og med privativ Bemærkelse: tage I{ ulden af Noget; 
Isl. taka iir e. kaldakuliff. 

Kjyjlla (ar-ada-ad), v. n., lufte; hon kjyllar lid, det lufter 
lidt (Gudh.); Nsk. kylja, v.n., fornemmes som et koldt Puust; 
it. blæse svagt; af Kul, svag Ulæst, Luftning. 

Kjyla, f., Bolle eller Klump af Meel, f. Ex. i Suppe (mel
kjyla, men kjoddbolla); deraf fig. bållakjyla, f" et lavt og tykt 
Barn; Ordet er udentvivl beslægtet med kula, Kugle (lsl. kula, 
N sk., Sv. kula); jfr. Fyensk Kyle i Sammens. Kyleklemme, en 
Art Slynge, dannet af en Stok med en Kløft i Enden; Jsk. 
kygl (kyvl), rund, rundagtig udad, convex, hvoraf kygelmavet, 
trindmavet (med mindre det skulde være af samme Stamme 
som Nsk. kuven, kuvet, convex; kuva, kyva, afrunde). Samlg. 
Isl. kula, Nsk., Sv. kula, der ogsaa bruges om en Bule paa 
Legemet; Nsk. (og Ångerml.) Kjyle, l{nude, Hævelse; Isl. kyli, 
Byld, Svulst. 

Kjyla ar-ada-ad), v. a., meest ab sol. kjyla i sei, sluge, 
proppe i sig, stoppe sig med Mad; tvivlsomt, om det er be
slægtet med Isl. kyla, f. Ex. i Talemaaden: kyla vomb s{na, 
fylde sig, bælge i sig (om Drik). 

Kjyllijngaben, n., Kyllingeben, bruges som l\jærtegns-Udtryk 
til Børn: mitt kjyllijngaben l 

Kjyr, m., Tyr; Nsk. Kjor; Falst. Kyr; Sv. tju1°; derimod 
Isl. pj6rr, Stud. 

Kjyramei (Gudh.), m. = Tyremie: 1) Tyrens Avlelem; 2) 
en deraf dannet Pidsk. Ogsaa bruges Formen kjy1°ameia, især 
paa Bøigden. Jfr. Mei. 

Kjysa, f. , Benævnelse paa et Slags Hue, som brugtes for 
omtr. 40 Aar tilbage. Den bestod af 3 sammensyede Stykker, 
hvorfor den og kaldtes trestyjkkjeskysa, og bandtes under Hagen. 
Den kunde være af alle Slags Tøi, mods. mysa (s. s.). For
øvrigt samme Ord som Dsk. Kyse; Nsk. Kjøyse. 

Kjyss, m., et Kys; Nsk., Sv. kyss, m., Is!. koss,' m.: gje 
mei nu dajn kjyssijn, l\farria ! 
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Kjyve, s. kjive. 
Kjiiddra (ar-ada-ad), v. n., sladdre, sluddre, snakke meget, 

lade Munden gaae; jfr. Dsk. d. T. ijaddre; Isl. pvMra (pvætta); 
Engl. chatter (tschætter). 

Kjiiddra, f. 1) Een, som lader Munden idelig gaae , fører 
høirøstet Sludder; egl. og meest om et Kvindfolk. 2) Snakke
tøi, Sladdertunge: kjaddran går på 'na, Snakketøiet, Tungen 
gaaer paa hende. 

Kjiijll, n., uldent mæde, som lægges nærmest ved Bleen, 
Barnesvøb; Jsk. 'IJald, en, d. s.; jfr. Nsk. Kjell (a: 'IJell), n., 
Uldtæppe til at ligge paa; Ångerml. kjell, Dække, Dækken (jfr. 
Jsk. Hestetjald, Hestedækken); Is!. tjald, n., i Sams. fortjald, 
Tæppe, Forhæng; Eng!. kell, Nettet, som bedækker Tarmene. 
Eiiers Is!. tjald, Nsk. Kjell, Sv. tjall, nn., Telt. 

lijiijlla (er-de-t), v. imp., køle: ded kjajller så, det køler 
saa; Is!. kæla, v. a.; jfr. N. S. hillen, give en kold Fornem
melse, f. Ex. my killen de Fote (Richey p. 115); Nsk. (Hardang.) 
Kjelda, en kold Gysen (= Kjøl). 

Kjiijlla (ar-ada-ad), v. n., s. kjajlljn(g)a. 
Kjiijllara, m., Kjelder; Sv. kallare, Isl. kjallari. 
lijiijlljn(g) og (Gudh.) kjajllijug :i: kjajllijng (kattakjajllijng), 

m., Killing, Kattekilling; Sk. kalling (tjalling); Små!. (og Nsk.) 
kattling; Is!. kettlingr. 

Kjiijllju(g)a (ar-ada-ad), v. n., faae Killinger, føde Katte
unger; i Gudh. kjajlla :i: kjaJlla: kjattan kJajllar; Sk. kalla (tj.); 
Små!. kåttla (efter Jhre kalla); Nsk. kJetle og kjisle. 

lijiijnne, n., baade et Kjende, Kjendemærke og en Kjende; 
Is!. kenni og Nsk. Kjenne, n., kun (og sjelden) i første Bemær
kelse. Deraf kjajnnegran (s. kJanst). 

Kjiijunesgoer-go-gott, adj. (Gudh. og sjeld.), d. s. s. kjajnne
spager; Små!. kannesgod, d. s. 

Kjiijnnespager-spag-spagt, adj., som let gjenkjender Nogen 
eller Noget, han eengang har seet; Sk. kannspag; Nsk. kjenne
spak; Medelp. kannspak (lhre p. 83); Falst. kjendsbar (formod. 
kjendspar); jfr. Jsk. kjendespog (udt. kindspaa), kjendenem, som 
godt kan kjende fraliggende Gjenstande; Moth har det i Bem. 
lærenem; se Molb. D. L. p. 268. 

Kjiij1111ij11g el. kjiinnijng, m., en Bekjendt: vi e gainla kjan
njjnga; Nsk. Kj'enning; Smål. kanning; Dsk. (foræld.) Kjen
ding. 
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Kjåjsima, m., l{jæverem, paa Hestens Hovedtøi; Sv. kekrem; 
.Jsk. I(jægel (J: Kjæg-Øel). Af kJaJ (foræld.) =Gl. Dsk. KJæg; 
Sv. kek, Kjæve, og sima (s. s.) 

Kjålijngaskrabba, f., s. Sh1·abba. 
Kjålijngaskrnsa, f., s. Skrusa. 
Kjålijngaskråjll, n., s. Skrii;jll. 
Kjålka, m., liden Slæde, navnlig Børneslæde (almindeligt); 

Nsk. Kjelkje, m., Sv. kalke, m. (lsl. ~jdlki). Deraf v. ~jalka 
(Skjemteord), kjøre paa Slæde: ska du kjiilka te Ri:inna? 

Kjåmpa (1. ci), m. 1) en l{æmpe. 2) Nøddeklase, Nødde
klynge, ogsaa sammens., f. Ex. ejn fira~jampa, Klase med 4 
Nødder i, o. s. v. 

Kjåna (er-te-t), v. n. og a., tjene, bruges og i Alminde
lighed = fortjene, forhverve. 

Kjånnijng, m., s. kjajnnijng. 
Kjånst, n., d. s. s. kjåjnne (af kjåjnna, kjende), en Kjende, 

liden Deel, Gran, saa meget, at det netop kan kjendes, be
mærkes: ett kjånst storre, mindre, bare; .Jsk. en Kjendst (i 
Sammens., hvor det da i Ileglen føies bag efter); Nsk. Kj"ent, 
m. Deraf forstærket l1:jånstgran (= kjåjnnegran), n., en saare 
liden Dee!; .Jsk. et Kjendsgran. 

Kjåra, m., bruges, ligesom Nordsj. KJere, kun om et 
Langhalmsknippe (långhalmsl<;jlira); der gaaer i Regelen 4 af
tærskede Neg paa 1 kjåra; .Jsk., Ang. Kjerre, Benævnelse paa 
3 sammenbundne Neg; Dsk. K;jærv = Neg. 

Kjåra, f., Tjære; Falst. K}ære; Nsk., Færø. KJøra. 
Kjiirest, m., Rjæreste, forlovet Mandfolk; kjiirest, f., forlovet 

Kvindfolk; begge have i pl. sædvanlig -er, dog, skjøndt sjelden, 
det første ogsaa -a: nu kommer kjårestijn; dar gjikkj kjåresten; 
Nsk. Kjæraste, m. (ligt i begge Rjøn, ligesom Dsk.); derimod 
Sv. kåraste, m., kåresta, f. 

Kjårkja, f., en l{irke; Is!., Færø., Nsk. (nordenfjelds) kirkja: 
gå te kjarkjes, gaae i Kirke; gå som Gudhjemmabona µ å te 
kjarkjes, gaae som Gudhjems Beboere gaae til l{irken ;i: gaae 
Gaasegang, fordi kun en smal Sti fører op til Gudhjems mrke, 
som staaer paa en Bjergknold, saa at flere maa gaae een efter 
een. I Sammensætninger bruges en afkortet Form ker, f. Ex. 
Bolsker, Nykke1', Vestremarker, Ostrelarsker, Poulsker (;i: Bois
kirke, Nykirke, Vestermariæ Kirke o. s. v.), hvilke igjen ere 
kortere Udtryk, hvorved Sognene betegnes; føies soun, Sogn, 
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til, forkortes dette ogsaa hyppigt, f. Ex. Nykkersen, JS'ylars
kersen, Vestremarkersen ('J: Nykirkesogn o. s. v.). Paa samme 
Maade findes ker for: . Kirke i Bornholms Jordebog af 1599 
(B. A. p. 532 o. følg.); derimod bruges Kircke i Lunds Stifts 
Landsbog 1569 under Artiklen Bornholm (sst. p. 325). 

lijårna (l. a), m., en Kjærne (i Frugter); Sv. karna, f.; Isl. 
kjarni, m.; Nsk. KJenne, m. 

lijårna (l. å), f., Kjerne, Smørkjerne: kjårnajn (Frugtkjærnen) 
fallt ner i kjarnan; Sv. karna, f.; lsl. kirna, f.; Nsk. Kinna, f. 

lijåss1, m., bruges i Gudh. som Benævnelse paa et af Traad 
bundet Redskab eller Net, dannet som en l{urv, med Skaft, 
til at opsamle Sild, naar den i Storm falder ud af Garnene og 
flyder oven paa Vandet; Nsk. Kjeks, m. Derimod bruges 
kjassa, f., paa Vesti. og Syd!. om et lignende Redskab, en ud
spilet Pose eller Net til at fange Reier i; Nordvest!. Sjæl!. en 
Keis. Jfr. fremdeles Tsk. Kesser, Dsk. Ketser, Engl. catcher, 
Sv. kåæa, katse, katsa, om egne Slags Fiskergarn eller Ruser; 
Vestg. kiarrsa, afrevet Stykke af et Vod; Blek. karse, Ångerml. 
karse, Net, hvori Fiske bæres (lhre D. L. p. 83); Nsk. Kjessa 
(Kass, Kase), Kurv, Fiskekurv. 

Kjåss 2, m., Benævnelse paa en liden Dam ved en Gaard 
(Sydl.). 

lijåssa, f., s. kJåss 1. 
lijåssa (ar-ada-ad), v. a., kjassa sijll, øse Sild af Havet med 

en kjass (Gudh.); kJåssa 1·eier, fange Reier i en kjåssa (Vesti., 
Sydl.). 

lijåtta, f., Hunkat; Nsk. (afmindeligt) KJetta; Oldsv. og Sk. 
kåtta; Sv. (og Nsk. n. St.) katta. 

Kjåwna (ar-ada-ad), v. n.., kjawna ud, give sig ud, bugne, 
som f. Ex. Træ af Fugtighed. Uvis Oprindelse; jfr. Nsk. Kaun, 
Kjøyna, Byld, Blære med Svulst; Nora bergslag og Medelp. 
kimna, bulne, hovne, svulme (lhre p. 89). 

lijåws, n., Vaas, Væv; stærkere Udtryk: kjivs-kJaws, Sludder, 
Sniksnak, Sliddersladder (s. kjåwsa); derimod Sv. kajs, n., 
Skjenden, Knurren, Kjævlen. 

lijåwsa (ar-ada-ad), v. n" vaase, sluddre; jfr. Vestg. kaæa, 
utala, prata obeskedligen", Ihre D. L. p. 8:S; Jsk. kjævestærk 
(kjefstærk), mundkaad, ordgydende; derimod Nordsj. kjævestærk, 
som brav kan skjendes, mundhugges, hvilket og kaldes uat 
have stærke Kjæver". Af lignende Oprindelse Sv. kåfsa, kåæa, 
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kafta, men med Bemærkelsen: bruge Kjæft, skjelde, brumme, 
mundhugges, hvilke Begreber udtrykkes i Bh. ved kjåwla, kjåwlas. 
Sammen!. Is!. (B. H.) kjapta. 

Kjåwsa, f. 1) Een, som vaaser, sluddrer (om begge Kjøn). 
2) Vaasen, Sluddren. I begge Bemærkelser bruges og som 
stærkere Udtryk kjivsa-kjawsa. 

Kjåwt, m., Kjæve; Side af Hovedet; Kind (hvilket Ord 
Bornholmsken ei har), ligesom i Sk. uden foragtelig Betydning: 
kjawtana på hastijn, Kjæverne paa Hesten; sijll, som e ro på 
kjii.wtana, Sild, som er rød paa l{jæverne el. Siderne af Ho
vedet; hvor dajn piblijn har to deilia ro kjawta, hvor· den Pige 
har to deilige røde Kinder! 

Kjobbes el. kjybbes, m., Meikekalv; Gottl. kibb, kibben, Kalv 
(Kjælenavn); Dsk. d. T. Kippe (meest som et Ord, hvormed 
man kalder paa Kalve). 

Kjokka, f., Tykning, tyk Luft eller Taage; Sv. tjocka, f. 
Kjokkan (altid i hest. F.), f., det Tykke, den tykke Ende af 

Noget (Nsk. Kjukk-enden): hajn ga'na ouer skratan me kjokkan, 
han gav hende paa Ryggen med den tykke Ende af Stokken. 
Jfr. srnartan. 

Kjokker-k-t, adj., tyk; Nsk. kjukk (kjukk'e), Sv. tjock. 
Kjollua (y), f., Kølle; Sv. og Sk. kolna; Nsk. Kjølne og 

Kjone (ogsaa Gottl.); Is!. kylna; jfr. A. S. cylne, Ovn. 
Kjollua (y; ar-ada-ad), v. n., tænde Ild op, lægge i l\akel

ovnen; ogsaa kjollna opp; Smål. kolna, v. n.; Sk. kolna, Y. a.; 
Vestg. kjolla (lhre p. 89), v. n. Jfr. Nsk. (Helg.) kjona, opvarme, 
kjona seg, varme sig. S. forøvr. d. foreg. 0. 

Kjolstråjug, m., en Trosse, som er fastgjort ved den yderste 
Ende af Sildegarnene (majnsarna) og bunden til Fiskeregen, 
naar man vrager. 

Kjommajnsbo', f., Krambod, Butik; Sv. kopmansbod, m. 
Bh. bruges kjornmajn (Kjøbmand) om Handelsmand baade i 
det Store og Smaae, ethvert Slags Kræmmer (hvilket Ord ei 
høres). 

Kjouueka, f., Benævnelse paa et Fruentimmer, der bruges 
snart som Spøg- eller Kjæleord: Konelil, Moerlille, snart som 
Haanord: Kjælling, Kvindemenneske, f. Ex. ded e en arti (un
derlig) kjonneka. 73~ .::d_,- 'r·- ~-- > -~-·~ A.,_ ny~--~. 

Kjora (kjor-kjorde el. kjore-t), v. a. og n., s. Aga. 
Klabb, m., eg!. Noget, som klæber ved, fæster sig paa (s_. 
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d. følg. 0.); bruges saaledes i Særdeleshed om en Sneetlage 
(men og om en Klat Snee ellers, der fæster sig paa N.): dar 
komm ejn klahb lie på nasetoppijn (ejn sneklabb; jfr. klabbsne); 
it. om en Klat Leer (ein lm·klabb) o. I.: ja fijkkj ejn klabb ler 
på mei. Paa nogle St. (Vesti.) bruges klabb~klagg, om en 
Blækklat. Jfr. Små!. klabba, kline, smøre, tilsmøre. 

Klabba (ar-ada-ad), v. n., klabba på, fæste sig paa, hænge 
ved: om Sneen, naar den enten falder ned i store Flager og 
fæster sig paa Alt (snejn klabbar på) eller den klumper sig 
tinder Sko (s. klabbar på stawlana); om Leer og lign. klæbende 
Ting (lered klabbar på hjaulen, L. hænger fast paa Hjulene). 
Deraf klabbenes (ptc. a.) våder, dyngvaad. Nsk. klabba, v. n., d. 
s.; klabben, adj., klæbende, vedhængende. 

Klabbsne, m., Snee, der falder i store Flager og klæber ved. 
*Klabbsnud, m., Een med en flad og bred Næse, der f. Ex. 

har Lighed med en Klat Leer, som er slaaet paa Noget (s. klabb). 
Kladd, m., Klædningsstykke (jfr. kjistekladd); i Gudh. bruges 

Ordet om et gammelt Klædebon, ihvad det saa end er; it. 
Pjalt, Las: ta mei dajn kladdijn l tag mig den f. Ex: gamle 
Kjole eller d. g. Pjalt. Eng!. cloth, Inæde, Tøi. 

Klaffa, f., en Klap f. Ex. paa Skatol; Nsk. Klaffe, m.; Sv. 
klaff, m.; Tsk. Klappe, f. 

Klager-klag-klagt, adj., I svag), bøielig, let at bøie: ejn klager 
raut, klag stång, boielig Raft, Stang; hajn e så klager i ryjg
gjijn, han mangler Styrke og Stivhed i Ryggen , saa at man 
let kan bøie den paa ham, f. Ex. under Bryden; Sk. klag, d. s. 
(Almqv.) f. Ex. om Rør, [{jep o. fl.; it. skjor, brækkelig, skrø
belig (Klingh.) f. Ex. om Stol, Bræt o. s. v. (= Ostg., Små!. 
klak); ogsaa fig. daarlig, syg; Vestg. khlok (= u8Vagn Almqv.); 
Nsk. kløkk (Helg.) blød, spæd, svag, om Græs og Væxter; 
klekk, klekk'n (Søndre Berg.) veg, svag, ikke stærk, om Menne
sker; klekkjen (Nordre Berg.), skjør, brækkelig eller som let 
revner; kløkkjen (Vald.), følsom 1 let at røre; Isl. klokkr, svag, 
om Stemmen. 

Klagg, m., Klak, Blækklat; klagga, v. a. , klakke: klagga 
papper te, klakke Papir over. 

Klampa, m., en Klampe; bruges ogsaa, ligesom Nordsj., 
Loll. o. fl. Klamp el. Klampe, om en liden Klods under 
Træsko; endvidere, ligesom Små!. og Jsk. Klamp, fig. om en 
~neeklump under Skotoiet (ejn sneklampa; jfr. d. følg. 0.). 
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Klampa (ar-ada-ad). 1) v. a., klarnpa opp: k. trasko opp, 
sætte Klamper under Træsko: 2) v. n., klampet ujnr1P, fig. om 
Sneen: snejn klarnpetr U;jnne, Sneen samler sig i Klumper 
under Skotøiet; Jsk. klampe, v. u., Sneen klamper; Små!. 
klampet sig: sni.in k. sig. 

Klarua (Syd!.), v. n., d. s. s. klam, klare, blive klart (i 
Veiret); Sv. klarna; Nsk. klaarna. 

Klasa1 (ar-ada-ad), v. a. og n. besudle, tilsmøre, svine: 
klaset nogged te; gå å klaset, gaae og svine, rakke sig til; Is!. 
klessa, klakke, klatte, paasmøre; jfr. Nsk. klasse, klesse, v. n., 
klæbe, hænge ved; klassen, klessen, klæbrig, vedhængende = 

Gottl. klajsug. 
Klasa', f., større eller mindre Deel af visse Materier, der i 

blød Tilstand har udbredt sig paa eller klæber ved Noget: 
sikkenen klasa moj (el. mojklasa) du har fåd på kjoulijn; en 
klasa ler el. lerklasa f. fl.; jfr. Is!. klessa, f., I\lak, Rlat, Paa
smørelse paa N. (kiiaklessa, Kokase). b) stor Sneetlage: snejn 
fajler i stora klaser. 

Klasa2 (Vesti.), f., en egen Art Sammenlægning af Garn, som 
er bestemt til at slaaes i Væven, men er for skjørt til at 
vindes paa Nøgle eller til at spoles fra Vinden af; Traadene 
lægges derfor ovenpaa hinanden uden just bestemt Orden og 
klappes; "en si.id dan klasa ser ud som en kob!adda". Maaskee 
samme Ord som det foregaaende, brugt figurligt. 

Klasa~ (ar-ada-ad), v. a., klasa garn opp, lægge Garn i en 
saadan Samling, som ovenfor er beskrevet. 

Klass1, m., et J{ladsk: hajn ga 'jn ejn klass, han gav ham 
et Smæk. 

Klass~, m., Noget som er dyngvaadt og derved frembringer 
en kladskende Lyd, vaadt Tøi: ja e så våder som ejn klass, 
jeg er saa vaad (paa Klæderne) som en Karklud. 

Klassa (ar-ada-ad), v. n., kladske; ded klassar så, det 
kladsker saa, siges om vaade Klæder, naar man gaaer. 

Klassuer-u-ut og klassvåder-våd-vått, adj., dyngvaad; Sønderj. 
maskvaad. Disse Udtryk ere udentvivl, ligesom de foregaaende, 
dannede efter Lyden og ei at opfatte saaledes som Udtrykket: 
klabbenes våder (s. klabba), hvor nær det end ved første Øie
kast kunde synes at ligge, at henføre dem til Slægtskab med 
Nsk. klassa, v. n., klæbe, hænge ved; klassen, klæbende, ved
hængende. 
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Klauu, m., bruges hyppigst om et Stykke Reb til at binde 
Køer med; kaldes ogsaa koklaun, hvilket svarer til grima, 
Grime, om Heste; men ofte bruges det og af Bønderne om 
en Rebstum,p-~ Almindelighed, en Ende Toug, d. s. s. ett 
klaunrev el. stomprev; ta mei dåjn klaunijn = ded klaunreved, 
stompreved. Ordet er vel beslægtet med Sv. klafve, Nsk. Klave, 
Is!. klaji, Små!. klamm, en Klove, Roklove, hvormed {{øer bindes 
fast i Ilaasen. 

Kianna (ar-ada-ad), v. a., eg!. binde med klaun: klauna 
samman, sammenbinde; fig. klauna ett par folk samman, ægte
vie et Par; ogsaa v. n., f. Ex. di to klaunada livå! samman, 
de To bleve alligevel gifte. 

Klaunrev, n., s. Klaun. 
Klitura" f., et Legetøi, som bestaaer af et Par tynde Spaaner, 

satte mellem Fingrene, og som, ved paa en behændig Maade 
at bringes i Berørelse med hinanden, frembringe en egen Art 
Lyd. Formod. beslægtet med v. klappre. 

Klaus, m., s. d. følg. 0. 
Klausa, f., et paa Haspen afvundet Knippe Garn, det Halve 

af en harra (s. s.). Ordet bruges nu sjeldnere og i dets Sted 
jidja (s. s.), som imidlertid er en mindre Afdeling, nemlig det 
Halve igjen af en klausa: Andre Former. ere klaus, m., og 
klausijng, m., uen liden Streng Garn, en liden harran, Skou
gaard. Deraf klausabån, n., Baand, hvormed et saadant [{nippe 
er bundet af paa Haspen. Jsk. en Klaus, et Fed Garn; it. 
saameget Garn, som paa eengang kommer af Haspetræet (Molb. 
D. L. p. 276). 

Kleuer-klen-klent, adj., spinkel; it. spæd, fiin, om Stemmen, 
f. Ex. klener i måled; klent mål; s. 0. s. N. S., Nsk., Sv~ 
klen; Dal. klien; Tsk., Dsk. (d. T.) klein. 

Klijnga og klinga (er-klång-klånged), v. n" klinge, om en 
stærkere, grovere, mere dump Lyd (" ejn dommara ly'»); men 
klijnga (ar-ada-ad) om en finere («ejn klener ly'») = klingre; 
ogsaa klirre, f. Ex. pajngana klijngada; sporrana klijngada, 
Sporerne klirrede. 

Kliuka (ar-ada-ad). 1) v. n., klinke med Glas. 2) v. a. 
klinka itu, ijn o. I., ved Stød, Kast slaae itu, navnlig hvad der 
er af Glas: klinka ruer ijn, slaae Ruder ind; uegl. ogsaa om 
andre skjøre Ting, f. Ex. ja komm te å klinka de' åjggjed itu 
(Ægget). 
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Klinka (ar-ada-ad), v. a., klinka ejn på nogged, vise sin 
Overlegenhed over Een i Noget, f. Ex. ja kujnne klinka 'jn på 
å låsa, jeg kunde slaae ham af Marken i at læse (i Læsning); 
vistnok en uegentlig Bemærkelse; dog er Ordet neppe d. s. s. 
det foregaaende ; men den egentlige Betydning er snarere at 
søge i et andet v. klinka = Dsk. klinke (Søm, Nagle) eller 
Vestg. khlingka, banke, slaae paa. 

Klistra (w'-ada-adJ, v. a., klistre; men bruges og som v. n. 
Dsk. (d. T.) klistre sammen f. Ex. iven klistra. 
Klitta (e), f., Klinte (d. enkelte Plante); pl. klitter (Fleerhed 

og Samling); Sv. klett, m. ( = lclint, n.); Jsk. Klett. 
Kloisa (ar-ada-acl), v. n., kloisa asta, fare afsted. 
Klokka, f., Slaguhr, Stueuhr, men ur, n., et Lommeuhr; 

samme Forskjcl gjøres i andre danske Provind ser; i N sk. der
imod bruges Klokka sædv. om dem begge. 

Klokkenalms (hyppigst i best. F. klokkena/msedi, n., Klokke
huns eller den Dee! af Kirkebygningen, hvori mokkerne hænge; 
(Gudh.); Is!. lclulclcnalnis. 

Klossa (ar-ada-ad), v. a., forsyne med en mods, sætte en 
Klods el. Klampe paa Kreature; klossa kreitur; kjyrijn e klos
saclei'; samlg. N sk. stokka, v. a., binde en Blok ( Stokk) paa en 
Hests Fødder. 

Klumsuer-u-ut (ed), adj., kluntet, klodset, kantet (Gudh.): 
ejn klmn.sue1' majn; ett klurnsut (klumsecl) miijnneske, arbei; 
Si.iderml. klumsig (lhre D. L. p. 92); begge igjen ved Ombyt
ning af liqvida = Sv. lclunsig (af kluns = Dsk. Klunt); Sk. 
klumsecl, confus, bragt ud af sin Fatning, er maaskee snarere 
beslægtet med N sk. klumsa, adj., maalløs, stum (af Skræk el. 
af et Slags Krampe; eg!. af Hexeri); jfr. Is!. klurnsa. 

Klunga lo), f., Klynge (om Frugter), Klase: en klunga ri:ips 
(Rips); Sv. klunga = Dsk. [Klynge]. 

Klunk (o), m., en Klump, om Ting, der nydes: ejn stor 
klunk gri.id, smorr (Smør); ta dajn klunkijn i mujn I derimod 
ejn jorklomp, Jordklump e. -klimp, ejn lerklomp o. s. v.; bstg. 
klunk (f. Ex. i Ø!ost); Vestg. khlongk, IHimp, Klump; forskjel
ligt derimod Sv. klunk, m. = Dsk. Kluk ~: Taar, Slurk, Mund
fuld (om flydende Ting). 

Klyjnkje- el. klynkepiva, f., Benævnelse paa Een, der gaaer 
og klynker og piber. 

Klå (r-de-t), v. a., kløe, kradse (klaae); Nsk., Sv., Sk., 
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Ang. klå; Is!. kld; men klo (r-dde-tt), v. n. og imp., kløe, føle 
Kløe, krille: orad klor: de' klodde så; i sidste Tilfælde ogsaa 
med et personligt Pronomen, som Object: de' klor mei; Isl. 
klæja; Nsk. kleia, v. n., Sv. klia, v. n. Nu bruges forøvrigt 

ofte lclo = klå. 
Klå, m. (sjeld. f.), Kløe; Nsk. Klaae, m.; Ang. Klaae; Sv. 

klåda, f.; Is!. klMi, m. (Sk. klåe, Skab). 
Klåkujnta, f., spottende Benævnelse paa Een, der har den 

Vane at staae og kløe· sig paa Maven; derimod Sk. klåkunta, 
Navn paa en Plante, echium vulgare (efter Paulli Urteb. og
saa Sv.). 

Klång, m., Klang; Nsk. Klaang, m. 
Klåjgguer-u-ut, adj., klæg, klæbende, vedhængende (Nord

engl. claggy, d. s.; to clag, at hænge ved); fig. klåjgguer om 
mujnn, sjadsket, sølet om Munden: ja vill inte kjyssa dei, forr 
du e sa klåjgguer om mujnn. 

Klåmål, n., hvad man har at klæde sig med (Uldet, Linned 
o. s. v.), mædebon. Ordet er maaskee (ved Ombytning af 
liqvida) s. 0. s. Dsk. Klædemon, af det forældede Mon, Ting, 
man besidder, Eiendom; Nsk. Mun, Mon, Maan, m., mest i 
pl. Moner; Is!. munir; med mindre det sidste Led skulde være 
d. s. s. Is!. mdl, Nsk. Maal i Sammens. vaomdl, Vadmaal, 
Vadmel ijfr. Vallman). 

Klåpp1, m., en Træhøile, især af kløvet Rodask, til at lægge 
omkring et Kreaturs Fod, og som forbindes med en Klods (s. 
klåppekloss); Falst., Møen. Klip, en, Træbøile om Hestens Fod 
(Molb. 277), hvorimod Møensk, Jsk. Klæp forklares ved: Klods 
el. et Stykke Træ, som heftes til Foden af uvane Heste o. s. v. 
(Molb. Till. p. 687); maaskee Jsk. Klæp, Klep, kjælent, paa
hængende Barn, oprindelig er det samme Ord, brugt i en fig. 
Bemærkelse. Jfr. forøvrigt Jsk. kleppe, v. a.: kleppe Rødder, 
opbryde og kløve Rødder af et fældet Træ til Brænds"el. 

Klåpp~, m., oftest sammens. åreklåpp, Beklædning, liden 
Fjæl el. Træstykke, hvormed Aarer beklædes paa det Sted, hvor 
de berøre Tollene; kaldes ogsaa n. St. dalk (s. s.), åredalk; 
jfr. Norrl. klåp, en Kile, som fæster Noget (= Ångerml. klåss; 
Ihre D. L. p. 91); Isl. kleppr, m., f{nude, Klump. 

Klåppa1 (ar-ada-ad), . v. a., klåppa kreitur, sætte Bøde paa 
Kreature (s. Klåpp 1); jfr. klossa. 
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Klap11a 2 (ai,-ada-ad), v. a., med opp: klappa årer opp, be
klæde Aarer (s. Klapp 2). 

Kliippekloss, m., Benævnelse paa den hele Indretning, der 
sættes paa et Kreaturs Fod for at hindre det i Gangen. Den 
bestaaer af ovennævnte Træbøile (klapp), gjennem hvis Ender 
der er dannet Hul; fremdeles af en Træklods, hvori der ogsaa 
er et Hul; igjennem alle 3 Huller stikkes et nøgleformet Træ
stykke eller Pind (niggel), som derpaa dreies om, for at den ei 
skal gaae ud igjen; IOodsen hænger saaledes i Træbøilen, der 
omgiver Kreaturets Fod. 

Klåw, n., Tvebak; s. Sokkerklåw. 
Kliiw, f., s. d. følg. 0. 
Kliiwa, f., en mørt; nu meget sjeldent; i Stedet for bruges 

oftere klawt, f. Klawa og klåw findes i Stednavne, og, som det 
synes, med Bemærkelsen: kløftet el. revnet Klippemasse, Klippe
bakke, Fjeld; saaledcs er Ranklåwa Navn paa en Strækning af 
vilde, sønderrevne mipper ved Havet i Østremarkersogn; den 
betydelige, indtil 7 2 Fod dybe Fjeldrevne sammesteds kaldes 
derimod Ranklawaskåred; Hvideklawen, ogsaa Hvideklåwan 
(Bøigd.), Benævnelse paa en Dee! af det høie og bratte Ringe
bjerg. Jfr. Verml. ldef, Bjergkløft; Os tg. lclef, høit og brat 
Bjerg; Vestg. klef, stenklef (efter Ihre, D. L. p. 91), Steen
bakke; lchlev (efter Hof), Vei op ad et Bjerg; Iigesaa Nsk. Kleiv, 
Kløyv, f., brat Bakke i en Vei, Bjergryg, som en Vei g·aaer 
over (I\'Iolb. D. 0. har som Nsk.: Klev, snever, skarpt afskaaren 
Fjeldkløft); lsl. lcley; f., Brink. 

Klåwa, m. I) l{lov, møve: fåmklåwa, falclawa, svinaklawa; 
Sv. klof, m. ; N sk. Klauv, Klau, f. ; lsl. klauf, f. 2) fig. Dos
mer, mods,. Inoddrian; ogsaa fålclaica i s. Forst. Jfr. lsl. 
ldauji, m., d. s.; lclaujalegr, dum, klodset. 

Klåwagång (af klawa ovfr.), m., Kløvgang ;:i: Græsgang, 
Jord, som ei dyrkes, men ligger under Kvægkløv. 

Kliiwerhoua el. -haua, f., Hue af Faareskind med 4 Smækker, 
som gaae opad til Issen, een paa hver Side, een for- og een 
bagtil; den har faaet sit Navn efter et Fiirkløver (firaklawer). 

Klo, v., s. Klå. 

Kliija, f., Væmmelse, Kvalme; !si. lcligja. 
Kliijelse, f., d. s. s. kloja; Dsk. Kløgelse, Brækning («Kvalme, 

Væmmelsen, V. S. 0.). 

12 
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Kliijes, (es-tes-ts), v. d., væmmes, have Kvalme og Klem
melse, være nær ved at kaste op; Sk. klogas; Norrl. 19o}es; 
Jemtl. lcojes; Medelp. lrjoijas; Ostg. lcloke sig («vilja krakasn, 
Almqv.); Dsk. (næst. foræld.) kløge, v. n. (Is!. lcligja, Nsk. kli); 
men klage sig og lrløges, brække sig, kaste op, ligesom Små!. 
klokas; efter Almqvist ogsaa Sk. klogas og Helsingl. koga. 
Jfr. Eng!. to cloy, mætte formeget, indtil Væm.melse. 

Kliins, m., Knude el. Knop, f. Ex. paa Enden af en Svøbe
snert eller paa en Næse; Sk. klans; Nordsj. Klunts (paa Svøben, 
Junge p. 408). Jfr. Sv., Nsk. kluns (samlg. Tsk. Klunzfuss) 
= N. S., Dsk. Klunt, mump, Klods. 

Kliis, m., Jordklump, navnlig paa Pløiningen og som måa 
~nuses ved Tromlen; jfr. Tsk. Kloss (pl. Klasse), m., Klump, 
Klimp (Erdkloss); it. Bolle i Suppe ( = Fyensk Kløse). 

Kliisa (ar-ada-ad), v. n., være klumpet, om Jord, naat den 
f. Ex. ved Pløining frembyder Klumper: hon ldosar. 

Kliisner-u-ut, adj., klimpet, fuld af Klumper: jorn e lclosu; 
Tsk. klossig. 

Knabba ( ar-ada-ad), v. n., med på, banke paa, f. Ex. 
knabba på darn (Døren); Sk. knabba på, d. s.; Små!. knabba, 
v. a., banke, støde, slaae paa; ogsaa derved gjøre Noget blødt, 
f. Ex. lcnabba aplen (Æbler); Verml. og Helsingl. knabbas, V. 

rec., støde, puffe hinanden. 
Knabba, f. , en Mængde l{orn, hentet fra Korngulvet og 

sat tvers over Loen, hvilket man skal til at tærske paa; at 
lægge Kornet i en saadan Samling kaldes: ad såtta en knabba. 
Ordet er formod. beslægtet med d. foregaaende Verbum. 

Knadder, n., Bulder, Larm, især af Folk, som tale i Munden 
paa hinanden: de' e då ett fiislit knadder, di piblana kajn 
gjorra. S. d. følg. 0. 

Knaddra ( ar-ada-ad), v. n., buldre, larme, skralde, om 
Lyden f. Ex. af en Vogn, der kjører paa Smaasteen (jfr. knod
dersten) og om den lignende Lyd af Torden: donnan knaddrar, 
Tordenen buldrer, skralder; om en svagere Lyd bruges der
imod Verml. knattra, Ostg. knattre, nemlig den, som høres, 
naar man tygger tørre Ting; Tsk. knattern, knittre (naar Noget 
brænder f. Ex.). 

Knaddrijng, m., Benævnelse paa en daarlig voxen eller i 
Væxt forknyttet Skabning (baade om Niennesker og Dyr); f. Ex. 
horraknaddrijng, vantreven Dreng; kallalrnaddrijng, liden, daarlig 



KNAGA - KNAJL. 179 

J{alv; beslægtet med Små!. knatte, smaavoxen, liden Skabning, 
f. Ex. grisknatte; knattig, adj., dvergagtig, f. Ex. om Træer. 
Jfr. nedf. knårt. Derimod bruges Verml. knatte, Nsk. Knatt, 
om en Knold, Bjergknold, men er sandsynlig en det samme 
Ord; samlg. nedf. knajl, knut, knos. 

Knaga, m. 1) en Knag, Træ nagle til at hænge paa, som 
er lige, mods. krog (Gudh.). 2) undertiden d. s. s. klampa, 
mampe (Gudh.). 3) fig. ejn gamajller knaga, en gammel Mand; 
ejn piijngaknaga, Pengemand, rig Mand, - en uegentlig Be
mærkelse, hvormed kunde sammenlignes det danske: Gniepind, 
eller Tsk. Knast (ein alter Knast). 

Knagg, m. I) en liden Knast el. Knude udenpaa Træet, 
men dog indenfor Barken; hvorimod kna1"r (s. s.), en l{nast, som 
opstaaer i Træ derved, at en Green er hugget af (Gudh.); Sv. 
knagg, m., Eng!. knag (nægg), Nordsj. (Junge 338) Knak, Knort, 
J{nast i Træ (samlg. Jsk. Knak, Tue, Jordknold; Nsk. Nakk, 
udstaaende Knold af et Fjeld; Is!. naggr, Klippespids). 2) Knag 
til at hænge paa (Vesti.), d. s. s. knaga; Små!. lcnek. Knagg i 
denne Betydning forholder sig til knagg i første Bemærk., lige
som Sønderj. Knor ( lfoag, hvorpaa f. Ex. et IJræt hviler) til 
ældre Dsk. Knor (Knude, Knort). 3) Knag, Takke i Møllehjul 
eller lignende Hjul (Gudh.); jfr. kogga, tagg. 

Knagguer-u-nt, adj., knastet, knudret; Sv. lcnaggig; Eng!. 
knaggy. 

Knajl1, m., bruges deels om en mindre Forhøining paa 
Landjorden enten af Jord eller Steen, en liden Bakke eller 
Høi; deels om en fremstaaende Klippe i Vandet, et Skjær (jfr. 
knos): knajla e storre ijn tauer (større end Tuer); ejn jorknajl, 
stenknajl; ogsaa: ejn knajl jor, sten; ejn knajl i vanned; i 
sidste Bemærkelse forekommer det især i Stednavne, som f. Ex. 
Saneknajl, et Skjær udenfor Røsogn, benævnet efter en Mand, 
Niels Sane, som druknede der, og saaledes fl. a. St. Sjæll. en 
Knald el. Knold, Siiderml. knalle, backknalle (lhre, D. L. p. 93), 
Jsk. en Knold, Knold, Angel. et Knold, Eng!. knoll (nåll), 
brugefl ligeledes her eller der om Tuer, smaa Høie, Bakker el. 
Toppen deraf; Dsk. (sjelden) Knold, Bjergspids. Jfr. forøvrigt 
Bh. knul, knyjlijng. 

Knajl 9 , m., Stump, Stykke, Klump, om Brød og andre Næ
ringsmidler: ejn knajl bro, ost, kjodd, en Stump Brød o. s. v.; 
ogsaa ejn lcnajl smorr, Klump Smør; Tsk. Knollen, m.; jfr. 

12' 
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Sv. knalle, m., en Skibstvebak. Det er tvivlsomt, om Ordet er 
af samme Oprindelse som det foregaaende knajl (lhre D. L. 
p. 9;3 anfører rigtignok under knalle, Bakke, baade hackknalle 
og brodknalle1, eller om det er s. 0. s. gnajl (s. s.), opstaaet 
ved en Ombytning af K og G, som ei er usædvanlig. 

Knapp, m. 1) Knap. . 2) Hægte (heita). Sv. knappa. 
Knarr, m., Knast, l{nude inde i Træ (jfr. knaqg, knår·t); 

Eng!. gnar, knur; Tsk. Knorren, Knast; Gl. Dsk. Knør, J\nude, 
Knort (fig. "Dronning Sophi, den onde J{nør• ). 

K1111l'l'uer-11-ut (ed), adj., fuld af Knuste. 
Knastens: de va knastens! Udraab, naar man faaer Noget, 

som er behageligt at nyde (lækker Mad, rart Æble o. s. v.); 
uvis Oprindelse, maaskee beslægtet med Dsk. Knas, Slikkeri, 

Sukkertøi. 
Kueitabassa, m., en Benævnelse, der bruges i Spøg, ei 

blot om et ualmindeligt stort Barn eller Dreng, men og om 
Dyr, ja selv om livløse Ting, for at udtrykke, at Noget for
holdsviis er overvættes svært og stort (jfr. bassaJ,; Fyensk: 
Knegtebasse, [{nøs, halvvoxent Mandfolk (mest Spøg). 

Knissa ( ar-ada-ad), v. a., knuse i meget smaa fine Dele: 
kajnstu knissa voss lid salt! A. S. cnysan, cnyssan. 

Kniva, f., en Søfugl, der efter Skougaard (s. B. B. p. 64 
"J(nibei'") skal være d. s. s. svartijng; jfr. Sv. knipa, f., Hvin

and, anas clangula. 
Kuobb ( å), m. 1 ) Knub, kort, tykt Stykke Træ eller 

Brænde: briijnneknobb, tr-akrwbb; aldrig om en Stub (s. Stobba, 
Trastobba). 2) fig. a) lille, tyk Karl, Gottl. knåbb; jfr. Dsk. 
Knub om en plump, ubehøvlet Person. b) stor og svær Lax 
eller Torsk: de' va rått ejn knobb (Gudh.). 

Kuobber-knobb-knobt, adj., nem, lærvillig, ferm, flink til 
Arbeide (Christiansø), d. s. s. frakker: bon e knobb; ja har 
tre pibla, som e knobba; jfr. Vestg. knoppa, haste, skynde sig; 
Ostg., Sk., Jem ti. knapp, hastig, hurtig (Jsk., N. S. knapp, 
strax, snart); Nsk. knapp, d. s.; it. rask, flink til Arbeide (Sv. 
knapphandig); ogsaa: net, vakker (f. Ex. om Klædedragt); 
samlgn. krum i Dansk Provindsspr. (s. Molb. D. L. p. 288). 

Knog, m., s. Knåg. 
Knoppes (å; es el. sjeld. as-ades-ads), v. d., knubbes, om 

Heste, naar de i Venskabelighed gnave el. kløe hverandre med 
Tænderne; Jsk. nubbes (Fals!. gnubbe sig); derimod bruges i 
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Bh. nubbes (o; es el. sjeld. as-ades-ads) om Hestene, naar de 
i Arrighed støde hverandre i Stalden; i Sv. knufj'as, puffes, 
stødes (kn11.ff'a = Nsk. lcnubba, v. a., puffe, støde; Dsk. lcnubbe, 
banke, give Hug). 

Knorl'lt (ar-ada-ad), v. n., knurre, f. Ex. om Hunde (om 
Katte derimod mala); fig. om :\lennesker, skjende, gnave; 
ogsaa (ved Ombytning af le og g) gnorra, med samme Bemær
kelser; Sv. knorra; Is!. urra (om Hunde), lc111"ra (om Menne
sker). Nogle St. \f. Ex. Gudh.) bruges knorra ogsaa om Duer 
= korra (a. St.J og mm·ra (s. b. 0.); Sv. knnrla. 

KnUI, m. 1) Knude, liden Pukkel, Bule, Hævelse paa en 
Legemsdeel (f. Ex. efter Bi- og Myggestik, Stød o. s. v.): ejn 
knul på ntisan, i pajnan (i Panden); Gottl. kniiul; Sv. knol, m.; 
jfr. N sk. Knnltre, pl., Knorter, J{nuder. 2) fig. især sammens. 
lwrraknul, liden, lav og tyk Dreng; jfr. Ves tg. knullt, ung 
Tjenestekarl, Dreng; Jsk. Knold, en lille Dreng. Samlg. paa 
den ene Side Forholdet mellem sidstnævnte kmil, knullt, Knold 
(om Drenge) - ovennævnte knul, kniiul, knol, J{nultre, Dsk. 
Knold (om l\nuder, Knorter, l!dvæxter o. s. v.) - Jsk. Angel. 
Knøld, Sjæl!. Knald og (tillige Jsk.) Knold, Bh. knajl, Dsk. 
Knold, Eng!. knoll (om Tuer, Høie, Bjergtoppe o. s. v.), og paa 
den anden Side det lignende Forhold mellem Dsk. og dansk 
Provindsspr. Knøs - Vestg. knos - Sv., Bh., Jsk. knos, Nsk. 
Knaus, Is!. hnauss; hvorom s. Knos; jfr. forøvrigt Bh. knad
drijng, knårt. 

Knusa (ar-ada-ad og te-t), v. a. 1) = Dsk. knwe (af knuge), 
knuge i Stykker, men sjeldent; i dets Sted bruges almindeligt 
krossa: ded e knusad (krossad), det er knuust. 2) fig. knuge; 
især om [{ulde: kjyjllen knusarr mei (Gudh.); ellers ogsaa i 
samme Forst. bi,yda. 

Kny (er-de-t), v. a., røre, røre ved, føle el. tage paa med 
Fingre, Hænder (paa en ubehagelig Maadel, baade om Ting og 
Personer: du må 'nte kny 'ed, kny sokkered ! kny 'na, om du 
torr ! rør hende, hvis du tør! hajn vriilar, men ja har så miijnn 
ijkkje knyt 'ijn. Ordet synes at være afledet af et Substantiv 
= Dsk. Kno, Fingerkno (Bh. ellers: knåg; jfr. Nsk. knua, 
gnua, v. a., trykke eller bearbeide med Fingerknoerne (af Knue, 

Gnue, I\no). 
Knyda (er-knod og knotte-knott), v. a., knytte; Nsk., Sv. 

lcnyta; Is\. hnyta; Dsk. (sjeld.) knude. 
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Kuyjllju(g), k11yjllij11g, m., liden Jordforhøining eller Tue 
(Nord!.); Diminutiv af en forældet Form knojll = Knold (s. 
knajl); deraf Stednavnet Svenskaknyjlljn'ana (:l: knyjllijngana), 
Svenske-Knoldene, Navn, som tidligere brugtes om endeel 
smaae Forhøininger mod Nordostkanten · af Kirkegaardene, 
hvor efter Sagnet dræbte Svenske laae begravne (s. Skg. B. S. 

P· 77). 
Kuyst, m. l) naturlig Knude paa de forskjellige Legems

dele; Iinogle el. Knokkel: knystijn på tommajn (Tommelfingeren), 
på dåjn stora tån; auselen, ded e dajn awersta knystijn, Axelen 
d. e. den øverste Knude; knystana på ryjggjijn; Smål. knysta 
(kindknysta, ryggknystor). 2) unaturlig Knude eller Hævelse, 
fremkaldt ved Noget, som trykker, f. Ex. ejn traskoknyst, Knude 
ovenpaa Foden eller paa den store Taa, bevirket ved Tryk af 
Træsko; Dsk. d. T. Knyst i lign. Forst. Jfr. Tsk. Knust, m. 
(pl. Knuste), Endeskive paa et Brød. 

Knystader-ad, adj. 2 E., forsynet med Knude el. Knogle: 
ded knystada å hånn , den Dee! af Haanden, som har Knyst 
(Gudh.). 

Kuåg, m., Kno, Fingerknokkel; Sv. knoge, m., d. s. (ogsaa 
Nsk.; Daa); Nsk. Knok, m., J(nogle, Been (Aasen); Gottl. knokå, 
Beenstykke; Hvirvelbeen (?). 

Kuårt, m., Knort, liden Knude el. Knold, haard Klump; 
Sk. knårt; Nsk., Helsingl. knart. Ordet bruges imidlertid ikke 
som i Dsk. og Sk. om en Knast i Træ (s. Knarr), men nok 
om en l\nude paa en Hjep (knårtakjiipp). Det forekommer 
især i følgende overførte Bemærkelser: I) = ni'ggleknårt, et 
lidet Nøgle Garn: hvor la du knårtijn, pibel't 2) Noget eller 
Nogen, som er forknyttet i Væxten; meest i Summens. a) 
abbleknårt, pareknårt, lidet, haardt, ilde voxet Æble, Pære; Sk. 
knårt, d. s.; Små!. knort (= Nsk., Vestg. knart), umoden 
Frugt, f. Ex. appelknort, trådpiironknort; ogsaa appelknorling 
o. s. v. (af knorling, noget. Umodent og Daarligt i Almindelighed). 
b) horraknårt, forknyttet, vantreven Dreng (= horraknaddrijngi, 
men ogsaa tyk og lav Dreng (= lwrrablåra, -knul); om Van
trivninger bruges ogsaa i Sk. knårt (sjeld.); Jsk. Knork (ved 
Consonantombytning); Små!. knorling, f. Ex. barnaknorling, lidet, 
daarligt Barn; derimod Fyensk Knort, en, Vantrevenhed, Egen
skab hos et Dyr, at det ei kan voxe; Nsk. Knott, d. s. (s. 
Aasen p. 637). 
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Kuiijller-kuiijU-t, adj., vakker, kjøn: «jo estu ijkj' ejn 
kniijller ejn, jo er du ikke ret en vakker Pjes ! " (Skg.). Ordet 
er nu aldeles forældet; jfr. Is!. (B. H.) hnellinn, rask, fyrig. 

K11ii1111a (er-te-t), v. a. l) knappe (Baden D. L. 0. knæppe); 
Sv. kniippa; Nsk. kneppe; Is!. hneppa. 2) hægte. Af knapp 

(s. s.). 
Kniippa (er-te-t), v. a. (eg!. s. 0. s. Dsk. kneppe, frembringe 

en kort, smækkende Lyd, et l{nep; Sv. knappa), bruges med 
præp. å (af) om at trykke et Gevær af: knåppa Mssan å, eg!. 
give Bøssen et Rnep med Hanen, saa at den gaaer af. 

Knålii1·, m., ligefrem: en l{nævædder, knæhøi Vædder, 
bruges som Benævnelse paa en Mandsperson, der er meget 
liden og lav af V æxt, skjøndt han er gammel og udvoxen (en 
Knæling); jfr. m. H. t. Sam mens. N sk. Kne.mo, knæhøi Snee. 

Knånra, f., en Kvinde, som Munden gaaer paa; af et Verb. 
km'ivvm == Dsk. (sjeld.) knebre i flg. Bemærk.: lade Munden 
løbe; Jsk. Knævermund, Sladdermund. 

Kniiddersten (pl. d. s.), m., Smaasteen; af knaddra (s. s.), 
fordi de skralde, naar f. Ex. en Vogn kjører over dem.· 

Knos (ældre Gudh.), m., [Hippeknold i Havet, Skjær; ellers 
flei, /,;najl, sjar. Ordet høres nu kun i Stednavne, f. Ex. 
Knosana, Navn paa blinde Skjær ved Gudhjem; jfr. Nsk. Knaus 
( Unaus, Naus), m., l{[ippe, Bjergknold; Sv. knos, m., Jord
klump, Jordhøi, Top af Bakke; Jsk. Knos (Vends.), liden Høi 
el. Forhøining i Heden; Vestg. knos, [{nude, Knort, Bule; Is!. 
hnauss, m., IGump, Jordklump. Ordet forekommer aldrig i Bh. 
brugt fig. om en lille Dreng, halvvoxen Dreng o. s. v., saaledes 
som Knos i Jsk. og Dsk. S. ovf. Knul. 

Kobb (å), m., Benævnelse paa et Træstykke el. Boie, hvor
med de To uge forsynes, som høre til Laxe- eller 'l'orskeliner; 
Nsk. Kubb, m., J\lods, Blok, kort Stump af en Træstamme; 
Sv. (Vestg.) kubb, m., d. s.; Gl. Nsk. kubbr, m. 

Koblådda, f., s. Blådda. 
Koda (ar-ada-ad; af koda, f., Kode), v. n., løfte Koden, 

Foden; om Heste: vittu koda ! koda ouer, idi ! sætte Foden, 
træde med Foden over, ind over Hammelrebet, naar Hesten 

f. Ex. har traadt feil. 
Kodd (å), rn., Testikel; Nsk. Kodd, m.; A. S. codd; s,. 

kådde, m. 
Koffed, n. pr., Mandsnavnet Kofod. 
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Kog (å), m., saa meget, som man koger paa eengang til 
et Maaltid; Sv. kok, n.; Nsk. Koka, f. Navnligen bruges det 
om Fisk, en Ret Fisk: vi fijkkje avent ejn kog ida (Gudh~); 
Nsk. Fiskekoka. 

Kogg (å), m., s. d. følg. 0. 
Kogga (Gudh.), m., Tand, Takke (knagg) i Møllehjulet, som 

dreier I{ værn en omkring; hedder ogsaa paa flere Steder kogg; 
Sv. kugge, m., Vestg. kugg; Eng!. cog. 

Koggahjoul (ou; au), n., takket Møllehjul (s. Kogga); Sv. 
kugghjul. 

Koggla (ar-ada-ad), v. n., kagle (Gudh.). 
Kollaran, f., s. Ran. 
Kollsa (ar-ada-ad), v. n. I) om Børn: lalle, pluddre, be

gynde at tale lidt (få mal) ; ballijn begjyjnner ad kollsa lid forr 
sei (= pina på ad snakka el. på snakk). 2) fig. kollsa forr 
ejn, tale godt (kjælent) for Een; smigre E. 

Kollstra ( ar-ada-ad), v. a., forkulle, forbrænde (af koll, 
Kul): kollstrad tra; ejn kollstrader palthast, forbrændt Pandekage. 

Kolv og kolva, m., Kolbe, Geværkolbe ( best. F. kolvijn og 
kolvajn); Nsk. Kolv, m., Sv. kolf, m.; jfr. Isl. k6lfr, m., Knevel 
(Nsk. Kolv). 

Komma, f., og kammene, n., Komme, Gjerningen at komme; 
Isl., Nsk. koma, f. 

Kommian, kotqjan, m., Kummen, carum carvi. 
Kompan ( k. a), m., Benævnelse, som brugtes forhen i 

Gudh. om en overgiven, lystig Karl, «ejn ouerdadier kar»); paa 
a. St. kompdn (I. a) med en vis Ringeagt, i Forbindelser som: 
ejn ujne'Iier, loierlier kompdn, en underlig Fyr. Ordets egent
lige Bemærkelse = Kammerat, Fælle, er tidlig forsvunden; 
men haves i lsl. (og Gl. Sv.) kompdn, Gottl. kumpan,' N. S. 
Kumpaan og forkortet Kump; Tsk. Kompan; Gl. Dsk. Bibel
overs. (Molb.) Kompan, Kompæn; jfr. Fr. compagnon, Eng!. 
companion; endvidere Norr. B. okompan, Uven (lhre D. L. p. 
125). Blot i uegentlig Forstand, ligesom det bornholmske 
Ord, bruges ogsaa Sk. kompdn, kumpan, komping, kumping, 
halvvoxen Tjenestedreng (men i Gl. Sv. med den egentlige Be
mærkelse = Is!.; Klinghammer); Ostg. komping, d. s.; lige
ledes Falst., Fyen., Angel. Kampen, Kumpen, Knøs, halvvoxen 
Karl (Ang. «en net Kumpen, en god Knøs"); Jsk. (jævnlig 
ogsaa i Falst.) Kampen, om unge Mennesker i slet Forst.: en 
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slem Krabat ("en svaar Kompem ). Der synes ei at være til
strækkelig Grund til med Molbech at betvivle den oprindelige 
Identitet af disse Ord, saavelsom det bornholmske, og det Ord, 
der betyder: Rammerat, Fælle. Vi have her et Ord med et 
almindeligere Begreb (Rammerat, Fælle), som paa sine Steder 
fortrinsviis er blevet anvendt paa en vis speciel masse Individer 
( halvvoxne unge :\1ennesker, især af den tjenende masse)' i 
hvis Mund det tilmed er sædvanligst blevet hørt; derved har 
saaledes efterhaanden en Biforestilling (om [{nøs, Tjeneste
dreng), heftet til det, altsaa et for Ordet selv ganske fremmed 
Begreb, hvilket tilsidst endog fortrængte den oprindelige Be
mærkelse. Paa den anden Side have vi Ord med specieliere 
Begreber, som Dsk. Pebe1°soend (opr. Kræmmersvend, Handels
fuldmægtig), Tsk. Spiessbiirger (Spydborger, fattig Borgermili
tair), hvortil der knyttedes Biforestillinger (om ugift Mand -
Philister), som have fortrængt eller overlevet de almindelige 
Begreber. De andre Bemærkelser, hvori hint Ord forekommer, 
navnlig i Bh:, Jsk. og tildeels Falst" ere Bibegreber, der have 
paatrængt sig Ordet, fordi det i en vis Sammenhæng eller for
bundet med et andet Ord brugtes uegentligt, ligesom f. Ex. 
ellers Broder (den rette B1,od~1" en lystig, liderlig Broder), 
~F'ætter (snurrig Fætter), Bh. kammerat (ejn loierlier kammerat). 
Forøvrigt haves med Hensyn til Ordets forskjellige Brug og 
Bemærkelser en nærliggende Analogi i et andet Ord, hvis op
rindelige og egentlige Betydning ogsaa tildeels er tabt eller i 
det mindste traadt i Baggrunden, nemlig Dsk., Dsk. D. D., 
Nsk., Sv. Selle, siille, eg!. Stalbroder, Kammerat (foræld. eller 
sjeld.), men har i Jsk" Fyen., Loll., Falst. Bemærkelsen: Knøs, 
halvvoxen l{arl, Ungersvend (Fyen: en smuk Sælle); i N sk. 
især lystig Karl (ein go' Selle) f. M.; i Sv. ligeledes I\arl, 
Krabat ( Ofverdådig salte, liderlig s.); i Dsk. 

0 

ogsaa ( Moth) 
Stakkel, Usling; hertil slutter sig endvidere Tsk. Gesell (som 
er det samme Ord), Svend, Haandværkssvend (men Handels
gesell baade: Handelsfælle og l{jøbmandskarl); jfr. fremdeles 
Vestg. siillskap, Tjenestefolk. - Molbech beraaber sig paa 
Lyngbye (p. 5i 5), der udtrykkeligen skjelner mellem de jydske 
Ord Kompdn og Kampen; men en saadan Adskillelse i en en
kelt Landsdeel har i og for sig kun liden eller ingen Betyd
ning og lader sig forklare paa flere Maader. Dens Vægt for
ringes i det mindste allerede derved, at i Sk. bruges kornpdn 
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og komping uden nogensomhelst Forskjel i Bemærkelse (s. [{Jing
hammer), hvilken sidste Form, ligesom Ostg. komping, svarer 
til Kompan i Dsk. D. D. 

Kondas, f. , Maade: nei ijkkje på dajn kondas, nei ikke 

saaledes. 
Kongamad, m., lækker Mad, herlige Retter: si:iddan konga

mad må ejn ajn varra forudan. 
Konge, m., Konge, i eg!. Forst.; men kong fig. om I{ongen 

i Kortspil, Keglespil: ja fijkkj ejn kong; Nsk. Kungje og Kung, 
uden Forskjel; Sv. kung (d. T.) = konung; Dsk. Kong (foran 
et Navn). 

Kouna (å), f., Kone; Nsk., Is\. kona (å); Gl. Sv. kuna; der
imod er i Sv. kona (å) blevet Benævnelse paa et liderligt 
Kvindfolk og har tabt den ædlere Betydning, som dog endnu 
skal være bevaret i enkelte Provindser, f. Ex. Dalarne, Skåne. 
I Bh. har Ordet de samme Bemærkelser som i Dsk., Isl. og 
N sk.; men Brugen af det indskrænkes meget derved, at man 
sædvanlig af Stammen i mandlige Personnavne (baade Fælleds
navne og Egennavne) danner ved Afledningsendelserne -er·ska, 
-ska, -a kvindelige Personnavne, hvori disse Endelser erstatte 
hint Ord. saavel i dets almindeligere som og specieliere Be
tydning (om det Enkelte s. Gram.). Man siger saaledes: en 
olbryjggerska, en Kone, som brygger Øl el. bar Ølbrygning; it. 
en Ølbryggers Kone (en olbryjggerska e slat ijkkje bare ijn en 
urmagerska - end en Urmagers Kone); snikkerskan, Snedkerens 
Kone; byfoudan, majorskan, Byfogdens, Majorens K.; Dikkan 
el. Dikskan, Bossan, .Massan, Diks, Bossas, Madsen$ K.; Tor·
kjel Gudhjemska, Jens Hanslca, Ola Peter Larska, Thorkel 
Gudhjems, Jens Hansens, Ole Peter !,arsens IL (men bruges 
Konens Fornavn foran Mandens Slægtsnavn, sættes en Genitiv
form af det sidste, f. Ex. Kjistena Hansa, Larsa, Rirstine 
Hansens, Larsens Kone); Nels Potterska, Niels Pottemagers 
K. (hvor et Fælledsnavn er brugt som Egennavn); Tyskan, den 
tydske K.; it. den tydske Mands ( Tydskerens) Kone; Ana 
Norska, Ane, som er eller har været en Nordmands IL, altsaa: 
en Nordmands Hustru eller Enke. - Hele denne Betegnelses
maade slutter sig nærmest til Nedresachsisk .. (s. Richey H. I. 
pag. 399 om: -sche), men synes at have udviklet sig videre i 
Bornholmsken; ogsaa i Svensk haves meget tilsvarende; der
imod kun saare lidet i Dansk. 
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Kopatta, rn., Gedeblad, Skovlilie, caprifoliurn; derimod Sk. 
kopatte, Benedikturt, Nellikerod, geum rivale. Navnet betyder 
eg!. Kopatte, hvormed Phantasien har fundet Noget at sammen
ligne hos disse Planter. 

Korn, n., uruges i eg!. Bh. ei om al Slags Sæd, men er 
den almindelige Benævnelse paa Byg ( s. Bjugg), som den 
forhen sædvanligste Sædart; ligesaa i Sjælland og flere Egne 
i Danmark, samt i Sverrig og det sydlige Norge. l{orn i Al
mindelighed kaldes sii. 

Ko1·11mo, m., s. Mo. 
Kornmona, m. = Dsk. Koi·nmo, Kornmod, n., elektrisk 

Luftsyn, lig Lynild; Nsk. (Kristiansand) Konnmoe, m., Sv. korn
blixt. I Verml. bruges det Udtryk: kombonden går= Sv. åskan 
g., det tordner. 

Korra (ar-ada-ad), v. n., kurre, bruges n. St. fornemmelig 
om Duen, ligesom rnorra om Dueriken; i Gudh. knorra og rnorra 
uden Forskjel, om Duer. 

Korslde, m., l{orsklæde, der er noget forskjelligt fra det i 
andre danske Provindser brugelige Hovedtøi, som bærer Navn 
af Korsklæde. Til Hverdag bruges i Forbindelse med en cou
leurt Kalluns- eller Silkehuc et Korsklæde, der bestaaer af et 
linnet Rlæde, som sidder glat og skjuler Panden og er sam
menlagt paa Issen, saa at det danner en spids Forhøining, 
hvorunder der, for at den kan bevares eens, undertiden lægges 
et dertil dannet tyndt Stykke Pap. Et andet Slags !forsklæde 
med [{niplinger gaaer ned paa Panden med en Spids og ved 
Tindingerne i to llundinger, og bruges i Forbindelse med en 
glat Hue, hYilken Hovedpynt kaldes: hatt å lwua ( s. Hatt ). 
Endelig bruge de ældre Koner et I\orsklæde med I~niplinger, 

som ved Ørerne staaer udad, og i Forbindelse dermed en hvid 
Hue, hvilket Hovedtøi kaldes: hvitt nattoi ( s. Panum B. B. p. 
58, Till.). 

Korta- el. kårtafjiigg, m., et Pibehoved med et meget kort 
Stykke Stilk ved (s. Fjogg). 

Korta- el. kårtapjugg, m., d. s.; s. Pjugg. 
Kort- el. kårttoader-toad, adj. 2 E., som har kort Uld: 

ejn korttoadei' hujnn; Nordsj. korttaaet. 
Kosa ( er-te-t), v. ref. kosa sei, holde sig i Skindet, tage 

sig iagt, være ordentlig: vil! hajn kosa sei l fig. om Ting: ded 
vill inte kosa sei (skikke sig, føje s.); jfr. Gottl. kiiusii, underkue, 
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betvinge; Ostg. kuse, ligge; it. være ydmyg; Sv. kusa, v. n., 
lægge sig ned (om Hunde); smig. Nsk. (Hardang.) kusa sæg ne, 
bøie sig ned, krumme Ryggen. 

Kossijn-eu-ed, adj., lam, hentagen i Lemmerne; Sk. kåsen, 
d. s. (men desuden: frossen; lad). 

Kou, Kuen, Tvang; blot i Talemaaden: ad ha ejn ujnne 
kou, holde Een under Pidsken; udt. ogsaa kau. 

Kra, m., deels Snee, som den er efter Tøbrud, Snee og 
Vand ( = snekra); deels smaa Iisstykker, især paa Havet, som 
begynde at fryse til ( = iskra): dar e meiijn kra, seia vi, når 
snejn står på trajn Iiesom brat smorr, ejlle når hawisijn står 
som ejn vajlljn(g). Dsk. Krav (sjelden), Iiskrav; Is!. krap, n., 
krapi, m.; Nsk. Krape, Krave, m., Krav, n. (Begyndelse til 
lis); jfr. Jsk., Fyen. Krav, Kmvl, Smaaiis, der sætter sig paa 
Tangarter paa Bunden af Havet, inden dets Overflade fryser 
til; Sv. krafts, dobbelt lis. 

Kra (r-de-t), v. n., siges om Havet, naar det belægges 
med smaa lisstykker og saaledes fryser til: hawed kra1' sam
man (Gudh.); Nsk. krapa, krava, f. fl., v. n., belægges med en 

. tynd Iisskorpe; Sv. DD. krava, d. s. 
K1·abat, m., Krabat, bruges ogsaa stundom, ligesom tildeels 

i Dsk. d. T., adjectivisk til at betegne noget Overordentligt, 
Ualmindeligt: dajn sypijn (Snaps) va krabat; nu e 'd krabat, 
nu e.r det fortræffeligt. 

Krabatsal, m., jævn og lige Sadel ("slatter salt>) uden noget 
Træ i, mods. stokkasal (s. s.). 

Krabba, f. 1) eg!. Krabbe, cancer (høres sjelden); Sv. 
krabba, f. , N sk. Krabbe, m. , Is!. krabbi, m. 2) uegl. a) et 
Slags Anker eller Dræg, som bestaaer af et Trækryds, hvori 
4 Hesselkjeppe sidde, der indeslutte en meget stor Steen eller 
een stor og nogle mindre og sammenbindes foroven. Ved 
Hjælp af dette sænkes og holdes til Harbunden den ene Ende 
af det To ug, . hvori Laxelænken er heftet; ogsaa bruges det 
ved de saakaldte Sættegarn. Nsk. Krabbe, m., d. s. (Aasen; 
s. forøvr. Molb. D. 0.); jfr. B. Actst. Krabbe om et Slags 
Anker for en Baad (p. 592); i Sv. bruges krabb, m., om et 
Redskab til at drage Noget ud af Vandet med. b) et kroget, 
bredtvoxende Træ. 

Krabbesten, Steen, som bruges i ovennævnte Trækryds el. 
Krabbe; jfr. lijnnesten. 
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Krabbuer-u-ut, adj., kroget (om Træer): ejn lcrabbuer· torn; 
ett lcrabbut tra. 

Krada, f., gammelt, usselt Øg, Krakke; jfr. lcri'pa, minlca. 
Krada (ar-ada-ad), v. a., ref. lcrada sei, gjøre sig udtilbeens 

eller stædig, som f. Ex. et gammell Øg: hon lcradar sei; fig. 
om Ting, som ei ville gjøre vel eller gaae fra Haanden. Sub
stantivet krada er maaskee at udlede af dette Verbum, og ei 
omvendt; jfr. Jsk. kraadden, adj., vrangvillig, treven, stridig, 
især om Høveder, som ei ville lade sig trække. 

Kraft, f., J{ræft, cancer (Sygdom): hon har fåd kraft. 

Kriijl, n., brugr'~ om Smaakreature, saalænge de kraYle 
omkring = Jsk. Kravl: soen hadde trettan grisa, men lå to 
ihjal, hvikked kajn liitt sje, når dar e så meied lcrajl; ogsaa 
om Smaabørn, der ligge og kravle; Jsk. Krovl; jfr. Gottl. 
banlcråjl, en heel Mængde Børn (kråjl, Ifryben, !\Jylren). S. d. 
følg. 0. 

Krajla (ar'-ada-ad), v. n., kravle, krybe, om Børn f. Ex., 
som ligge og krybe paa Gul l'et; it. om visse Insecter, som 
bevæge sig frem med Møie; Sk. lcrajla; i tildeels samme eller 
lignende Bemærkelser bruges Gottl. krajla, kraulå (om en Enkelt, 
som kryber fremad), kråjld (om en Fleerhed, f. Ex. Myrer); 
Sv. kriila og (d. T.) kri:illa, kralla (krybe, mylre); Jsk. kreile 

(krybe af sted; om Seilende, Syge o. s. v.); N sk. lcravla, Jsl., 
Sv. krajla; Eng!. to crawl (crawler, et krybende Insect). 

Krajusa ( ar-ada-ad), v. a., eg!. krandse: krajnsa opp, s. 
Brua. 

Krakk, m. 1) smaa l!nderskov, navnlig af Eeg, unge Ege
spirer UUekrakk); sjeldnere om ung Skov af Bøg eller Elle 
(bojekrakk, iillekralclc): gakk han i krakkijn å sjar mei ejn kjtipp 
å! jfr. B. A., Lunds St. Landebog: «nogen kraeb (p. 337); «i 
kraclcenn n (339); "ett lidett kracke (gen.) busken (335; samlg. 
"ett lidett busken et lidet Buskads; p. 357); kraclængenn (p. 338) 
o. s. V. Om Dsk. et Ifrat (efter mingh. og·saa Sk.) er det 
samme Ord? 2) en Rjep, Stok af Egetræ: hvor satte du dijn 
kraklc? 31 et Træspid med 2 Grene, hvorpaa man forhen 
stegte eller ristede Sild i Kakkelovnen ( ejn sijllakralck); nu 
bruges dertil et Spid ( sijllaspidd) af Jern med 3 it 4 Grene. 
Jfr. forø\rigt Nsk. Kr·al.;je, m., Træstamme med korte Stumper 
af Grene til at bruge som Stige ; it. et vantrevet og kroget 
Træ; ogsaa tørre Grene i Almindh.; Gottl. kniki:i, en tør Green 
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med Kviste eller Knorter; Ves tg. krake, en kvistfuld, knortet 

Stang; Smål. krake, d.'.s., navnlig til at hænge Kornnegene paa 
for at tørres (krakig, knastet, knudret, ujævn). 

Krakka (ar-ada-ad), v. a., krakka sijll, riste Sild i Kakkel
ovnen paa Spid (almindeligt Udtryk i Gudh. og fl. a. St.); egl. 
sætte Sild paa krak:k (s. s.); jfr. Små!. kraka sad, arter, sætte 
Neg o. s. v.) paa en Stang (s. ovfr.). 

Kramakka (a1·-ada-ad), v. n., rage, rode i: kramakka i 

smorr; besl. med kramma, kramme. 
Krammer-kramm-t, adj. 1) blød og let at sammentrykke 

(klamma samman); om Sneen, som begynder at tøe: snejn e 
krammer; lsl. kramr; Nsk., Sv., Sk. kram; Tsk. IN. S., Holl.), 
Dsk. klamm, klam. 2) kraftløs i Hænderne paa Grund af 
Kulde, saa at man ei kan tage med dem, d. s. s. valijn (vaalen): 
ja e krammer å valijn (Gudh.); N. S. (og Holl.) klamm (s. Ri
chey p. 118l. . 3) efter Skougaard: usom har Trækken i Hu
den•>. Derimod bruges Ordet ei i Rh. med Bemærkelser som 
Jsk. kram, trang, snever, knap, f. Ex. om Klæder, Fodtøi o. A. 
(= Tsk. klamm); it. barsk, streng, f. Ex. om Kulde f. M.; 
eller som Sk. kram, mods. uglatn; ej heller med saadanne 
overførte Begreber som Tsk. ( N. S.) klarmn, Dsk. klam, lidet 
fugtig, f. Ex. om Linned ( Dsk~ endog om Hænder, Læber). 
Sandsynlig er adj. krammer (kramr, kram) beslægtet med v. 
kramma Dsk. kramme; Sv. krama; Isl. k?·ama i: handkrama, 
kremja, trykke, klemme, knuge, knuse f. M.; ligesom adj. klam 
(klamm) med v. klemme (Tsk. klemmen). 

Kramsa (ar-ada-ad), 1) v. a., kramme, famle ved, beføle, 
berøre paa en nærgaaende Maade: hajn kramsada 'na, han 
krammede hende; bon kramsada hannem, hun rev ham i An
sigtet af Arrighed; det bruges sædvanlig kun om Mennesker; 
ellers kramma: kramma ejn faul; k. nogged; Jsk. kramse. 2) 
v. n., kramsa i nogged, gramse, famle i Noget (ogsaa gramsa); 
Nsk. kramsa, v. n., gramse efter N. 

Krana (ar-ada-ad), v. n., glide; om en Slæde, som glider 
ud af Sporet (især Vesti.); udentvivl en Sideform til v. kana 
(s. s.; samlg. iskrana og iskana). 

Kranker-krank-t, adj., høres paa Sydl. i Bemærkelsen: syg, 
svag, affældig; Tsk" Sv., Gottl. krank, syg; Nsk., Jsk. krank, 
skranten, sygelig (Isl. krankleiki, Sygdom; jfr. Gl. Nsk. krankr, 
svag, brøstfældig (ogsaa i Nsk. D. D. krank). 
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Kras, l\nas (sjeldnere: Kras): gå, slå i le.; Sv., Sk. kras; 
Nsk. Knas, Kras; Jsk. Gras, Graass. 

K1·asa (ai 0 -ada-ad), v. n" give en Lyd som Noget, der 
gaaer i Rras; Sv., Sk. krasa; Dsk. knase (sjeld. krase); Nsk. 
knasa; men krasa (forøvrigt ogsaa knasai, v. a., knuse; Sv. h'asa 
sonder, d. s.; Dsk. knase (imellem Tænder); Bh. knasa, d. s. 

Krass, m" Ifradser, Redskab til at kradse eller rense med 
I bosse-, kanonkrass, pivekrass); Sv. krats, m., tildeels d. s. 

Kratla (ar-ada-ad), v. n., klavre, klattre; jfr. m. H. t. Con
sonantomsætningen N sk. kratla = '!clatr·a, kludre. 

Kratt, n., Benævnelse, der bruges om Børn (jfr. tcrajl): 
har e så meied smått kratt ( Gudh.); formod. beslægtet med 
det foregaaende 0. Det danske og skaanske Krat, Smaaskov, 
er fremmed for Bornholmsken, af hvilket ellers hin Benævnelse 
ved første Øiekast kunde synes at være opstaaet figurligen. 

Kraula og krawla (ar-ada-ad), v. a" med opp: smøge Noget 
op, f. Ex. Benklæder; med ner: tage det Opsmøgede ned igjen: 
kraula dina boiser opp ! nu kraular ja dom ner igjen (Vesti.); 
hedder ogsaa kaula (Nord!., f. Ex. Gudh.). Krawla er maaskee 
oprindelig et intransitivt Verbum med samme Bemærk. som 
f. Ex. N sk. kravla, gramse, famle, bruge Hænderne idelig; 
jfr. Dsk. famle i Talemaaden: famle [{!æderne op om sig; 
kaula maaskee blot en Sideform; i andet Fald kunde den være 
beslægtet med Nsk. kava, kavsa, Sv. kafva, der ogsaa bruges 
om Famlen med Hænderne, skjøndt noget anderledes igjen. 

Kreit11r (første St. beton.), n., Kreatur (især om Kvæg eller 
Huusdyr i Almind.); Nsk. Krytei0 og ( = Dal.) Krytyr f. fl.; 
Ostg. og a. sv. D.D. kriter; Jsk. Kretter. 

Kri: Udtrykket: «kriens ti(d)" bruge de Gamle paa sine 
Steder (f. Ex. Gudh. og Omegn), saaledes, at derved skal ude
lukkende forstaaes Krigen med Carl Gustav, naar man f. Ex. 
siger: ejn Svensker frå kriens ti(d) ble do lider i ejn kjajllara; 
en konna sjylde sei i' kriens ti(d) i Holmehodda. Ifrigsperioden 
fra den franske Revolutions Udbrud indtil 1814 betegnes sæd
vanlig ved Benævnelsen: dajn stora h 0ien. 

Krikk (e), n., Benævnelse paa en Stakkel, der har en 
elendig, krybende Gang: dar går de' gamla krikked; af krikka 
(s. s.); samlg. Nsk., Sv. krak, n., et Kryb; Dsk. (sjeld.) Kræk; 
deraf formod . .Jsk. en Kræg, Stakkel, Skranting; it. Kloddrian; 



192 l\RIKKA-1\ROBBHUS. 

jfr. ellers Dsk. Krik, Krikke, usselt Øg. I Sk. er kreg el. krag, 
n. = Dsk. Almuespr. Kræ (jfr. Sv. krak). 

Krikka (a1·-ada-ad), v. n., krybe, have en jammerlig Gang, 
halte paa begge Been f. Ex., o. s. v.; jfr. Tsk. kriechen, krybe; 
Ostg. kreke, Nsk. kreika, gaae sagte, forsigtigt; Nsk. krika (e), 
gaae kroget; Nsk., Sv. kraka, krybe, kravle. Samlg. Sønderj. 
kræge, skrante, hive, være sygelig. 

Kripa, f., usselt Øg, Skindmær; maaskee af en ældre Form: 
kripa = kriva, krybe, Sv. krypa; jfr. Tsk. (N. S.) Kropel, en 
Krakke. · 

Krisker-krisk-krist, adj., syrlig, sødsum af Smag; om Æbler 
især: ett h·ist abble; Sv. 1Vestg., Sk.) h·isk. 

Kristanna (Vesti., kristanla (Gudh.), f., en Kastanie. 
Krubba (å), f., en [{rybbe; Nsk., Sv. krubba. 
K1·ubbes, n., s. d. følg. 0. 
Krubbhns (oftest i d. best. F. krobbhused) eller forkortet 

krubbes (krobbesed), n., en nu forældet Benævnelse paa et sær
eget Værelse i et Huus; men Oprindelsen til dette Navn er ube
kjendt. I Gudhjem og paa hele den Kant af Landet blev, 
efter hvad meget gamle Folk der berette, hint Navn brugt om 
et Værelse med Leergulv, hvor man havde sit Søndagstøi f. M.; 
senere, da man indrettede Kjælder under saadant et Værelse 
og anbragte Brædegulv, kaldte man det sædv. hused, hvilket 
Navn igjen nu for en stor Dee! er afløst af Benævnelsen: sa
lijn, Salen. Her pleier man endnu paa mindre Gaarde at op
bevare Kister med Linned, Klæder o. A., ligesom her og staaer 
ofte en opredt Seng. Paa Sydlandet brugtes N. krobbhus, efter 
de Gamles Udsagn der, om et Værelse imellem Forstuen og 
Salen, i hvilket der gjerne stod en Seng, en Væv, f. A. Det 
kaldes nutildags malsal :-i: Mellemsal; s. Hus. Skougaard (B. 
B. p. 383 har Benævnelsen: grobhus (og føier til: «eller krub
husu), som han udleder af grobba og oversætter ved: Pige
kammer. Men grobhus har aldrig i Mands Minde været hørt 
nogensteds paa Bornholm, og ingensteds vil man vedkjendes den 
specielle Bemærkelse: Pigekammer, hvad enten der skal tænkes 
paa Piger i 'Almindelighed eller, hvilket vistnok er Skougaards 
Mening, paa Tjenestepiger. Vel skal paa nogle Steder, thi 
ogsaa det berettes, hint Værelse tillige have været benyttet som 
Opholdssted for Piger og Børn; men altsaa ikke anderledes, 
end som endnu andre Værelser benyttes her eller der, hvor 
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man ei har noget eget Pigekammer (peiefommers ). Jfr. des
uden forøvrigt Ordene grobba, grebba. Den af Skougaard først 
opstillede Form (groblms), hrnraf den anden ( krubhus) altsaa 
maatte være en Forvanskning, er vel derfor noppe andet end 
en blot Conjectur af ham selv, og den af ham anførte Bemær
kelse en reent paatnmgen. 

Kroguer-u-ut (aah. å), adj., kroget; Sv. krokig; Nsk. krokut. 

Kro1111a, f., ældre l\arn paa en Rarudse; hedder nu alm. 
karussa; formod. af k1'0pp, med Hensyn lil dens i Forhold til 
Hovedet store Legeme; Jsk. kroppet, adj" svær af Legeme, tyk 
og før. 

Kron (au), rn., l{ro, Krohuus; Sv. krog, m.; Tsk. Krug, m.; 
Sønderj., Angel. et K1'0; Sk. ett kru; Nørrej. et Kroer (Krouer). 
Jfr. forøvrigt Is!. k1·(!, krd, f., en Vraa. 

Kru11a (nu almindeligere: krona\, f., Krone; Nsk. (nordenfj.), 
Vestg., Sk. krnna; Is!. knina (ældre F.). 

ih1111ak11r (ældre F.), kronakar, m., Benævnelse paa et for
trinligen stort og anseeligt Mandfolk; s. Kw·. 

KrnslJår, n., ældre Navn paa Tyttebær; nu sædv. tOltebiir; 
Tsk. Krausbeere; Vestg. lcroserr; bstg. kroson; jfr. J. Paulli 
Urteb. p. 151 ) , hvor Tyttebcei·, Kro8ingbcer, Kroslinger anføres 
som Benævnelser herpaa i Dsk. og Nsk. Derimod Sv. krusbar, 
Stikkelsbær. 

Kruseki:ge, f" el Slags Julebrød; s. Jylafowa. 

Krya ( er-de-t), v. imp., krybe i Mængde, rnylre, vrimle 
(om lnsecter): ded kryer; Nsk., Verml. kry; Jsk. (Mors) grye; 
Isl. 1ia og gr1ia; jfr. kni, gni, griii, Vrimmel (s. k1°6dda). 

Krya (er-de-t), v. ref., krya sei, vise sig kry; Nsk. (Daa) 
k1'Y sig, kro sig. 

Kryda (cw-ada-acl, sjelden), ogsaa lcrydei·era (meest i Spøg), 
v. a., krydre; Is!., Nsk., Sv. krydda. 

Kryer-kry-kryt, adj ., kry, med samme Bemærkelse som i 
Dsk. og Nsk., om tr. d. s. s. kar: hajn e så kryer i niibbed 
(= Jcar i snudan), han er saa rask, kjephøi; derimod Sv. og 
Sv. D. D. lcry, rask, livlig, munter. 

Kråga, f., Ifrage, corvus cornix; Sv. k1·åga; Nsk. Kraaka; 
Is!. krdka. 

lfriige1i, n., et Slags Blomme; Sv. krikon. Jsk. Kræge (pl. 
Kræger). 

lfriigla ( ar-ada-ad), v. n., kjævle, trætte imod; tale imod 

13 
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Noget med Vrantenhed og Knurren ved ubetydelige Anled
ninger,· gjøre Vrøvl; Sk. kragla; Dsk. (sjeld.) kregle; Sv. d. T. 
krakla (knurre, brumme, skjende); N. S. krelceln (Richey p. 138). 

Kriigla, f., Een, som kregler, trættekjær Person (om begge 
J{jøn); kriiglara ( sjeldnere; Gudh.), m., d. s. (om Mandfolk 
alene); Sk. kriigla; Dal., Ostg. krakla; Sv. d. T. krakla, f;, og 
kraklare, m. (Knark, vranten Person. Daa). 

Kriiglara, m., s. d. foreg. Ord. 
Kriiglas (as-ades-ads), v. rec., mundhugges. 
Kriijnga 1 ( er-de-t), v. a. og n. l) krænge, vrænge, gjøre 

vrang, vende om paa Vrangsiden ( k. kjoulijn, hossarna); Sv. 
kriinga. 2) tvinge ud af sin rette Stilling, lægge paa Siden 
a) om Skibe: krajnga ett sjev; = Sv. kranga, Dsk. krænge; 
ogsaa ligesom i Dsk. og Sv. v. n. lægge sig paa Siden, vride 
sig til Siden: sjeved knijnger. b) overført paa Mennesker: faae 
Bugt med, overvinde, navnlig i Llrydning (briiddnijng): ja kajn 
kriijnga hannem (Gudh.). 3) vrænge, gjøre en vrang, fordreiet 
Mund: krajnga ad ejn me flabbijn, vrænge Mund ad Een; og
saa blot k. ad e. (Gudh.); jfr. Nordsj. krænge og vrænge (om 
en Spottefugl; it. om J{atten, naar den knurrer; Junge p. :590). 

Kriijnga 2 
( er-de-t), v. n., ile, rende, løbe af alle Rræfter: 

la voss krajnga hjemm; di krajngde att' ijn, de rendte efter 
ham; krajnga å, adsta (asta), kile afsted; Dal. kringa og, lige
som i Ostg., Helsingl., Jem ti., kringa sig, skynde sig. (Bh. 
kriijnga = kringa, ligesom omkriijng = omkring.) Jfr. frem
deles Ostg., Dal., Medelp., Nsk. kring, adj., snar, hurtig; 
samlg. Jsk. kring, kræng, behændig, nem til Haandarbeide 
(ogsaa Nsk. lcring); Vestg. krangeri', flink, arbcidsom (efter Hof). 
S. forøvrigt d. følg. 0. 

Kriijngder-kriijngd-t, adj., som man ei kan faae Bugt med 
i Tale og Disputeren; ogsaa overhovedet: stridig: dajn karijn 
e, mijn sajn, krajngde1' (= «di kajn i snakk ijkkje do 'ijn ån; 
Gudh.). Hvis det d, der høres i Ordet, blot er en Lyd, som 
en vilkaarlig Udtale har paatrængt det, ligesom f. Ex. d i 
houdkommijn, og den oprindelige Form altsaa var krajnger, 
krajng (hvoraf nedf. lcrajngelse var dannet, ligesom styjggjelse 
af styjggj), kunde i saa Fald jævnføres Vestg. lcrångerr hos Ihre 
(D. L. p. 97), der oversætter det ved: "pugnax, arduus, præ
valens"; samlg. fremdeles Dal. kring i munnam, som taler hur
tigt; Jsk. (Ribe St.) kræng i Munden, mundkaad; Ræmpevis. 
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kræng, sjeld.: kneng i Tale (Visen om Axel og Valborg V. 1i8; 
om Ihitting Ilelfredsøn V. 11 ). Hører derimod d virkelig til 
Endelsen, maa Ordet oprindelig betragtes som et Participium, 
maaskee af det transitive Verbum kriiJnga 1, altsaa egl. vrang
vendt, som har det Vrange vendt ud, men dernæst brugt i en 
uegentlig Bemærkelse, der just ikke ligger saa fjernt fra den, 
som haves i den fignrlige Talemaade: viinna vrångan udforr, 
vende det Vrange ud <>: give skarpe Ord. 

Kraj11gelse, n., et stridigt i\lenneske, s. d. foreg. Ord. 
Kriiwtit 1 (m'-ada-ad), v. a., kramme, befjamse, trykke, knuge 

(et levende Væsen, især mindre Dyr): horrijn kriiwtar dajn 
hujnn så, s'ad -, Drengen krammer den Hund saa forskræk
keligt; må'nte ki'iiicta dajn lijlla kjiijlljng [(attekilling) så meied ! 
Tvivlsom Oprindelse; jfr. Sønderj. kreite, l~ræite, krægte, tvinge, 
faae Magt med ( N. S. bekrechtigen, betvinge); Nørrej. krøite, 
knuge, kryste (f. Ex. Saften af Bær gjennem et l{læde). Alm
qvist (Sv. Spl.) henviser til Sk. ki·ofta, rynke, kruse, gjøre 
Bræk paa. 

Kråwta ~ (ar-ada-ad), v. n.; ogsaa kTiiwtas el. krawtes (as el. 
cs-ades-ads), v. cl., slride med i\lunden, være trættekjær og paa
staaelig (Gudh.'; s. d. følg. Ord); jfr. Nsk. krektig, adj., paa
staaelig, paaholden; it. snedig, slem at bestille med. 

Kråwta, f., Benævnelse paa et uroligt, trættekjært Men
neske, især Een, som ynder Processer: en tij11glc1·awta, en 
Tingstud; udbyjggjarakriiwta, en Agitator af Huusmand. 

Kråwtas, !,råwtes (as el. es-ades-ads), v. rec., staae og brydes, 
uden at kunne faa hinanden omkuld; ellers broddas (s. s.) om 
egentlig Brydekamp. Formod. beslægtet med kriiwta 1; jfr. 
Sønderj. kreites, prøve Styrke. 

Krå,l1as, v. cl., s. Kriiwta 2, v. n. 
Krodda, m., Vrimmel, Mængde, Flok; udentvivl beslægt. m. 

v. krya ( s. s.) og egentlig brugt om lnsecter, siden overført 
paa Andet: sikkenejn k1°iJdda madka (Orme); madkana sidda i 
lcrodda; gjiislijnga å alijnga gå i krodda daroppa; ejn krodda 
kvijnnfolk; Isl. lcrit, n. (kroygr, kroklc1°, talrig, vrimlende); Nsk. 
Kru, n.; jfr. Eng[ crew, en Hob Folk; croicd, Trængsel, Stimmel 
af Folk. 

Kriigla, f., et kroget Træ, hvad i N sk. kaldes krekla. Ordet 
er beslægtet rn. krog, kToguei'. Jfr. rn. H. til Formen Jsk. 

13' 
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Krogel, pl. K1·øgler, om Sneglehuse, Hummerkløer o. I.; krogle, 
krybe afsted. 

lfriigluer-u-ut, adj., forkrøllet ( = broggluer); jfr. N. S. 
krolceln, krølle; Nsk. I efter Molli. D. 0.) krøkle, krølle. 

Kriinua (ar·ada-ad), v. n" rømme sig, hoste sagte, smaa
harke ( onomatop.); Sk. lcrona; Smål. kronska. Jsk. (Vends.) 
krønne, v. n" om Ifreature af Hankjønnet: give Avlelyst til
kjende (Sjæl!. krønsk, adj., om den unge flingst, som f. Ex. 
ved Lyd ytlrer Parrelyst); Jsk. kntnnie, lcronnie, gumre, om 
Hesten, naar den seer Røgteren komme (Viborg St.); g1:;nne, 
grynnie, rømme sig; vrinske (Salling). 

Kriinnelaosta, f" tør Hoste. 
Kriissa (ar-ada-ad), v. a" knuse, sønderknuse (jfr. kras, krasa); 

Sv. kl'ossa; Eng!. to crush (kryste, brække i Stykker). 
7 Kujll (o), m., afs'fti;;{pet, rundagtig Top, Topflade (Nsk. 
Koll, m" Isl. lcollr, m.; s. d. følg. Ord), høres saavel i sing. 
som pl. hyppigt som Stedbetegnelse om dette eller hint Høide
strøg, høi i\Iark eller Ager til en Gaard; deraf Bokkujll, Toppen 
af en Klippehøide ved Gudhjem; jfr. Sv. kulle, m" Høi, Bakke ; 
samlg. Stednavnene Kullen og Kinnekulle i Sverrig. 

Kujlla (o), f., bruges især om den Deel af Hovedet ovenfor 
Nakkegruben, bagved den egentlige Jsse; dog ogsaa om den 
øverste Dee! af Hovedet, Issen (jfr. kujll), ogsaa med nøiagtigere 
Betegnelse: lwudkujlla; Nsk. Koll (Isl. kollr); Sv. lcull, m.; 
Gottl. kulla; Dsk. (foræld.) Kul, Kuld. Forøvrigt findes ogsaa 
denne Form brugt i Stednavne; s. Blåkujlla. 

K11jllebiitta, kåjlcbiitta, f., bruges ei-Iisk. Kolbytte, Kaal
bøtte el. Sv. kull-, lcullerbytta, --- men om en hurtig Vending 
med lfroppen, hvorved den kastes hovedkulds bagover (mods. 
vajlebatta, s. s.): ad sjyda le., at støde (en omvendt) Ifolbytte. 

K1y11ta og kuta, f" cunnus; Is!" Sk. kunta; Westph., Ost
frisl. Kunte; Os tg" Brem. Kute; Holst. Kutt. Kunt, Kunte 
er af !Vloth ogsaa anført som dansk Almuesbenævnelse; s. for
øvrigt Molb. D. L. p. 305. 

Knletol'l'u, f., s. Torru. 
Kura ( ar-ada-ad), v. a" lcura kjappa (ældre Gudh.), ind

skære, gjøre Indsnit i (" sjura hak ter i") f{jeppe, Stokke til 
Prydelse el. overhovedet skære Zirater i dem; jfr. Jem li. lcåra, 
skære ud, tilskære med Tælgekniv; Nsk. (Helgi.) lcaura, skære 
Spaaner, indskære Vedstykker, for at de lettere kunne tændes. 
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Kur11 ( ar-ada-ad) , v. n. , siges om smaa Børn, naar de 
kunne holde Hoved og Ryg i Ligevægt, medens man tager dem 
om Benene, og saaledes løfter eller gynger dem i Veiret: 
biillijn kajn kitra (ueraf Udraabet kur! kur! som man henvender 
til 11arnet, medens man løfter det); at løfte Børn paa denne 
Maade kaldes: ad kura me bltlla. Samlg. lsl. kura, Sv. kura, Gottl. 
kiiurii, kurii, Dsk. kure, ligge, sidde, holde sig i Rolighed f.M.; 
Smål./mra, lude med Hovedet; Nsk. d.s., it. hvile, sove i en lidt 
sammenbøict Stilling; Tsk. fouern, Eng!. to cower, sidde paa Uug. 

Kuska ( ar-ada-all), v. n. og a., 1) være Kudsk (dog kun 
som spøgende Udtryk); Sv. lmska. 2) pidskc, tugte. 

Krn1ldr11, f" Strube ionornatop.); ogsaa lwlskvaddra; samlg. 
i Dsk. og uanske DO. !folk, Kvolk, Kvollc, Strube, Svælg. 

Kvadd1·lli., rn., Træpind, som stikkes gjennem et Øie paa 
Noget til at fæste med; den bruges f. Ex. paa de Rebstumper, 
hvormed Køer bindes ( lcoldmma ), og paa Pleile; Sk. kvadrik, 

Nagle i Haandfanget paa en Vandspand. 
Krnlmuer-u-ut, adj., kvalm, beklumret; ejn kvalmuer sta; 

har e lcvalmut; Sv. qvalmig. 
l\varn, f., Kværn; Sv. qvam, f.; Is!. lcvom, f. 
Kvarmnåugel, rn., Kværnstang, Stang til at dreie en mindre 

I{ værn meu; Falst. Kværnmangel. 
lhejl og li.råjll, m., Aften (f\vældi; Sv. qviill, m.; Nsk. 

Kveld, m.; Isl. kvolcl, n. Ordet, som i det Hele nu er for
ældet, har længst bevaret sig i Uutryk som: i kvcijll, i Kvæld 
;i: i Aften ( = i sta); N sk. i Kveld; lsl. i lcvold (derimod Falst. 
i Kvæld, om Aftenen); i kvåjllen (uregelmæssigt), i Aftenliden, 

om Aftenen. 
l\vejlii (ar-ada-ad), v. n., aftnes, blive Aften (kvælde): ded 

kvejlar (ældre Gudh.); Nsk. lcvelda; lsl. kvelda (ældre F.), kvolda; 

Jsk. kvælde. 
lhejias (as-ades-ads), v. d., d. s. s. kvPJla; kan nu be

tragtes som forældet; N sk. kveldast; Sv. qviillast; ælure Dsk. 

kvældes. 
lhejlnijn(g), f., l\lørkning, Aftenens Begyndelse: i kvejl-

nijngen (alrnind. i ældre Gudh.); Sv. qvt'illning, f.; Nsk. f{vel

ding, f.; Nordsj. Kvcelling (Kvællingen: Junge p. 399); jfr. 
foræld. Dsk. lcvældne, lakke mod Aften. 

Kvijnua, f., Kvinde (lsl. kvenna, kvinna, lcvencli, Nsk., Sv. 
qvinna), er aldrig i J\Jands Minde blevet brugt om en Person i 
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Almindh. af Kvindekjøn uden noget Bibegreb; derimod brugtes 
det forhen (f. Ex. ældre Gudh.) og skal endnu høres enkelte 
St. paa Bøigden med Bemærkelsen: Hi~8fru, f. Ex. min kvijnna, 
min Kone ( = Sk. kvinga, Sjæl!. Kvinde) ; ellers bruges nu 
altid konna eller lzo8tru (jfr. eitakvijnna ). Ogsaa bruges det 
stundom med Bibegreb af Foragt: diijn lcvijnnan ! det afskye
lige Fruentimmer; jfr. Ordet Kvind i dansk Almuespr. ( Molb. 
D. L. p. 427; D. 0. H, 220). 

Kvij1111folk, n.) det eneste brugelige Ord til at betegne en 
Person af Kvindekjønnet, et Frnentimmer; Dsk. (eller rettere 
nu dansk Almues pr.) et Kvindfolk; Nsk., Sv. qvinnfolk; Isl. 
kvennj61k (Fruentimre ). Jfr. forøvrigt Folie. 

Kvisan, kvisill, s. Kvak!cer. 

*Kvissa, f. 1) Blegn ( blena), lidet Saar, Udslæt i Hovedet 
eller paa Kroppen; jfr. Nsk. Kvisa, Kveise; Sv. qvesa, qvissla; 
N. S. Qveese; Ångerml. kvisel; Jsk. (Mors) Kvesel, hvilke lige
ledes bruges om Blegner, Blærer, Udslet af forskjellig Art. 
2) uegl. Sted paa et Træ, hvor Barken er læderet: en kvissa 
på ett trii. 

Kvii ( r-dde-tt), v. n. og a., kvæde, bruges om at have 
daarlig Sangstemme, synge daarligt ( Gudh.): dår komm ejn 
gammajller tyjggjara Jylaawtan å kvridde; kvri en visa. Eiiers 
bruges sjunga. 

Kviikke1·-kvåkk-t, adj., egl. levende (Isl. kvikr, foræld. Dsk. 
kvik, kvig, kveg, kvæg), bruges kun i uegl. og mindre god For
stand = altfor freidig, rask paa det f. M. (jfr. kar, kryer, 
frakker): når hajn e hjemma, e hajn kvrikker, men uda på 
sjojn e hajn ejn mojbois. Jfr. Sv. qvick, livlig, rask; N sk. 
kvik og (Tr. St.) kvæk; Dsk. (foræld.) kvik; Engl. quick. En 
Form kvik eller kvig ligger derimod til Grund for Samsætt.: 
kvisan, Kvik- el. Kvægsand ( Isl. kviksandr), kvisill el. -sell, 
Kvæg- el. Kviksølv !Sv. qvicksilfver, Isl. kvikasilfr). 

Kåg, m., et Straffejern til Forbrydere, bestemt til en Straf 
omtrent af samme Art, . som hvad til Skibs kaldes: at staae i 
Boien (Vesti.); en eiendommelig Bemærkelse, hvis Ordet er 
d.s. 0. s. N. S., Sv. kåk, m., Dsk. Kag. 

Kåg, m., s. Kog. 
/ Kåga (ar-ada-ad), v. n., sætte Næsen i Veiret og glo eller 

kige efter Noget; it. sætte Næsen høit og kaste et fornemt 
Blik hen over Noget f. NI.: hvad står <lu å kågar iitte? ja så 
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prostijn imorns: koss, hvor hajn kågar ! Det bruges forøvrigt 
ogsaa om Heste, der kneise, løfte Hovedet eller staae og see 
ben i Veiret. l\led samme eller lignende Bemærk. Sk. kåga, 
Gl. Dsk. kaa,ge, Dal. x~ogcl,, Nsk., Is!. kaga; endvidere med Afleds
endeisen sa, se, Sv. lco.r:a ( d. T.), Gl. Dsk. koxe, Sjæl!. kouse, 
Loll. køise; jfr. Tsk. gurken. 

Kt\jla ( næstrn altid i hest. F. kåjlan), f., l{olde, Holden, 
Roldfeber; Sk., Små!" Vestg. kalla ( å); Is!. kalda. Figurlige 
Bemærkelser ere: rablwn, st6vmoem ( Gudh. st6mmoeren), lea 
bested ( s. ss.), «fordi man ifølge Overtro ei turde nævne den 
ved sit Navn, da den saa mulig('n gik mindre hurtigt bortn. 

K!tilcr-kåjl-kalt, adj., kold: k!~ler grod, kalt si:ivva; Is!. kald1·; 

Nsk. kald; Sv. kall. 
Kålbjiir, n., Kaalbed; s. Bjår. 
Kålgniiwl, m., s. Gnåwl. 
Kålhakkara, m., eg!. Een, som hakker Kaal, bruges som 

13enævnelse paa den, der kun kan løbe paa een Skøite. 
Kåmm, m., l{am (Angel. Kaahm), bruges i Bh. ogsaa om 

det af Sæden eller Græsset, som bliver staaende efter Hugget 

med Leen. 
Kårtafjogg, kårta11j11gg, s. Korta-. 
Kås (foræld.J, et Baadeleie, findes nu kun i Stednavne, f. Ex. 

Norrekås, et Baadeleie og Baadehavn i den nordre Deel af 
Rønne; Kås, et Fiskerleie i Nørreherred; Blek. kås, d. s. 
«loens in littore excavatus, ubi cymbas ponuntn; Ihre D. L. 

p. 81). 
Kåst (I. å), m" en Kost, lliiskost (jfr. urtakost); det bruges 

ofte figurligt i Forbindelser som: hajn Hivver el. hon dajnsar, 
så de' står kåst cl. kåst åtte; s. Stå. 

Kåstastobba, m" en udslidt Kost (s. Stobba). 

L. 

La (for: lada), f., bruges ei som Dsk. Lade (Is!. hlaoa, 

Sv. lada) om et Huns til at gjemme Sæd og Hø i (jfr. Goll), 
men betyder derimod altid en Stald, saavel for Køer (få-la) , 
som for Heste ( oja-la ). Navne paa enkelte Dele deraf ere: 

bolk, flor, 1'im (s. ss.). 
La (r-de-t), v. tr., læsse(= lassa, liissa); Is!. hlaoa; Angel. 
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lade ( lahj 1; Tsk. laden. Ogsaa .Jade Skydevaaben; it. Skibe, 
men hedder i dette sidste altid i Infinitiv lada og i Præsens 
lader. 

La (r-de-t), v. n., i Forb.: ad la fo1'r, spænde for (Vognen); 
i samme Bemærkelse bruges og lade for i Jsk., Loll. og Falst. -
At lade, v. tr. og n. = tillade, tilstede o. des!. hedder: la 
(r-lo-lad); men lade, v. n. og impers. i Forbindelserne: lade 
som, l. til, l. ilde: ladda (er-lod-latt). 

Labba, f., s. 0. s. Dsk., Nsk" Sv. labb (Dyrefod), bruges 
med Ringeagt i Bemærkelsen: Haand: hajn tou grams oppidi 
å tou sei en labba fujll, han gjorde et Gramsetag oveni og 
tog sig en Haandfuld; vittu hojlla labbama te dei ! (Opfordring 
f. Ex. til et letfærdigt Mandfolk); Gottl. labb, plump, stor 
Haand. 

Labiilk, m., s. Bolk. 

Ladd1·ij11g, m., Pjalt, Las; fig. daarlig, ussel Person. 
Lagguer-n-ut, adj., løs, f. Ex. om Tøi: ded toied e så lag-

gut som ejn sijlla - milka; Ångerml. lack; jfr. Sv. lake, M elken 
i Fisk. 

Lagua ( ar-ada-ad), v. n" vædske, blive fugtig, opløses 
(af laga, m., Lage1, om Salt, Sukker o. des!.: salted, sokkered 
lagnar. Udtales enkelte St. lqjna. 

Lajder-lajd(t)-lajt, saaledes udtales sidste Sammensætningsled 
i endeel Adjectiver, der bruges om Ansigtets Udseende, enten 
Farve eller Dannelse; jfr. f. Ex. blcij-, hvid-, lys-, morkj-, ro
lajder; bre-, lång-, rujnnlqjder. Det svarer nærmest til Is!. 
-leitr, Nsk. -leitt (om et Udseende, især i Ansigtet; af Zita, see); 
i Sv. bruges deels -lett, ( lwit-, ijus-, rodlett f. fl. J, deels lagd 
~bygget, skabt, dannet, af liigga, f. Ex. lång-, rundlagd o. s. v.; 
derimod baade bleklagd og -lett; morklagd og -lett); Dsk. -laden, 
i enkelte Tilfælde -lagt (f. Ex. trindlagt; Nordsj. -lavet, f. Ex. 
lang-, trindlavet). - Det lader sig ei med Sikkerhed afgjøre, om 
hint Sammensætningsled i 13ornholmsken er at henføre til 
samme Oprindelse som i Is!. og Nsk. - i hvilket Tilfælde det 
bør skrives: leider-leid-leit, hvad imidlertid ei gjør nogen For
andring i Udtalen, da ej ofte udtales som aj - eller om det 
skal henvises til Slægtskab med Sv. lagd, Dsk. lagt og altsaa 
er dannet af lajggja, ligesom -lajder-lajd-lajt ( . Nsk. -lagd) 

Sammens. tolqjder, trelqjder (s. ss.) f. fl. 
Lajua, v" s. Lagna. 
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iJajs, m., Lax: 
"Vinni ha lrnura ajlla lajs, 
Skanni spo jLirr å komma strajs», 

almindeligt 1'\lundheld paa Skougaards Tid (IL B. p. 67). 
l,ajsafiddijng, m., en Steen, hYOrved den ene Ende af de 

Toug, hvortil man knytter Laxolænker (s. d. følg. 0.), sænkes 
ned til Ilavbunden (Gudh.). Hedder paa Nexøkanten lcysasten. 

Lajsaliijnkj, m., Hampline af betydelig Længde og vel 2 
Kabelgarn tyk, forsynet i visse Mellemrum med Korkstykker, og 
hvorunder den store Laxekrog anbringes. Jfr. liijnl.j. 

Lajsarusk, m., Rygraden og Hovedet af Lax; jfr. 1'usk. 
J,ajsasten, m., s. Lcys<ijiddijng. 
Lab.kit ( ar-ada-wl), v. n., klage, forklage Een (Skg.); jfr. 

Sv. belacka, beklikke, bagtale; Fris. laka, laakje (Hettema 49. 
Molb.), og N. S. la/æn, dadle, «culparo» (Br. Wb. lll, p. 5); 
IIoll. laaken. Af et Ord = Gl. Ilsk., danske DD., Sv. lack, 
Feil, Lyde, Brøst, f.m.; Fris., N. S. Lak. Hedder ellers alm. 
ad klawa. 

Lakke-11ij1111, m., Een, som forklager Andre. Børn, der ville 
klage, spottes gjerne af de andre med Tilraabet: klawe-lal~ke

pijnn ! eller og synges om dem: klawe-klwce-lakkepijnn f. m. 
Jfr. Jsk. f,akketarris, en kaadmundet Sladdrer og Bagtaler. 

Lali.ke-taslrn, f., cl. s. s. lakkepijnn, men bruges navnlig om 
f{ vin dekj ønne t. 

La-liijnga, f., Navn paa enhver Bygning ved en Gaard, som 
ei tjener Lil Beboelse, Udhuns, mods. stouell'ijnga (s. s.). Selv 
i Byerne, naar man blot hnr en eneste Bygning til foruden 
Huset, benævnes denne ofte med hiint Navn. 

1,amma-l.att, m., Benævnelse paa et lidet daarligt Lam: 
lammakatta å kallaknaddrijnga. 

Lamma-sne, m., Snee, der falder om Foraaret = gjiislijnga
sne (s. s.). 

Lamsijng, m., et lidet Lam (deminut. af lamm); jfr.folsi:fng. 
i,ann, n., Lmd: Bornbolrnrren hører ngjerne Bornholm 

benævnet "{) »; han selv bruger altid derom Benævnelsen: lann 
(ligesom jo Lunds Erkchisper og Danmarks l{onger benævne 
det i deres Breve og Forordninger); sædvanlig hedder det der
for: «v1Irt lcmn» naar han taler om sin Fødeø (jfr. (] ). Ordet 
lann bruges ei i Bornholmsken som l\Iodsætning til Kjøbstæ
derne, men derom bruges boicl, bonmnm·lc, rnarlc (s. ss.). 
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Lanuskrobha, f" s. Skrobba. 
La1·ka, f. 1 ) Lærke (Fugl). 2) Benævnelse paa et Slags 

Drikkekar, en liden Dunk eller Flaske, f. Ex. til Ilrændeviin 
(meest for Spøg): har du hatt larkan nylia; Sjæll., Fyen. Lærke; 
svarer til, hvad i Sønderj. kaldes: Lurre, Lurk, Lurres (s. Molb. 
D. L. p. 336). Jfr. rnoppa. 

Larrit, n., Lerred; Østjyll. Lat; Sv. laift; Nsk. Lerejt; 
Is!. ijerept. · 

Lasagjimmer, f., flg. Benævnelse paa et laset, pjaltet Fruen
timmer; jfr. Gjirnrner. 

Lasamajn, m., Benævnelse paa en Mand, som kjøber Laser 
el. Pjalter. 

Lass, n" et Læs (pl. d.s.) = Sk., Sv., Nsk., Jsk., Angel.; 
Is!. hlass. Deraf lassa (p. Bøigd. vesterlands; =Sv.) og lassa 
( = Sk., Nsk.; Is!. lilessa), v. tr., læsse: lassa rou på; vi ska te 
å ldssc. datta lassed. 

Lassa, låssa ( er-te-t), v" s. Lass. 
f,asstång, f., Læssetræ; Sk. d. s. (i Bjara-H.; ellers lassme 

Angel.; Sjæl!., Loll. Læsmed). 
Lasuer-11-ut, adj., laset, pjaltet: ett lasut kvijnnfolk; Små!. 

lasig ; Sk. lased. 

Latterdal, m., Smilehul; ogsaa Jsk. Ufr. Molb. D. L. p. 315). 
Udenfor denne Sammensætning høres iøvrigt Ordet «Lattern 
aldrig i Bornholmsken. 

Lau, m" s. Lou. 
Laulier(w)-i-it, adj., middelmaadig, ikke betydelig: ejn lau

Her går (en Gaard, der hverken kan regnes til goer g. eller 
til skars g., men staaer midt imellem dem begge; Nsk. lag
leg, d. s. 

Laumålder(w)-måld(t)-målt 11. a), adj" lavmælet, som har 
daarlig Stemme; lsl. ldgmæltr; Nsk., Sv. lågmalt. 

Launt, s. Loiner. 
La111·da, m., Løverdag; Nsk. lige!. Laui0 da; Is!. laugardagr; 

Sk. Ljorda; Sv. lordag. 

Lausurt ( w), f. , Ifornoxeøie, Fattigmands Trudsel ( Sjæll. 
Bondeplage), chrysanthemum segetum; jfr. boisflknapp. Første 
Led er formod. lau, law, Laug, Forsamling, Selskab f. m.; de 
Thurah skriver ogsaa uLaugsurtn (B. B. p. 31). 

Law, n., Lag, Lav; Nsk., Sv. lag: ded e hans law, det er 
hans Vane, Maneer (= Nsk. og Sv.); på ded lawed, så kujnne 
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ajle ble hjemma; ded e på law, som (omtrent, som); ver ded 
lawed, omtrent ved den Tid; hvor på law? hvor paa Lag; har 
i law (= Sk.), her, paa dette Sted omtrent ( Gudh. ). 

J,e, f., Side, li:ant, Led; (Vei), Retning, Strøg; en vis 
i\Iaade, hvorpaa Noget foretages: vann 'ed omm på hin ( dajn 
andra) len; dLijn bakkajn e branter, diijn k!Oppan e glatt på 
ajle ler; gakk ijnnom, når du kommer på dajn len; diir e 
fos li många hara på cl. len; du ska 'nte sjiira på d. len; ja 
kajn au gjorra 'cl på cl. len, på biijggje Zema; jfr. ajnelens. 
Efter Bemærkelserne viser det hen saavel til Is!. hlia, f. (Side) 
som leirJ, f. (VeiJ; Nsk. Lid (Li, Le) og Leid (Lei); jfr. Sk. 
le', Side, Rant (Verml. d. s.); it. Maade (Nordsj. Leed; Junge 
p. 392); Sv. led, f" Vei, Kaas, !letning ( sjeldnere = Dsk. 
Led, Side); Gl. Dsk. Lee, d. s. (I\æmpevis.). 

f,e, n., Led, Lukkelse ( Sk. le'; Nsk. cl. s. it. Li; jfr. Is!. 
hlia, Port); best. F. led; det betegner altid et større Led, af 
horizontale Sparrer eller Lægter paa lodrette Endetræer: ett 
byle; de' ostre byled; vångagjimmarale (Vangeled); derimod 
hedder et lille Led i et Gjerde: ledda, lidda, m. ( Smål. lede) 
eller ejn gjareledda, med Spoler dannede af Hasselkjeppe; ofte 
blot til at stige over og forsynet med en Stænte (jfr. gjare

stiitta ). 
M', adj. 1 E., led, kjed: ja e le å 'cl (Nsk. lei a dæ, Sv. 

led åt d.), le å leje å 'd (Gudh.). Derimod lc'r-le'-lett (luk. e), 
adj. 3 E. 1) som vækker Modbydelighed eller Afsky: led, fæl, 
styg, ækel f. m.; best. r. lea (lia): ejn le'1° ejn; en le kjalijng; 
ett lett best; deraf dajn Lea (Zia), randen, Djævelen = Sk. 
den lee el. laje; lea bested (det lede Beest) figurlig Benævnelse 
paa Koldfeber (jfr. 1°abban, stOmmoern). 2) som føler ~Iodbyde
lighed, er ækel ved, har Afsky for: ja e, min gonn, så le'r 
ver 'ed; ded majnneske e bled så lett ver 'ed. Jfr. Styjggjer. 

Lea ( Gudh. o. fl.), le, m., Lede, Modbydelighed; deraf 
madalea el. -le, Madlede; Sv. leda, f., cl. s.; matleda; men 
Nsk. Leia, f., Isl. leiai, m., [{jeclsomhed (imidlertid bruges dog 

i Isl. matleirJi, m.I. 
Ledtl (luk. e) cl. lidd, m" Led, Ledemod; pl. -er: ja har 

out i hvar ejn lelld; ditjnna leddijn e rent galijn (Gudh.); Sv. 
led, m., Nsk., Gottl. lid, m.; Is!. liar, ni. 

Ledtln, m., s. Le, n. 
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Lei, adj. feminin., kun om Vinden: løi, svag: hon e lei 
(Gudh.). Samlg. leier nedf. 

Leia, leja (ar-ada-ad), v. n., leia å, løie af, blive svagere; 
om Vinden (Gudh.). 

Leia (ej), f., Jord, som ligger nogle Aar upløiet ( samlg. 
oppenlanna); i lignende Bemærk. Fyen. Lei, Leien, Leimark; 
Sjæl!. Lei, Leiejord (jfr. Leid hos Moth: • novalis, arvum ces
satum J); •Leidager, leicl Jordn hos Colding; s. Molb. D. L. p. 
319); Sønderj., Als Lede, Legede; Ångerml. lagcla; A. S. ley, 
leag (Eng!. lay, layland ). 

Leid, f., Bjælke, som ligger langs ovenpaa Muren i en 
Bygning, hvori de øverste Stolpeender sættes og hvorpaa 
Sparreværket hviler, l\Iuurlægte ( Leicle hos Colding og Moth); 
Sk. lejd; Nordsj. Leid el. Lcecl; derimod Jsk. Leide, Lede, 
Fodstykke, Fodtræ paa et Huus, hvori Stolperne fæstes med 
den nederste Ende = N. S. Lede (i St, f. Lege, Legede; 
Schiitze IH, 18. Richey p. 149). 

Leider-Ieid (t)-leit, s. Lajder. 
Leie1·-lei-Ieit, adj., lav, lavtliggende: en lei o; ett leit Jann 

(derimod om Jord: l!i' jor, sid Jord, aldrig lei j.); N. S. leeg, 
lav, flad ( Richey I. H. p. 149) it. grundet, ikke dyb = Holl. 
leegh, laegh ( Hichey s. st.; Br. Wb. III, 36); jfr. Nsk. lægd, 
nedbøiet (af lcegja, gjøre lavt, nedtrykke); Lægd, et lavt lig
gende Sted. 

Leil, m., Træbimpel til Øl eller des!., som Folkene tage 
med i Marken; Sk. lrjel; dansk Provindsspr. d. s. it. Leil eller 
(= Sv., Tsk.) Lægel (Læghcel hos Henr. Harpestr.); jfr. Br. Wb. 
III, 36: Legel, Lægel og V, 418 Lecheln. 

Leilaplugg, m., eg!. Leile- eller Bimpel-Prop, bruges som 
Benævnelse paa et Slags Æbler, der i Skikkelse har nogen 
Lighed dermed: hajn ga mei trijllefira leilaplugga. 

Lejtara, liijta1·a (efter Skg. ogsaa loytara), m., Pulpitur; Sk. 
d. s. ; Sv. laktare; Loll. Lægter; N. S. Lekter (Schiitze III, 25. 
Br. Wb. III, 51). 

Lemydier-i-it (= ledmydjer = ledmyjggjer), ledmyg, smidig, 
bøielig i Lemmerne; Is!. liaamjukr; Nsk. liclmjuk. 

Le'r, adj., s. Le'. 
Lerja, f., Leerjord, især skarp Leerjord (hest. F. lerjan = 

lerienn i Lund St. Landeb., s. Bh. Actst. p. 327, 339 f. fl.); 
deraf Stednavnet Le1jarna i Østrelarsker. Om muldleret Jord 
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bruges eller brugtes forhen Benærnelsen mujllerja (jfr. Skg. 
B. B. p. 361). 

Lerka ( ar-ada-acl ), v. n., om sagte, lyuløse 13eYægelser af 
forskjellig Art (Nsk, Sv. lirka, Dsk. lirli:e): ad lei·ka rne ejn lås, 
lirke ved en Laas; le1'ka me ben, svinge med Benene, bevæge 
dem frem og tilbage, saaledes at del ei høres ( Sønderj. leerke 
paa Benene, omlr. i s. Bemærk.); lrnjnn lerkar rne rompan, 
Hnnden logrer meu Halen ( Sk. lira; Nordsj. lir·e); di komma 
lerkenes ijnn (Guclh. ci: «smalt å tiistn ), de komme listende ind 
(Nsk., Sv. lirka). 

Lerkasa \ 
Lerklabh s. Kasa, Klabb, Klasa. 
Lerkiasa 
Lia (er-le-lecl), v. tr., lide, taale, gjennerngaae; il. fordrage, 

finde sig i, synes om, men hedder da i Infinit. li og lmpf. lide. 
l\sk. Zia li'; Sk. li; Sv. Zida. 

l,ia (er-lell-{ed el. lit), v. n., lide, lakke, forløbe: de' liei· 
te el. ad awlan ; K sk. Zia; Is!. lirJa; Sv. Zida. 

(,ia: dajn lia (Skg.), Fanden; s. Le', adj. 
Lidijn-en-ed, adj., liden, lidet; lille; hest. F. lijlla (almind.), 

lidena, lille; lid, subst. n. og adv., lidet, lidt; Derninutivforrn 
lissiju-en-ed, ganske liden (meest som Rjæleord); hest. F. lissena 
(jfr. forøvrigt Nsk. liten, hest. F. litle, lisle, lisje; Engl. little, 
liden, compar. less, lesser): ejn lidijn bitta horra, en lille bitte 
Dreng; dicljn lijlla, Lidena, lissena LLillijn, det lille Barn; licl e 
hare ijn ijnged. Jf'r. smår og mindre. 

låggua, ligua, lijna ( ar-ada-ad ), v. tr., ligne, bruges absol. 
i IJemærkelsen: skjældc Een ud, idet man ligner ham ved eet 
og andet; forbindes hyppigt med kajla (s. s.): hajn bådde kallte 
å lignada mei. Ogsaa bruges det som v. n. i Bemærk. ligne, 
være liig = amma (s. s.J, men dette er en nyere llrug (jl'r. Skg. 
B. Il. p. 394). 

Lijlla, altid hest. F., af lidijn (s. s.), lille. 
Lijllestoua, f., s. Stoua. 
l,ijnner eller lijnger (thi Oprindelsen er uvis), pl., Skæl 

Boveuet. Singularis er yderst sjelden og hedder: en lijnna. 
Lijune-sten, m., Steen af et Ægs Størrelse, der sættes i 

Bankerne nedenunder et Sildegarn ved Vragning ( Gudh.; jfr. 
majnsa). Første Led lod sig forklare af et Verbum == Sv., 
Nsk. linda, svøbe, vikle om, hvis ikke Ordets høist sanusynlige 
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Slægtskab med andre Ord, der vanskelig modtage den For
klaring, gjorde Sagen tvivlsom; jfr. navnlig Sjæll. lynde, lynne 
Næringer ( Gilleleie), fæste Stene paa Sildegarn; lønne et 
Fiskergarn (Omø, Agersø), hænge Stene i den ene Ende. I 
Moths Ordb. forekommer ogsaa: "at lynde Sildegarn» og 
uLyndingn, en Steen, som dertil er tjenlig ( s. Molb. D. L. p. 
339, 347). 

Likka (ar-ada-ad), v. tr., slikke (!ikke; Holst. likken, Engl. 
lick; Tsk. lecken) bruges kun, naar man taler til Børn; saaledes 
i en bekjendt Sang for Smaabørn: 

"Så tou ja mei en stikka 
Å vijlle grodijn likkau. 

Lim, m. 1) Liim, gluten; Is!. Um·, n.; Nsk., Sv. lim, n. 
2) l{alk eller Kalksteen, en forældet Bemærkelse, men bevaret 
f. Ex. i Stednavnet Limensgada, et vist l\alksteensgebeet; lsl. 
lim (i veggjaUm); Nsk., Jemtl., Sk., Jsk., Loll. Lim, Liim; 
Ves tg. limm; Engl. lime. 

Lima (ar-ada-ad), v. n., forb. med på= ultajnga vern, 
klæbe, hænge ved (Gudh.); lsl. lima, v. tr., klæbe, kline; hvor
imod Ordet i Bornholmsken neppe bruges transitivt 'udenfor 
Bemærkelsen: lime, fæste ved Liim (ogsaa Is!.). 

Lin, n., Hør; Is!. lin; Nsk., Sv. lin (derimod Sk. altid lior). 
Lingarn, n., bemærker ikke Hørgarn (bJ•ugarn, braggarn= 

Sv. lingarn, Nsk. Linga'n), men et Sildegarn af spunden Hør 
(Gudh.). 

Lingraw eller liugruva, f., fiirkantet Grube el. Hul, som be
dækkes foroven med Stænger eller Bræder, hvorpaa man tørrer 
Hørstænglerne ved Hjælp af Brænde, som lægges i Bunden af 
Gruben. · 

Lingruva, s. foreg. 0. 
Linka(= kjeita, l\eite), f., venstre Haand, men bruges 

næsten altid i den best. F. : Unkan; af Tsk. link, venstre. 
Linna ( ar-ada-ad), v. tr. og n., linde: lindre, formilde 

(Smerte); slappe, løsne paa det, som er stramt; fortynde, gjøre 
slappere el. svagere (om Mad og Drikke); sagtne, aftage: ad 
linna smartan; linna lid på ett tou (lsl. Zina d); linna på mad 
( gjøre f. Ex. salt eller suur Mad !indere), på ol (komme tyndt 
Øl i), på briijnnevin (komme Efterdraaber i); strommijn linnar, 
Strømmen sagtner. Af linner- linu-t ( Sydl. lonner o. s. v.), 
adj. lind. 
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Linna, f., Linie, skreven eller trykt L. ( Isl. Zina, Nsk. 
d. s.); derimod bruges linia, f., om en opstillet flække l{rigs

folk: hajn re' frambi hela linian. 
Lira, f., en Tage i Boldspil (jfr. Molb. 0. L. p. 313 u. 

Langbold): g;e lfran opp ! giv Bolden op; slå nu, så du kajn 
gje mei en Zira (give mig en Tage, Gribetage I; ad ta en Zira, 
gribe Bolden i Luften; Sv. lyra, f. (taga lyra). 

Lissiju, adj., s. Lidijn. 
Liva (er-lev, pl. levve-levved), v. n., lyve (live i d. gl. Vise: 

«Hertugen han red fra lioldingn); Isl. ijiiga, Nsk., Sv. ijuga. 
Lirnra, m., en Løgner; Sk. lyvare; Isl. lygari; Sv. ljugm'e. 
Liviil, Hval, Uvan, adv., s. Ilåll. 
Lo, m., Lu, det Laadne paa J{læde o.l. (J\sk., Sv. lo; Isl. 

lo); it. Flos paa en Hat (Gudh.). 
Lohiilk, m., s. Bolk og Goll. 
Loddlo, n. , Ulylod paa Enden af den saakaldte Lodline 

(loddlina), hvormed Dybet loddes til Søes (Gudh.). 
J,ofthiuijng, m., l{astevind, Vind, der pludselig et Sted 

kaster sig over Havet ( Gudh. og Omegn); jfr. lcjikka, sva1'm, 
v<'i1'gamsijng. 

Logga, f., en Laage (Sk. låga; Gl. Sk. lolca); men logga, f., 

r,n Luge; Sv. luclca, om begge Dele. 
Logga, m., Lok, men kun om Uld: ejn logga to; Jsk. Loge 

(en Loge To); Loll. Laage; Nordsj. Love, Lou (eu Love Taa; 
Junge 393). Om Haar bruges derimod lokk (liårlokk), m.; Dsk., 

Sv. lock; Isl. lokkr; Nsk. Lolcka. 
Loggaskarn, n., et stort Skarn (Gudh.); Ordets første Led 

er maaskee at henføre til Lolce (Lokke), Navnet paa vore nor
diske Forfædres onde Væsen eller Djævel; jfr. Molb. D. L. p. 

330 om Loke, Lokke. 
Loggerujll, lokke1·11jll, m., Valse, hvorom en Logline (logge

el. lolckelina) rulles; jfr. rujll. 
Loia, f., Løkke eller Øie paa Tougværk o. desl. ( Gudh.); 

jfr. malclca, osika. 
Loierskaw el. -skav, m., Løier, Morskab. 
Loina (er-de-t), v. n., lune, skaffe Ly, beskytte mod Vind, 

Veir og l{ulde (af loiner); Angel. lovvn'; Sk. luna el. lyna; 
jfr. levne., leine, dansk Provindsord hos Moth: stille af, blive 

stille Veir; Isl. lygna; N sk. lygne; Sv. lugna. 
Loine, n., Luunhed, Stille, Ly for Vind og Veir; s. 0. s. 
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Is!., Nsk. logn, n. (Vindstille, Havblik); Sv. lugn; Fyen. Løvn, 
Løin; Dsk. (foræld.) Luun; Sk. d. s. it. lyn. 

Loiner-loiu-loint og ( paa Bøigd.) lnnnt ;-i: lount, adj., luun, 
om Steder, hvor det ei blæser, hvor ingen Vind fornemmes: 
ejn loiner sta, et luunt Sted; ogsaa siges: ejll' loiner bakka 
(Gudh.) ;-i: en Bakke (Bjerg), som yder Ly for Blæst og Storm; 
imidlertid bruges Ordet dog meest i Neutr.; Nsk. logn; Angel., 
Nordengl. loun; Sv. lugn; Sk. lun el. lyn; Isl. lygn. 

Loinstommeue, n., Benævnelse paa en fræk Løgner; jfr. 
stommene. 

Loita, f., en Lygte; deraf lieloita (s. s.). 
Loita ( ai,·-ada-ad), v. tr., beskylde for Løgn: hajn loitada 

mei; dansk Almuespr. løite; Gl. Dsk. (Riimkrønik.) løytliæ. 
Lokka 1, f., almindelig Meier, Høstemand, et Slags Edder

kop; Sk. locka, Os tg. låcke, Edderkop («spindel» Hue, D. L. p. 
108); Sv. låcke, phalangium. 

Lokka'!, f., Lykke, Held; Nsk. Lukka. 
Lokkas (as-ades-ads), v. d., lykkes; Nsk. lukkast. 
Lokkum, n., Aflukke: små lokkum bruges f. Ex. om Pulter

kamre, Aflukker i et Chatol f. fl. 
Lommijng, s. Lomrnijng. 
Lorja ( rr), f. , et Slags fladbundet Baad eller Pram, som 

stages langs med Land, naar man f. Ex. vil stange Aal 
(Vesti.). 

Lort, m., bruges, ligesom i Jsk., Angel., Fyen. Skarn, i 
Dsk. d. T., Sjæl!. Skidt (ogsaa Bh. sjit), Snavs, i Stedet for et 
Adjectiv. med Begreb af: daarlig, upasselig, syg, f. Ex. ja e 
lort, rent lort ida; ded e lort, rent lort me 'na. 

Lou, lan, m., Vand, som koges til en Brygning, førend det 
kommer paa .Maltet: louijn Jajer ( s. låja); Sjæl!., Fyen. Lou; 
Jsk. d. s. it. Løu; Nsk. Lag, n., Log, m. ( ogsaa i alminde
ligere Forst. Afkog, Dekokt = Sv. lag, m.; jfr. Isl. logr, m., 
Saft, Vædske ). 

Lona\ m., s. Hånnaloua. 
Lona 9, m., Lue, Flamme: louqjn slår opp; lsl. logi, m.; 

Nsk. Logje (Laaga); Sv. låga (låge); Angel. Lovv. 
Loulia, adv., lovlig (Dsk. d. T.), temmelig meget. 
Louta, lauta (ar-ada-ad), v. tr. og n., lugte; fig. nippe til 

Drikkevare: komm, mijn horra, å louta lid te sypijn I 
Lumm-t el. lomm-t, adj., lummer, om trykkende varm Luft 

• 
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og Veir (en Masculinform forekommer neppe af dett<~ Adjectiv): 
loften e lomm; lunit var; ded e lurnt i vared ( Gudh.); Falst. 
lum, lumt, d. s.; jfr. lum hos Moth: hed, meget varm, uden 
at brænde (s. Molb. D. 0.). 

Lummervår, n., lummert Veir (Gudh.1. 
Lunas (as-ades-ads), v. d., om Meik, skjørne, blive sur: 

milken lunas (Gudh.); maaskee en figurlig Bemærkelse, og den 
oprindelige har været: have Luner, faae Nykker o. I.; jfr. for
øvr. Nsk. logna, sunrne, fordærves. 

Luuka (ai'-ada-ad), v. tr., trække Een, som modstræber, 
etsteds hen, drage efter Haaret: hajn lunkada mei hann te 'jn; 
maaskee beslægtet med Sv. lunka, lunte, gaae smaat, langsomt 
frem, nøle. 

1,rruskas (as-ades-ads), v. d., være fortrydelig, se suurt og 
ei ville tale (jfr. lunsker); N. S. liinschen, lnnen (llichey p. 157); 
Sønderj. lune; jfr. Gottl. lundes, være ond og tie, gaae og see 
ond ud; lundskes, være lumsk. 

Lunsker-lunsk-Irrnst, adj., ~som er ved ondt Lune , som er 
bleven fortrydelig og ei vil tale: hajn går lunsker; hon e lunsk; 
jfr. N. S. luunsch, lunefuld, i slet Lune (SchiHze 111, 64; Tsk. 
laimisch); Gottl. lundsk, ond i Taushed, lumsk. 

Lusagadan (hest. F. ), eg!. Lusegaden, figurligt Navn paa 
Ryggen. 

Lyer-ly-lyt, adj., om Steder, hvor der er lydt, høres let, 
hvad der foregaaer: ejn lyeP sal; har e så lyt; Nsk. lyd 

(ly)' d. s. 
Lyes (es-lydes-lyds), v. d" lytte; Sv. lyss (for: lydes) og ly 

( d. T.); Gottl. lojdes; N sk" J emtl., Ves tg. Z1fa; Loll. lye: Dsk. 
(foræld.) lyde; Is!. hlyoa. 

Lyjkkja, f., Lykke, indhegnet, indgjerdet Mark; Nsk. Lykkja; 
Sv. (Gi.it.) lycka. 

Lyjngboss, n" s. Boss, n. 
Lyjngviva, f., Lyngvibe (Moth) = Brokfugl. 
Lyna, f., Lynild, Lyn: vi horde donna, mann sa IJngen 

lyna; dar komm en svar lyna (et stærkt Lynglimt); Sk. ljuna. 
LyslaJder-lajd(t)-t, adj" lysladen, navnlig lys af Ansigt; Is!. 

lj6~leit1'; N sk. ljosleitt; Sv. ljuslett. S. Lajde1'. 
Låuger-lång-lånt, adj. , lang ; I si. lang1' og ( B. H.) ldngr; 

Nsk. (Berg-. St.) laang'e; Sr. lång; Angel. d.s. Deraf Sammen-
14 
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sætninger, som långbenader, långhånnader el. -lu'inder, lång
samrner o. s. v. 

Långlajder-lajd(t)-t, adj" som har et langagtigt Ansigt; Is!. 
langleifr; Nsk. langleitt; Sv. långlagd (Dal. laånglat); Nordsj. 
langlavet. S. Lajde1'. 

Lå11gtoade1·-ad, adj. 2 E., med lang Uld eller Haar, mods. 
korttoader ( s. s.; af to): ejn långtoadei' hujnn; ett långtoad 
kreitur; N ordsj. langtaaet. 

Lårijngsriimm, f., s. Romrn. 

Lårliinknder-ad, adj. 2 E., lunken, som har en ringe Grad 
af Varme: lårlonkader mad; lårlonkat si:ivva (Gudh.). Første 
Led sigter vel til Laarets Varme. 

Lå !præs. lå1'; et impf. eller part. synes ei at forekomme), 
v. tr , bruges om [{alfen alene; lii kaffe opp, skjenke IL; lii 
opp i koppana ( Gudh. og Omegn); formod. en gammel Om -
lydsform af ulade" (Nsk.lata, læta, la'; Sv.låta; Isl. ldta);jfr. 
Angel. læh, lær, aarelade (Is!. ldta bl6Cl); samlg. de jydske 
Former ulæe" hos Molb. (D. L. p. 342); Gottl. lii, lade, 
tillade. 

M: på lii = paa mem : darn står på lå, Døren staaer 
paa mem. 

Liija (I. a; r-te-t), V. n., lege; fig. begynde at koge, boble, 
koge jævnt og sagte: van ned låjer, begjyjnner å li:ija; Iouijn 
liije1' (om det kogende Vand, som skal bruges til Brygning); 
Fyen" Sydsj. lege ( "Lou en lege1'", Molb. D. L. p. 332); N sk. 
Leika (leikande Lag); i lignende Bemærk. Vestg., Smål. leka. -
En anden Talemaade er: ad lqja på Ion el. !au me ejn (usikker 
Oprind.), tage Een med det Gode, for at naae sine Hensigter, 
smigre, tale Godt for Een: hajn liljer på !au rne dorn, siges 
f. Ex. om Een, som, naar to skjendes, taler godt for dem, 
uden dog at mene noget med sine Ord. 

Liijbiirijng (af 111}, Liig, Gottl. ll!jk), m., Liigbaare, Liigbør, 
hvorpaa man forhen bar Liig til Kirkegaarden; den havde korte 
Fødder og 4 Arme eller Skaglestænger, som hvilede paa Skul
drene, naar den bares. Jfr. Raufn, Chron. Borr.: "alle Liig 
bæres, og holdes det for en stor Skam at lade Liget ages til 
Graven". 

Låje (I. ii) og (nyere F.) tie, lige, bruges i visse Forbin
delser til at forstærke et adjectivisk Begreb = ret, i Sandhed: 
<led va då låje ( lie) foslit ! meget ofte ironisk, f. Ex. ja, e 



LAJE-LAKKA. 211 

'd ijkkje lie forskriijkkjelil, ja, er det ikke ogsaa forskræk
keligt! 

Liije (l. ii): iitte liije, forholdsviis, sammenligningsviis; man 
kan forklare sig dette Udtryk saaledes, at iitte (efter I i denne 
Forbindelse opr. bemærker "i Forhold til 11, og liije (substantivisk, 
sjclden adjectivisk) «dem, det, som er lige», f. Ex. med Hensyn 
til Alder, Størrelse, Art, Beskaffenhed, Vilkaar; hvilket af disse 
der menes, maa forstaaes af den hele Sammenhæng: hajn e 
hoier å svar (itte hije, han er forholdsviis høi og svær (i For
hold til Lige, Folk af lige Alder); hon e ratt niitt iitte liije; du 
ser unger, gamajller ud iitte liije; vi ha drukked gott iitte Lcije; 
ded e grant (peentl, ded e ijkkje så galed iitte fr!je (i sit Slags); 
vi fijkkj' 'ed forr gott kjtivv åtte liije ( forholdsviis godt l{jøb I; 
- ded c gott gjort (itte frije kar, det er forholdsviis godt gjort 
af den l\arl, eg!.: godt gjort (af ham) i Forhold til lige Ifarl 
:i: .Jærnlige, .Jævnaldrende o. I. 

Liijggja (er-la-lajt), v. tr., lægge; Færø. leig:1ja, lsl., N sk. 
leggja: h{jggja law, gjøre hinanden Selskab, slaae sig sammen, 
følges ad: ska vi l!{jggja law; N sk. leggja Lag, cl. s. ( jfr. Isl. 
leggja lag via cinn, træde, give sig i Forbindelse med Een I; 
liijggja ner, lægge, dæmpe, fane til at høre op, f. Ex. en Syg
dom: dajn sjogan (pusten) la hon ner (Gudh. I; hijg:,!)a på sei, 
lægge sig ud, blive feed; hijggja å, falde af, blive mager. At 
«ligge" hedder: lijggja 1er-lå-lijggjed1; is!., Nsk. liggja. 

Liijkkj, rn., Fordraaber, hvad der fremkommer ved den 
første Brænding; i l\Iodsælning til iitteli~jldJ, Efterdraaber, de 
svageste Brændeviinsdraaber, som løbe tilsidst fra Panden; af 
låjkl~Ja, lække, Sv. hicka, hvoraf liick, m., Drypning, aftappet 
V ædske (Striimborg ~ 7 6 p. 68); jfr. Ves tg. lack, Efterlfraaber 
(Sv. d. T., Verml. lacka, dryppe, rinde). Jfr. lille/ca. 

Liijnga, f. 1) Længe (af en Gaard). 2) Tong, Tougstroppe, 
som slaaes f. Ex. om et Fad, naar man heiser op. Sv. liinga 
i begge Bemærkelser. . 

Liijukj, m" Line, men kun i Sammensætningen lajsaliijnkj 
(s. s.); en "Lænke» hedder derimod altid liijnlcja, f. 

Liijuta (ar-ada-ad), v. n" og liijntas (as-ades-ads), v. d., 
læng·es (Angel. længe), fa le Længsel; Sv. liingta; Nsk. lengta 
og lengtast. 

Liijntan, f., Længsel; Sv. lcingtan; Nsk. Lengting. 
Låkka, f., en Læk (om Skib); Sv. d. s. 
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Lålle, adv., sagte, vaersomt, med Forsigtighed: ta ltille på 
'd I; Sk. lalla (lhre D. L. p. 103). 

Låmpelier-i-it, adj., lempelig (Sv. låmplig; Nsk. lempeleg) 
bruges i Bemærk.: maadelig, ikke med det bedste, ringe, 
daarlig; syg, skranten : ded e så lampelit, det er saa smaat, 
der er Maade med det (svarer f. Ex. en Syg); ded e mann ejn 
hall lampelier kar (halv daarlig l{arl, ringe af Størrelse, Styrke); 
i awtan e hajn mann lampelier (maadelig, medtaget, forknyt, ei 
i sit Es); vi ha vad sjoga å e inu tammeli låmpelia; hajn 
begjyjnte i lawsprijnged å ble lampelier å skråmpa hånn. 

Låmpra (ar-ada-ad), v. tr., lempe: ad låmpra sei atte, lempe 
sig efter (Gudb.). 

Låsa ( er-te-t) , v. tr. og n. , læse, bruges og særlig om at 
læse til Confirmation, navnlig i Forbind. gå å låsa, gaae til 
J,æsning, gaae til Præsten: hon e månn pibe! inu, forr bon 
har inte gåd å last; N sk. lesa fyre Pres ten ( = Sv. lasa fbr 
prasten) eller blot lesa. Deraf lasebålli, m. , Barn , som gaaer 
til Præsten, Confirmand (Sv., Nordsj., Fyen., Falst. Læsebarn), 
dog hyppigst i pl. lasebålla, Confirmander ( Nsk. Lesarbonn); 
en Dreng, som gaaer til Præsten, hedder: lasehorra (Nsk. Lesar
gut), en Pige: låsepibel (N sk. Lesargjenta, Lesartaus). 

Liitta, f., en Lægte; A. S. lætta; Tsk. Latte. 
Låtta (er-låtte-lått = Sv. DD.), v. tr., lette; løfte; fig. banke, 

smøre: vittu se, du kommer a'sta ! åjlle ja ska låtta dei, kajn 
du tro; ja, ja ska låtta dei I siger man f. Ex. til den, som 
enten for Alvor eller for Spøg nægter at gjøre Noget. 

Låtte eller (sædv.) i best. F. låtted, n., Navn paa et Stykke 
Træ eller Ifork, som er anbragt i Linen , der er befæstet i 
Manserebet (jfr. majnsa) og bærer saaledes Mansen (Gudh.); 
af latta, v. 

Liitthånder-hånt, adj. 2 E., som bruger venstre i Stedet for 
høire Haand, keithaandet (ved Siden heraf bruges ogsaa f. Ex. 
i Gudh. Formen lått-hånnader, -hånnad i samme Bemærk.); Sk., 
Vestg. låtthiind, d. s. (Vestg. låtta, venstre Haand; Gottl. letå). 

Låttkjiivv: ad drikka lattkjovv, siges om dem, som drikke 
sammen bag efter Kjøb og Handel , ei blot naar den, som har 
faaet for let Kjøb (hvilket imidlertid har havt Indflydelse paa 
Ordets Form ) , men og naar den, som har solgt til høi Priis, 
efter Opfordring af den anden giver Noget til Bedste, hvorfor 
det udentvivl oprind. er samme Ord som Dsk. Lidkjøb («drikke 
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Lidkjøbn ), i dagl. T. Ligkjøb (hos Colding: Leikjøb), Kjøb stad
fæstet ved Drik, Kjøbskaal; Sk. ligkob; Sv. lidhjp; Små!. lijkop; 

Gl. Holl. lydkoyp. 
Låwa1, m., et Slags Jnlebrød; s. Jylafowa. 

J,åwa 2 , m., Læbe: liiwajn e svujllijn. 
Liiwa ( er-de-t), v. n., leve: liiwa plr, at leve op igjen, 

komme sig (om Syge). 
Låwfajl, n., Løvfald, og liiws11rijng, n., Løvspring: ded va 

i liin{ajled el. i liiwsprijnged ad ja fijkkj dajn sji.igan (om Efter

aaret el. Foraaret). 
Låwskalad, adj., bruges om et Æg, Hønseæg, som er uden 

Skal, kun med en Hinde omkring: ett ldwskalad ajggj (Sjæl!. 
et Vindelceg, Fleischer N. V llI, p. 259); formod. af liiw, Løv. 

l1iiwskrejn (g), m., Navn f. Ex. i Gudh. paa en Løvfrø, 
Løvskreppe; pl. liiwskrejn(g)a, best. F. låwskr~jn(g)ana; hedder 
og a. St. paa Østl. liiwskriij, n. (I. ii; af skriija, skrige) og paa 
Vesti. Iawskriijll, n. (af skråjlla, skralde). Den første Form har 
været almindelig paa Skougaards Tid, som anfører Ordet i Fleer
tallet (B. B. p. 71) og skriver Leu-Skrejna, som han forklarer 
ved: Leu-Skrejara ( = Løv-Skrigere hos de Thurah B. B. p. 11 ). 

Liidd (bl. d!, n., Laad, Lod, den Uld, som tages af Faar 
om Foraaret 1Gudh. o. fl.); den Cld, Faarene fælde om Foraai· 
eller Sommer (Skg.; =~ Laad i V. S. 0.); sjcldnere Uld eller 
Haar paa andre Dyr, f. Ex.: ejn ska ijkkj skå hujnn på lodd 
(Ordspr.), man skal ikke skue Hunden paa Haaret; dajn hastijn 
e dårlit fodder, forr låddecl I= lodd) sidder på 'jn inu (Gudh.), 
den Hest er daarlig født (næret), thi det Haar, den skulde fælde, 
sidder paa den endnu. .Jfr. Jsk. Lød ( Morsø) "Vinteruldn; it. 
Laad (Vends.; s. ;\Jolb. D. L. p. 308, hvor ogsaa en modsat 
Forklaring af Ordet = «Sommeruldn findes anført fra samme 
Landsk.); Loll. Laa(l, "den ringeste Uld, Foraarsuld" ; Sk. lo 
(lhre D. L. p. 109) =Sv. lodja ("lana brevior oviumn, lhre; 

grov (Jld1; Gottl. lydjii, Foraarsuld. 
Liidda (bl. d; ar-ada-wl), v. tr., tage Foraarsulden af Faar: 

ad lodda får; Gottl. lojdii. 
LOdda ( ar-ada-ad), v. n., gaae og ingen Vei komme ("gå 

å drossa el. drassan ), «lade Buxer og Hoser sakke nedn \Skg.): 
sikkedant hajn går å loclclar-! jfr. fsl. lotr-a, sakke (<dente el 
segniter ingredi" 13. E-1.); N sk. lutra, gaae, spadsere langsomt; 

N. S. ludclern, «trug, faut seyn" iBr. Wb. III 95). 
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LOddrijug, m., Een, som gaaer og «loddarn, Drog, daarlig, 
ussel Person; jfr. Sk. loddring i Sammens. f. Ex. paugalod
dring = Sv. "pojkbyting » (Drenge - Bytting); Lo!!. Ludring, 
Dosmer, Fusker (Skjældsord). 

Liifta ( ar-ada-ad), v. tr., love, give Løfte paa: vittu l~fta 
mei ded? Det ansees for et finere Udtryk. 

Liigga (w'-ada-ad), v. tr., luge; deraf idålogg, udlogg 
( S. SS.). 

Liijn (I. 6) -Iiiu-Iiint el. ( Gudh.) liit, adj., laadden, lodden; 
pl. lona: hajn e lojn på kroppijn ; en lan houa; lot toi; lona 
bo iser; paa Vestl. høres og en nyere F. lodd~jn-en-ed el. -ent; 
Nsk. leen, it. loen (= Ångerml.), laaen (=Gl. Dsk.) f. fl.; Jsk., 
Sjæl!. løien (Molb. D. L. p. 346); Angel. lojjen; Is!. looinn. 

Liimm (Vestl.), liimmijug (Gudh. o. fl.), it. (Skg.) Iommiju(g), 
m., Lyd, Tone, Melodi: hajn har ejn goer lomm (Syngestemme); 
diijn lommijngijn (Melodi) har ja aldri hOrt forra (Gudh.); Isl. 
hlj6mr, m. (jfr. hlj6rrifagr, melodisk, hij6mtegund, Toneart; 
hlj6ma, tone, lyde; Ostg. lornning; samlg. Nsk. Ljom, Ljøm, 
m., dump, h.uul Lyd, f. m.; Gottl. lurn, d. s. (om f{irkeklokke; 
jfr. Sv. lomma, gjenlyde); Sk. ~ymmene (Lyd; Kulien). 

Liipp, m., Nip, Sup, Taar, Mundsmag. 
LiiJ111a (ar-ada-ad), v. n., loppa te, nippe til, smage 

lidet paa. 
Liit, s. L~jn. 

M. 

Ma 1, f., en meget sid Eng, navnlig en saadan, som der 
gjerne staaer Vand over baade Sommer og Vinter; deraf Sted
navnet Magå1', Navn paa en Bondegaard; jfr. Landebogen under 
Artik. Røtz Kircke Sammens. ccMadeengenn, ccden store 1itade
engn (Bh. Actst. p. 354, 355). Sv. mad (madång); Sk. mad 
(Sk. L. XH, ;1 maa; Klingh.); Vestg. ma; Dsk. D. D. (Nørrej., 
Sønderj., Fyen., Falst., Møen.) med forskjeliig Udtale: 1l1a, Mad, 
Made, Mae, Ma'i, 1l1aa, ligeledes om Eng (enten af hiin eller 
anden Art; s. Molb. D. L. p. 348; jfr. s. st. 0. Ma-Eng); Tsk. 
Matte; N. S. Måde (Ostfrisl.; s. Br. Wb. III, 113); A. S. mæd 
(Engl. mead). 

!'1a 2
, f., en Man (paa Hest o. I.); sjeldnere man, der ogsaa, 

ligesom det første, hedder i d. hest. Form: man (i St. for 
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rnanenl, hvoraf Formen ma er upstaaet paa samme i\Iaade som 

re (s. s.\ af ren. 
'2; Jla 11·-te-t), v. i1., vade i den høie Sæd, streife om i, lrngt(c 
'sig igjennem den; om Kvæget, naar det har se et Leilighed 

til at komme ind i samme: koen rnur hLinn ad korned. :!J 
Jlad, m. l) i\lad, Spise: rn mad, faae M., spise (al mind.; 

om alle i\Iaaltider). Deraf madalea, m., Madlede, Modbydelighed 
for Mad. Jfr. lcongamad. 2) Et Stykke Brød, paa hvis em 
Side i\loget er smuurt f. m. ljfr. fittemacl, smori'nwd): f!je mei 

ejn lidijn macl inu ! (lille Stykke !\lad). 
Jladk ( almind. ), it. mark ( p. V estl. underliden), m., Orm; 

Larve, i\laddik; Sv. matk, mask; N sk. Makk (it. Gottl.) og 
ilfork \il. .lemtl., Ycslg., ()stg., Sk.); Jsl. rnaol~r. Oet bruges 
~aalcdes t'. Ex. om l:legnorme, Spolorme (maclka i mawajn); om 
Kaalorme, St. Hansorme (li'rna mad/ca, grajna ·rnllllka); om i\lad
diker i l\jød, Ost :i: fmgrer e små maclku i kjodd å ostn (jfr. 
iinvru); ueµ;I. 11wdf.;, maclka i tiinnarna, Orm i Tænderne. Deraf 
mudkqti·u, n., Ormefrø; rnaclkasprncl, 11. Is. s.); mwlkådij11 
(-åden-åded), ormstukken, ormædt; o. fl. I en ganske forskjellig 
Betydning herfra brugrr Bornholmsken 'ilerimod Ordet orm (s. s.). 

]ladkas1Hud, n., opslmdt '.\luld, liden Tue, som paa i\larken 

opkastes af Hegnorme o. fl. ( d1aclke-Sprud" hos de Thurah 
IL B. p. 10); af spntda, sprnde (i en uegl. Bemærkelse). 

Jladmijller-mijll-t, adj., som gjerne giver l\Iad, bespiser, 
beværter godt og rigeligt, mods. madk:nappe1, o. s. v., karrig 
paa Mad (sjelden; Syd!.); lsl. (B. H.\ matarrnildr; Sv. mata

mild, "hospitalis" (ltll'e Glossar. H, 140; jfr. lhre D. L. p. 113 
Siiderml. matmild med en Nægtelse: han rr ei mati1U:ld, «affa-

bilis, comis, liberalis" ). 
Jladrelihed, m., s. Heli!ted. 
Jladso, Suppen el. Vandet, som bliver tilbage, efterat man 

har kogt Rjod eller Flesk deri; ljfr. So); Fyen. Madsaad. 
Jlaga, m., ,\lage; til Overflodighed siges: di e ens maga, 

de ere i\Jager el. mage (Gudh.). 
Jlagga (ar-ada-ad), v. tr., gjøre, lave, rede ( Tsk. machen ), 

i imkelte Talemaader, navnlig: magga samman: 11wvga ett hra'Y 
8., smorr et Brev sammen; mavga s. te kaga, røre sammen til 
[(age; - nwv.i/a itu, skille ad, sønderlemme, "bruges i denne 
Bemærkelse om haMykke Sager, som Grnd, tyk Melk o. cl." 
(Skoug.); magya te, tilrede, tilflye, behandle; jfr. Dsk. d. T. 
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makke (makke Noget sammen); Sk. macka («corraderen, Goinge 
H., fhre D. L. p. 111); macka sonder (Stromb. ~ 99 p. l02). 

lllagret, n. pr., Margrete ( N. S. Marg1·et, Schiitze III, 81 ), 
naar et andet Navn stilles foran, f. Ex. i Ane ~Magret (Vesti.); 
ellers Magreta . 

.Daj11, m., Mand; hest. F. majn (for: majnfjn, hvilken Form 
bruges i Gudh.); pl. rnajna, Mænd; hest. F. rnajnana; saaledes 
og i alle Sammensætninger; dog høres undertiden om Mænd 
af en vis Nationalitet eller af høiere Stand en nyere Pluralis 
"miijnnn der er blevet et Neutrum og hedder i d. hest. F. 
mlijnnen: rnajna å konner; tarskemajna, tonumajna; amtmajna, 
ambe(d)smajna, Angelsmajna, -rnajnana 1 ambe'smajnn, Angels
mcijnn, -majnnen). Sk. man, pl. manna; Dsk. Sømandsspr. pl. 
Manne; Is!. rnadr (for: mannr); pl. menn (gen. manna). 

l!lajnsa, f., Benævnelse paa et Sildegarn med alt Tilbehør, 
hvad enten Talen er om et «m·aggarnn eller et usiittegarnn 
(s. ss.). Hoveddelen heraf er .Nettet eller det bundne Garn, 
hvori Silden fanges, hvilket hedder bossrnijn (s. s.) og er af 
betydelig Længde og Dybde. En fiin Snor (majnses11or el. sima, 
s. s.), som sidder fast i Nettet, danner dets Kanter. Foroven 
hæftes det ved en Række Hanke til et Reb (rev), som i visse 
Mellemrum er forsynet med Iforkstykker (.fiar, s. Flå); disse 
Hanke kaldes revhanka; thi neden til paa Nettet er endeel 
andre Hanke, som kaldes stenlianka, hvori der sættes Stene af 
t til t Punds Vægt (lijnnestena, s. s.). Den ene Ende paa et 
Mansereb bestaaer af et Øie (makka, s. s.), som er dannet ved 
Splidsning; den anden Ende kaldes "Tampen n (tampajn); naar 
l\'Ianserne udsættes, stikkes Tampen af et andet Mansereb i 
hint Øie, og ved Hjælp af slige Makker og Tampe forbindes en 
i;tor Mængde Manser med hverandre i en lang Udstrækning. 
Imellem Garnene bindes en Line fast (slås fast) paa Rebet, i 
hvilken det saakaldte liitte (s. s.) er anbragt. Ved Sættegarn 
bruges tillige et eget Slags Anker, som hedder krabba (s. s.). 
De store Baade, som høre til Sildefiskeriet, hedde uEger" ( s. 
Aja). Med at udsætte Manser (såtta garn) er fi Mand beskjæf
tiget: een har den Forretning "ad gje reved ud" :i: udbrede 
Rebet; en anden -«ad slå Jorrn (slå rnajnsan, majnsarna f.) :i: 

tilhæfte Garnene, forbinde Makker og Tampe, tilføie Linen og 
Lettet; en tredie «ad re jorrn :i: kaste Nettet ( bossrnijn) ad 
Søen; en fjerde «ad stena ( majusan) el. stena udn :i: sætte 
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Stene i Hankene, som derpaa kastes ud; en femte "ad ro garn 
el. 1·0 g. ucl" '1: roe med Egen, for at Garnene kunne sættes ud 
(slås ud). Ved Vragning er en lang Trosse \kjolstrajng, s. s.) 
fra :\lansernes yderste Ende bunden til Egen. .Med at optage 
1\lanserne (dra garn) har 4 Mand Beskjæftigelse: een har uad 
dra reved opp"; en anden uad r·ijnga reved, (samman)" '1: samle 
Rebet; en tredie u ad ta majnsan ijn" (med Silden i "bossmijnn ); 
en fjerde uad dra Jinan c{, liitted)) el. uad rijnga linann (tage 
Linen med Lettet og samle den). - Siden udbreder man 
~lansen, for at den kan tørres, hvilket kaldes "ad bre majnsann, 
og Stedet, hvor dette skeer, hedder "ejn bana"; noget andet 
igjen er "ad stnijkkja gam" (s. St1·cijkkja); at tage Man sen af 
Banen kaldes u ad ta majnsan sammann. Disse llenævnelser paa 
de enkelte Dele af Silde'('arn og hvad dermed staaer i Forbin-

•delse bruges i Gudhjem, Bornholms største Fiskerleie og ere 
neppe synderlig forskjellige fra dem, som bruges i de andre 
Fiskerleier. Med Hensyn til det bornholmske Ord umajnsa•> 
kan jevnføres Nordsj. Mantser, pl., korte og dybe Garn med 

store ;\Jasker (Molb. D. L. p. 35,i). 
'.llajusesnor, f., s.d. foreg. 0. 
Jlajnslått, s. Sjliwer·. 
:U.akara, m., :\Iukkert, stor Jernhammer; N. S. Maker (Br. 

, Wb. V. 422 Till.); Holl. rnoker. 
Jla,kka, f" et ved Splidsning dannet 0ie paa et l\lansereb, 

som forenes med en anden Hebende, den saakaldte Tamp. 
i\Jaaskee opstaaet af det Sv. rnaka, f" Mage. Jfr. loia, osika. 

Jlaksel, n., Skabning, Skikkelse, Form, Fai;on: når ja ser 
rnakselecl, ska ja nokk gjorra 'd atte, naar jeg seer Far,onen, 
skal jeg nok gjøre det efter; overført: ad gjorra ett maksel i 
sin ijnnbijllnijng, skabe, danne et Billede i sin Phantasie, f. Ex. 
"ijnged majnneske kajn gjorra nogged maksel i s. i. (gjøre sig 
nogen Idee om), hvoddan dar ser ud borta omkrajng"; i lign. 
Bemærk. N sk. Mabel; Gottl. maæel; Jsk" Falst. Jllagsel; der
imod Lange!. Magsel, noget, som er lavet sammen, Ilianding 
(l\Iolb. D. L. p. 351); jfr. N. S. Maaksel, Arbeide, forfærdiget 

Arbeide (Br. Wb. III, p. l 16). 
Jlala (er-te-t), v. tr. og· n. 1) male (Korn), Isl., Nsk., Sv. 

mala. 2) fig. knurre, om Kattens Snurren, naar man kjæler 
for den, stryger den (= Is!., Nsk. rnala); it. om Menneskers 
Brummen ogSkjenden: ad gå å mala (= Sv. cl. T. mala; ellers 
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f . .Ex. i Soderml. og Helsingl. ogsaa om Hundens Hnurren; s. 
Ihre D. L. p. 113). 

1'Ianera (ar-ada-ad), v. ref., skikke sig, baade om Personer 
og Ting (Vesti.; af maner): ded vill ijkkje manera sei; jfr. 
iissa s. 

!laun, adv" s. Mann. 
1'1a11nt, f. Minut. 
Mara, f., Mare (Isl., Nsk., Sv. mara), saaledes kaldes i 

Gudh. o. fl. St. det i Almuens Overtro bekjendte Natte-Spø
gelse, naar det viser sig i Skikkelse af et [{vindfolk, medens 
et lignende Spøgelse i mandlig Skikkelse benævnes ma1'fil el. 
(nyere F.) mw,olv, hvilke Væsener plage uden Forskjel begge 
J{jøn. Andre St. forestiller man sig mara som et Væsen, der 
er Mandfolkenes natlige Plageaand, medens særlig [{vindfolkene 
have deres, der kaldes varul. Denne sidste Forestilling slutter 
sig til den nordsjællandske Almues Tro paa Mare el. Nattemm'e 
og Varulve (s. Junge p. 302 og 303). 

lllål'ijll ( Gudh. o. fl.), morijll (Vesti.), m. 1) Morild, elek
trisk Skin el. Lysning i Søen om .Efteraaret; "den seer ud 
som ijllmm:ja, .Emmer, hvori man rører op"; Jsk . . Marilcl (der
imod JV/orild om phosphoriske Phænomener i i\Joser og Sumpe; 
s. l\Iolb. D. L. p. 690); Nsk. Moreld ( aab. o; Gl. Nsk. måm
eldr), Maureld (i Hallag. norsk. Ords. tillige JV]arilcl), men ogsaa 
om andre Ting, f . .Ex. Lysning fra raaddent Træ ( = Ves tg. 
maretld; Ihre p. 103; Is!. maurildi. 2) marijll ( Gudh.), et 
Slags Ild, som efter overtroiske Folks Mening findes under 
Stolper paa Huse; kommer et Huus i Brand, og den slutter 
sig til, bevirker den , at Ilden ei kan slukkes. Der fortælles 
saaledes, at da en stor Dee! af Gudhjem var lagt i Aske ved 
en Ildsvaade i forrige Aarhundrede, kom efter Ildens Ophør en 
gammel Mand og søgte længe efter Marilden; da han omsider 
fandt den, kom han den i en Spand, har den til Lille -Vang 
(som ligger nærved Gudhjem) og gjemte den i Jorden, i det 
han befalede, at den hvert Hundrede Aar kun maatte nærme 
sig et Hanefjed. Disse Formers Oprindelse er usikker: man 
henviser til det gamle mai' (i Sammens.), Hav, til Mor, Mose.:. 
jord, Sumpjord (jfr. Ostg., Helsingl. mar, Mose); Aasen (N. 0. 
p. 316) sætter de norske og islandske Former i Forbindelse 
med maura, mylre, Maai', Mau1' (lnsectnavn), moren, raadden; 
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hertil kan endelig foies Vestg. 11t011m, Verml. moni, må1'a, 
brænde sagte og skjult («sakla och f'iirdolt», lhre p. 117), 

Jlark, m., s. 1Hadk. 
Jlark, f., :\lark; den hest. F. 1nai·ken bruges meget hyppig 

i Bemærkelsen: Landet =~ bonama1°ken ( s. s.): Jrnjn boer i 
marken 1paa Landet); har e ejn horra fril mw'A~en; gå ad el. i 
marken, drage ud paa Landet i Besøg (men ad maTken te, ad 
Landet til; om !letningen blot); ja ska forst ad mar-lcen; ja har 
vad oppa i nia1,ken. Jfr. boicl. 

Jlarkja 1e1°-te-t), v. tr., mærke, erfare, fornemme. 
~larkje, n., I\ lærke, l\jendemærke; l si. mark, inerki; Nsk. 

Jiurl~, 111ærkje. 
Jlarkliist, adv.: ad vanka, kjura mai·ldlist, vandre, kjøre 

nden at folge den banede Vei; eg!. vel "uden Mark n Hg. = 

~om der ingen I\lark var, som Alt var V ci. 
Jlål'll, rn., Morgen: omm marmjn, om l\lorgenen; i mcmi, 

i ~lorgen; i mam tilia, i :\I orgen tidlig; men i moms, i m01·
rens O!Z (ældre F.1 i morresa, i Morges (Sv. i morgons, i m01·se; 
An1zel. umorns). 

Jlarna, ri. pr., :\Jaren (i\ordsj. 1ifar11e, .Tunge p. Hl); paa 
V estl. 1l!Jai'ne i Forbindelser som ]vlame Katrin o. I. 

Jlårna 1 , f., Pn Krampe, hvori man f. Ex. fæster en I{rog eller 
hænger Noget i; Sk. 1n1'Jrna; Sjæl!. d. s., it. Marne; Osk. 

1.foræld.1 Jliame, en liden ~letalring. 
~larna '!, f., et Slags høi Lysestage af Træ til at sættr, 

V æg er i, og som staaer paa Gulvet; it. en Tranlampe ( tJ·1111.

rnm·1w,). 

Jlarnbid, rn., en Bid Brød og en Snaps ( ma1·nlm'ij11nevi11 ), 
som vel egentlig er Hovedsag og som nydes gjerne m .. ) om 
:\Jorgenen eller overhovedet før man gaaer til Arlrnidet; Sk. 
11ulrenbid (som imidlertid nydes m. 4~, medens man klæder 

~ig paa; hvorimod man, inden Arbeidet begynder, m. 5~ nyder 
den saakaldle frukost, der ogsaa i Danmark, f. Ex. Sjæl!. og 
.lyll., gaaer forud for Arbeidet; s. J{lingh. under «llavern, J\lolb. 
D. L. u. "Davren og «Frokost.i); Nsk. Mor,r;onbite, m. 

Jlarngjeruer-n-nt, it. mnrngjel'l'ner o. s. v., adj., som er tidlig 
oppe for at arbeide; s. Gjen1e1'. 

Jlarnmål, n., Morgenmaal 'J: det Maaltid, som nydes 1\.1. i 
om :\Iorgenen (ved den Tid, der kaldes måltidajs, s. s.) og 
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svarer til «Davren i Danmark og Skaane; Nsk. Morgonmaal, 
Frokost (IH. 8-9; s. Aasen p. 631 u. «Maaln). 

Darri (for: rnarj = marg), m., Marv!; best. F. marjijn, 
marriijn; Gl. Dsk. ( H. Harpestr.) og Nsk. (enkelte D. D.) 
J1a1'g, m. 

lllarria, n. pr., J{vindenavnet Marie, naar det bruges alene; 
Jsk. Marri; N. S. Marje (Br. Wb.), Ma1·i ( Schiitze Holst. J.). 
Ellers hedder det Mari (Vesti.) el. Maria (Gudh. o. fl.) i For
bindelser som Ane Mari el. Maria, Karne Mari o. s. v.; jfr. 
Angel. Ann-Mari; Kahn-Jfari (Hagerup p. 33) . 

.lllarriblomma, f. Tusindfryd, bellis (Blomst); N. S. Marjen
blome (Br. Wb. IIJ, 130); Tsk. Marienblume. 

lllarripyta, f., Mari- el. Mariehøne, Agerhøne ( lnsect ). De 
bornholmske Drenge synge for den følgende Vers: 

«Marripyta, marripyta, floi, floi, floi ! 
ImaJn få vi solsjinn å grant var. n 

ligesom de kjøbenhavnske : 
«Agerhøne, flyv, flyv I 
I Morgen faae vi godt Veir. n 

Darul, m., s. Mara. 
lllas, n., Anstrengelse, Besvær, Slæb; Dsk. d. T. og Nsk. 

(søndenfj.) J1as; jfr. lsl. mas, Pusten, Hvæsen . 
.lllåsa 1 

( ar-ada-ad), v. n., slæbe, anstrenge sig med, have 
travlt med; Nsk. (søndenfj.) masa; Dsk. d. T. mase; jfr. Jemtl. 
masa, gaae seent, langsomt; Jsl. mcisa, puste, hvæse. 

Måsa 2 
( ar-ada-ad), v. tr. og n., knuse, knuses itu: sjiijn 

har masad sjeved itu; sjeved har masad itu, Skibet er gaaet i 
Stykker, knuust (Gudh.); Dsk. d. T. ma.~e, v. tr. = slaae i Mas 
(i Smul). 

l:askerera ( ar-ada-ad), v. tr., maskere: ad maskereru sei 
(Vesti.) 

lllass, n. pr., Mads: Mass vil Jeia dei, M. vil leie dig, have 
dig i sin Tjeneste, et billedligt Udtryk om Søvnen, der srnrer 
til Dsk. : Ole Lukøie kommer. 

lllattis, n. pr" Mathias; N. S. (Holst.) Matties, Holl. Matth{js. 
Deraf Mass. 

!Ilana (ar-ada-ad), v. n" maua å, stille, tage af, om Blæst 
og om Smerte (jfr. foua); maaskee beslægt. med Vestg. måas 
el. måass, .lem ti., Uppl. mås af, forsvinde, tage lidt efter lidt 
af, om Mørke, Sygdom, Smerte o.a. (s. Ihre D. L. p.112-13). 



MEDE-MEINA. 221 

Mede, n., Meed. 1) Mærke, hvorpaa man kjender Sø
veienes og Fiskegrundenes rette Beliggenhed, navnlig visst' 
Gjenstande paa Land, som tjene Sømanden og Fiskeren til 
Veiledning; undertiden selve Stedet paa Søen, som derved er 
blevet betegnet, saaledes om en Fiskegrund, man har taget 
Mærke paa, f. Ex. vi e korona te samma medecl, som vi ha 
lijggjed forra (Gudh.); Nsk. Mid, Mi', Me', f., (Gl. Nsk., Is!. 
mio, n.). 2) Maal, Sigte o. I., men kun i Sammensætningerne: 
ivnamede, raunamedi>, ar·mede (s. ss.1. 

Mei og meia, m., I\jønslem paa Heste og Tyre, men oftere 
bruges de summens. håstumei, ~jyrnmei ( s. ss.); Nsk. Migje, 
Mie, m. ( "Rjønslem, især paa Handyrene", Aasen); Jsk. Mide, 
Mie (= Tyremie). 

Mehuadriint, m., et lidet Drikkegilde for Meierne, naar de 
ere færdige med Meiningen. Det indledes undertiden med en 
symbolsk Handling: Meierne gaae ud i Haven og stille sig 
med deres Leer ved l{aalen, hvorpaa Bondekonen kommer ud 
og beder for sin Kaal, men maa saa love at give dem uhånnu 
å brajnnevin" ·;J : en Illandingsdrik af sammenrørt Honning og 
Brændeviin. 

Meiijn, meien, meied, adj., megen, meget. Hvor Talen er 
om en Mængde af noget, som vækker Mishag, forbindes dette 
Adjectiv undertiden med Singularis af Substantiver, der ellers 
altid kun betegne levende Væsener enkelt vi is, men i denne 
Forbindelse altsaa maae opfattes som Collectiver, f. Ex. dar va 
så meiijn styjggjer kar, der var saa mange lede Mandspersoner; 
bar e så mei~jn liderlier hujnn, her er saa mange fæle Hunde 
(altsaa ganske som naar man ellers siger: meiijn fisk, skou; 
meien sijll o. s. v.). Ved Substantiver i d. best. F. bruges det 
i lleglen ikke; man. siger saaledes neppe nog. St.: dajn meiijn 
madijn, den megen Mad, men bruger her en Singularisf. många 
el. miinna (s. ss.). 

Deina, maina (ar-ada-ad). 1) v. tr., bruge til at smelte el. 
tøe, om Solens Kraft til at optøe Snee og lis om Dagen: soln 
meinar' snejn. 2) v. n., smelte, optøes derved: snejn meinar. 
3) v. impers. ded meinar, det er Soltø, Dagtø; Sk. d.s. (Almqv.); 
Nordsj. "det dagmegner el. dagmilder". Oprind. =Is!. megna, 
mægte, formaae ( magn, megn, Mag·t, Kraft; Oldsv. d. s.; Sk. 
majn; s. Stromb. ~ 98 p. 102); Dsk. Almuespr. rnegne: unu 
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kan Solen dog megne noget over Frosten i Middagsstunden n 
(i\lolb. D. L. p. 35 7 ). Jfr. damein. 

Jleita, majta, et Ord, som bruges især paa fiøigden og 
hvorefter der altid fnlger en afhængig Spørgesætning; i Mening 
svarer det nærmest til: ujeg gad viden, men dets Oprindelse 
er vel ubestemmelig: meita, hva klokkan e, jeg gad vide, hvad 
mokken er; meita, hva' vi ska ha te midda; [meita, når hon t~ 
hjemma; meita, ornrn hajn lllwer inu. 

Meldrnia el. blot droia, f., et af Sygdommen ":\leeldrøier" 
angrebet H ugax eller llugkorn I Gudh. "Noget, ligesom min te, 
sort paa Skal, men hvidt i l\jærne, der voxer mellem Rug n ). 
Skougaard anfører "meldr·<i.IJer" 1 B. B. p. 395 I = Brandax i 
Hug; samlg. Nordsj. 1"Jlleddrue, et Brandkorn i Hug (Junge 
p. '.394); ()stg. nijold1·y1;er, de store mørke Korn i Hugaxene. 

llcldoppa, Il., Sauce, tillavet med i\leel; Nordsj. Meel
c(yppe, en. 

Jleledunta, f., Melodi li Spøg). 

Jleim (er-te-tj. 11 Y. Il. og tr., mene, tænke, holde for. 
2) v. n.: mena ornm, synes (tykkes) om Noget, som hører een 
til, som man besidder, sætte Priis paa, holde af: hajn mene1· 

omm 'na, han holder af hende (f{jæresten); ja mener omm min 
gamla houa; it. fuldstændigere: ja mener meied 1ejn helu) omm 
min mijnsta pibe!; dajnna h~trsens piv an (denne her af mine 
Piben har ja altid ment mest omm. 3) '" ref. rnena sei, synes 
om sig selv, have høie Tanker om sig, føle, bryste sig: koss, 
hvor lrnjn meue1· sei ! si)ddenejn kajn au rnena sei, saadan Een 
kan ogsaa have Indbildning; du mener' dei in te lid ouer daju 
kjoulijn; hon mente sei n~iti, når hon hadde d}ijn nya grajna 
kappau (l\aabe) på. 

Jlrusammer-samm-t, adj., stikken, vrippen, "empfindtlig" 
iSkg.; Gl. Gudh.); it. nøieregnende, gjerrig (almind. p. Syd!.). 
,Jfr. Nsk. mefr1sam, bindcrlig, fortrædelig; it. modvillig, tvær; 
lsl. meinsarnr" ondskabsfuld; Is!., Nsk. 11ieina, formene, nægte, 
afslaae. 

Jleta ( ar-ada-ad), bruges absol. eller som v. n., især i 
Forb. meta te, afmaale, tilpasse ( gjerne om Noget, man har 
mellem Hænderne): hajn står å rnetai, te, har lajnge ståd il 
metwl te; it. llg. prøve, forsøge paa. Jfr. Sv. måta, N. S. 
rneten, maale (Br. Wb. lil, 152); Is!. meta ( maale), vurdere, 
agte; Nsk. mæta i lign. Bemærk. Samlgn. Lat. metare, metari. 
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mddesbrynan, s. Bryna. 

;Uiddesmål, n., 7\Iiddagsmaaltid, som holdes In. 12. 

Jlijn (m{jnn)-min-mitt, pron. poss., min, mit; pl. mina; lsl. 
minn-ndn-mitt; pl. m!ua (acc.). 

~IUugott ( Gudh.), meget godt: ded e m1Jngott ( = allarn, 
(s. s.); hvis det ei er opstaaet ved en fortiet Eed (mijn - ! gott 
= 0 mijn salihed el. sajn, gott ! i, er det maaskee al henvise til 
N sk. meingodt, adv., høist træffonde. rigtig tilpas (om noget, 
som mnn siger eller gjør). 

]lijnska ( ar-ada-ad), v. tr., mindske, formindske; sjelden 
\Syd!.) minhr, f. Ex. i Vdtr. minka seil = rnijnska s.; Sv. minsk·a; 

Is!. m1:nn/w \it. i\sk.); jfr. ældre Dsk. minkæ, minskæ (Peternen 
D. N. S. I, Ii3). 2) v. n., mindskes, blive mindre, aftage; ogsaa 
v. irnpers. \mijn11fo påi: ded mijnska1· på milken. 

Jlilk, f., Meik; Eng!. milk; Sv. mjollc, f.; it. Nsk. f. f1. 

Jlilka, rn., 7\Ielk, Sæd i Fi~k, navnlig i Lax og Sild \laj11a

milfo, sijllwnillca; Sv. n!jnl!æ; N sk. Mjnlkje, .il1.fol!~je, Mjelte, m. 
Jfr. ister. 

JlilkakJita, f., s. Kjita. 
Jlilkapina, f., Een, som ved lJdsalg af l\lelk maaler knebet, 

gnier paa :Uaalet (Vestl.); jfr. lsl. ndpina, f., Gnier; Nsk. Pi
ning, d. s. (p1:11a ihop, sammenspare, opspare). 

Jlilkatistcl, m., ogsaa kaldet: mljllei· tisteL, glat Svinedild el. 
Svinetidsel, sonchus oleracens; Sv. mjolktistel (Uppl.; Liljebl. F. 
p. 344). Nogle Steder paa Bornholm skal Løvetand (leontodon 
taraxacnm) benæn1es saaledes. 

]lindre, rninm·e, mingre ui: m0'nni0e)' adj. og adv., mindre; 
ogsaa rninyer (~: m{jnuer); Nsk. mindre, it. (adj.) minder, rninner; 
N. S. minner (lk Wb. III, 162). 

Jlinka (ar-ada-ad), v. tr., s. ~Hijnska. 

Jlinka, f., Benævnelse paa et usselt, gammelt 0g; it. daar
ligt, unyttigt i\l enneske. Deraf m~jrninlca, et skidenfærdigt I{ vind
folk. Formod. af lloden «min" i urni'iidren (N. S. min, ringe, 
lidet; Br. Wb. IH, 162). 

Jlisskjiijnnes ( es-kj(irules-kjiinds), v. d. , have eller gjøre sig 
urigtig Forestilling om Nogen eller Noget; siges kun om smaa 
Børn, naar de f. Ex. blive undseelige, bange for Fremmede, 
græde ved Synet af dem: Mllijn missky'iijnnes, Barnet bliver 
bange. Jfr. Gottl. tyrkiinnes, begynde at kjende igjen (om 
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Børn); ·ostg. tykanne.s, som siges om Børn, naar de ei ville 
være hos Fremmede. 

Misskjiijnse, adj. 1 E., som «misskjajnnes»: bållijn e miss
kjajnse, Barnet er bange. 

lllo, m" Skaar, Rad af nedslaaet Sæd eller Græs, saaledes 
som det er faldet for Leen (pl. moa, best. F. moana): sån 
lijggjer på mo, Sæden ligger paa Skaar (:): ligger i de Rader, som 
Leen lægger Sæden i). Deraf Sammens. artemo, homo, koi·nmo, 
roumo, sdmo, en saadan Rad af Ærter, Hø o. s. v. Falst. Moe 
el. Mov; jfr. Eng!. mow, Høstak; to mow, meie, slaae Hø; 
Gottl. moa, stor Hob, Dynge, f. Ex. sadmoa ( llue D. L. 
p. t 16). 

lodder, s. Smadder'. 

Modsot, f., en Sygdom, som yttrer sig ved en usædvanlig 
Mathed og Afkræftelse (jfr. majnslatt, sjåwer); Dsk. (ældre Skr.) 
Modsat; Jsk. Vends., d. s., it. Mosot; Nsk. Mosott. Af det 
gamle «mod•>, mødig, mat, træt (Is!. m6or). 

Moer, f., Moder; gen. moers og moei·sa ( Nordsj. Moersens, 
Junge 136); pl. m6rer, Mødre (Gl. Dsk . . il1oderer, Petersen D. N. 
S. I, 217; Nsk. Mør'er; Sv. modrar), best. F. morarna. Om 
moer = Huusmoder, s. Far. 

Moerurt, f" Krusemynte, mentha crispa; saaledes kaldt 
efter dens Anvendelse i Sygdomstilfælde. 

lllogga (ar-ada-ad), v. tr. og n., muge: mogga florijn, lan 
el. i lan, muge i Stalden; Sv. mocka, v. tr.; Is!. moka ( m. 
flor); Nsk. d.s.; Sk. måka, måga; Go~tl. måkå; Jsk.(RibeE.), 
Angel. moge (mohg). 

llloier-moi-moit, adj" alvorlig, andægtig; jfr. Møensk moit, 
adv.: "see moit», see alvorlig; Vestg. mojs, lidet bedrøvet 
(Hof), utrumpen» ( Ihre D. L. p. l 16 ). Om maaskee beslægt. 
med Gl. Dsk. mod, sørgmodig, bedrøvet? 

Mokka, f. , en Søle; SOderml., it. Sk. Gi.iinge H. måcka, 
( «colluvies•, Ihre D. L. p. 112); Gottl. måckå; Ångerml. moike; 
jfr. Sjæll. Mokke, en liden Dynge; Sk. mocke, Mødding (lhre s. 
st.); Engl. muck (mokk), Møg; Angel. .Mog;(k.); Jsk. Maag; Nsk. 
Mok i Sams. 

lllolka (ar-ada-ad), v. tr. og n" malke: molka koen; koen 
molkar; Nsk. (Kr. St.) molka; Sv. (sjeld.), d.s.; Vestg. mohlka; 
Angel molk'; Is!. rnj6lka. 

Mollet, f., Benævnelse paa Regnetabellen: dajn stora, lijlla 
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molleten; af tydsk Oprind.; Slesvigsk Maalein (s. Dyd und, Till. 

t. Almuesk. Nr. 18, Sp. 17). 
lllollijn-en-ed, it. mollner-u-ut, adj. I) mullen, skimlet: 

mollijn ost, mollena ( Gudh.), molna , rnollua osta; rnollcd, 
rnollut bro. Af rnoll, m., Mul. 2) fig. sær, tvær, som ei vil 
tale ( Gudh.) = rnutt#n. Samlgn. Engl. mus~y, skimlet, it· 

slem, fortrædelig. 
Moner-111011-mont, adj., moden: hveddijn e rnoner, Hveden 

er moden. 
Moukera ( ar-ada-ad) , v. ref. : rnonkera sei ouer = Dsk. 

d. T. moquere sig, blive stødt over (Nordsj. "mauqueret», Junge); 

Sv. mockera sig. 
Monne, Spørgepartikel: mon: monne <led e galed? hva' 

monne sa hajn? Sv. d. s. 
llloppa, f., Mops, Moppe; fig. Navn paa en lille Flaske: ja 

har inu en moppa, vi kajn ta fatt på (Gudh.). Jfr. larka. 
lllordara (Gl. Gudh.), m. rnfJrtara, mfJtara, Morter. 

lllorijll, m., s. Mm ijll. 
lllorja ( rr), it. ijllmorja, f., Emmer, heed Aske med Ild

gnister, Gløder i; Sv. mihja, eldmorja; Nsk. Myrja (sjeld.), 

Eldmyrja; Is!. eimir:ja (eimy1ja, Aasen). 
~lorkjer-mo1·kj-111onit (for: rnorlcjt), adj., mørk ; det tilsva

rende Subst. hedder rnorkje, n.; deraf rnorkjradder o. s. v., 

mørkræd; Isl. myrkhræddr. 
Morkjlajder-lajd(t)-lajt, adj., mørkladen, mørk af Ansigtsfarve 

(jfr. -lajder): hajn e morkjlajder, mann hon e nu adder så 
hvid somm ejn nyfajlijn sne. Sv. morklagd, morklett; Nsk. 

myrHeitt (brunet). 
Morns: imarns, s. JJ;Jarn. 
Morra (ar-ada-ad), v. n., murre (Sv. mar·ra); it. kurre (s. 

korra). 
Morrnysa (er-de f. te-t), v. tr., give Een paa Nyseren, give 

ham en Næsestyver: ja ska marrnysa dei (jfr. tryntar1'a); fig. 
faae Bugt med, gjøre det af med Een, f. Ex. i Kortspil, Leeg. 

lllorsammer-samm-t, ndj. , morsom = plaserlier; Sk. d. s.; 

N sk. mor0 osam. 
Mossa, m., Mose: to1°rurnassa, Tørvemose; Sv. masse. 
lllossen, adv., altsaa, naar man i sin Udtalelse vil tilkjende

give sin Overbevisning om, Tro paa, at det saaledes forholder 
sig med Een Piler Noget: nå, ded e massen ded du fortiiller, 

15 
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naa, det er altsaa det, du fortæller (nu forstaaer jeg); nå så 
mossen, naa, saaledes altsaa ( maa jeg lroe); de e dei mossen, 
det er dig altsaa (seer man ret til); hajn e mossen dor, han 
er da altsaa død (kan jeg begribe); ded e mossen sant, ja, det 
er jo ogsaa sandt (naar jeg ret tænker efter); ja må 'nte mossen 
komma diir, når hon kommer diir? (ironisk), jeg maa altsaa 
ikke komme der, naar hun kommer der. Usikker Oprindelse. 

Jlossla, f., Musling ( Gudh.); hedder og mosslijng, m.; Sv. 
rnussla; Holl. mossel; Tsk. Mu8chel. 

llloster, f" Moster; pl. mostrer (best. F. mostrarna); Sv. 
mostrar. 

lllouijn el. mauiju-en-ed, adj" muggen, muggent; Jsk. mouen. 
llloulier el. maulin-i-it, adj" mulig; Nsk. mogeleg, mauleg 

(Is!. mogulegr). 

Jlujll, f" Muld: ad kasta mujll på laj, kaste Jord paa Liig. 
lllu,jllerja, s. Lerja. 
l!lujnobid, mitj1111bidda, m" s. Bidda. 
l!luj1111gjiver (af Sv. munngipa, f" Mundvig; gipa, Hjørne, 

lfrog, Bugt), pl. tant., f., bruges fig. om Krængen og Vrængen 
med Munden: .ad gjorra mujnngjiver, at gjøre slige Grimacer 
( = Sv. gipa, v. n., Nsk. gjeipe). Samlg. Dsk. d. T. oat gj01'c 
Næse afo. 

1U.uj1111gott, n., Mundgodt, lækre Ting (om alslags Spise og 
Drikke); jfr. kongamad. 

llula, m., Mule (jamula, lu1stamula); kun med Foragt om 
Menneskers Mund; deraf mula, v. n., sætte Munden ud, hænge 
med Læberne(= Sjæl!. mule); it. see suurt, snurmule(= Fyensk 
mule); Tsk. maulen. 

lllula, f., Alke, en Søfugl, alca pica; formod. af v. mula. 
Mumma, f., godt stærkt Øl: ded va riikti (reiti) go mumma, 

diijn rnumrnan (Gudh.; dog nu kun for Spøg); af Tsk. Mumrne 
(Brunsviger-Mumme). Ordet har tidligere været brugt fig. om 
Ølsnak; jfr. Bh. Actst. p. 575: oMornrne och løsz snack", it. 
p. 249 ocn Murnrnespagh". 

l!Iunk, m., en Munk; it. Benævnelse paa en Dunk, Leer
flaske, fordi den har Liighed med en Munk i sin Kappe 
(almind.). 

l!Ius, f., pl. mass (= Sv.; Sønderj., Angel., Gl. Dsk.; Is!. 
rnyss) : "hajn har så striijngt som en mus i barselsiijng", 
Ordsprog om Een, som har meget travlt. 
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~lusagjijllara, m. (eg!. l\l uscgilder ), 1igurlig Benævnelse paa 
en liden l{niv, Pennekniv. 

IJiusavitta, musevitta, f., Musvit, parus major. 
~luskijn-e11-ed, adj., bruges navnlig om Skovæbler, naar de 

sce ud, som de vare raadne, uden dog at være det, tvertimod 
erc da netop bedst til at spise: hiir har ja noggena rnuskena 
iibble lijggjenes ( Gudh.); samlg. N. S. rnulsclten, som siges 
f. Ex. om Pærer, som blive brune og bløde, just ei raadne 
(Br. Wb. V, 447; jfr. Tsk. 'molsch, blomraadden). Ordet er ellers 
s. 0. s. Sk., Gottl. rnusken, raadden, ormstukken(= Sv. rnw'ken); 
N sk. rnoskjen (Tellem. ), rnorkjen (mør af Fugtighed eller Varme; 
frønnet, næsten raadden; Gl. Nsk. rn01,lcinn1; Ostg" Vestg. rnui~
slcen ( Ihrc D. 1. p. l 13); jfr. Jsk. rnuslcen, skimlet, muggen; 
Tsk. mor·sch, mør, halvraadden, skjør. 

IJiuttijn, mottijn-en-ed (pl. rnuttena), adj" mudt, snur, tvær f. rn.; 
Sk. rniitten; Dal. rnuttun; Gottl. mutter (" subiratus »; Ilue D. L. 

p. 118). 
Myr, sid Strækning Land, hvorover Vand samler sig, Sump, 

Mose, [{jær (rncgel almind.); Nsk. JJ1yr, Myre (ligcsaa i Dsk., 
hvor Ordet imidlertid er sjcldent) el. Myra (ligesaa i Sv.); Is!. 

rnyri; Eng!. mere, moor. 
IJiyra (ar-ada-ad), v. n., mylre, vrimle: madkana myra; 

dur myrada me madka; hedder ellers og rnyrla (Vesti.); Nsk. 
maum. Jfr. myra, J\Iyre; Nsk. Maur. 

1Jlymiij11g, f" sidbundet, sumpet Eng (mods. torpaajng, s. s.); 
Sv. myriing. Jfr. Bh. Actst. Landeb. p. 338 «myreengen»; «den 

anden myreeng" . 
Mysa, f. 1) en lodden Hue (Vesti.); Sv. rnossa (cl. d. T. 

rnyssa), Hue. Ordet er nu næsten fortrængt af Benævnelsen: 
lwua. 2) et Slags Fruentimmerhue af sort Fløil, der brugtes 
for 30 il 4 0 Aar tilbage. Den var paasat med Naale, fæstede 
i et Baand, som kaldtes strojebån ( s. s.), og bedækkede kun 
den øverste Dee! af Hovedet, saaledes at den skjulte Haaret. 
Saadanne Huer bares alene ved Offergang, Altergang, Barsel 
og Bryllup. Det var kun gifte Koner, som brugte dem; thi 
Pigerne havde vel Huer af samme Far,on, men hvide og med• 
Baand, som der var Guld og Blomster paa (Gudh.); Sv. mossa, 
Kappe (uppsatt rnossa, Fruentimmerhovedpynt). Jfr. Tsk. Mittze, 

Hue, Hætte. 
]fJsa (ør-de f. te-t), v. n., trække paa Næsen, være stor-

15* 
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agtig, fornem, stolt, indbildsk; jfr. Sv. mysa, smile (mysa munn 
åt, m. på munnen åt, smile ad), fra hvilken almindelige Be
tydning den særlige, som det bornholmske Ord har, synes at 
være udgaaet. 

Mål, n" Maal, Maaltid. Navne paa Maaltiderne: 1) marn
bid, marnb1°aJnnevin (Kl. 5). 2) marnmål (7-8). 3) Jormiddes
bid' tisbid' formiddesb1°aJnnevin' klokkantib1°cijnnevin' aJllua
braJnnevin, middesbraJnnevin (I0-11). 4) middesmål (12). 5) 
uJnnarna (5). 6) aivtan- el. awtansmål (7-8). Samlg. Navnene 
paa Maaltiderne i dansk Alrnuespr. (Molb. D. L. under: Davi0e, 
p. 73; Junge p. 113); i Nsk. (Aasen N. 0. p. 631 under: 
Maal); i Sk. (l{lingh. u. Davre). 

Mål, maaskee = Mon ((il. Dsk.; danske DD.) i Sammen
sætningen: klåmål, s. s. 

Måla (er-te-t), v. tr., maale, bruges og særlig om en over
troisk Gjerning til at fordrive Sygdomme, som bestaaer i at 
rnaale med et Baand alle Lemmerne paa en Syg og knuge 
med Haanden paa forskjellige Steder ( s. Panum B. B. Tillæg 
p. 32). Om lignende Overtro bruges og i dansk Almues pr. 
maale (s. Molb. D. L. p. 349; Junge p. 262) og i N; S. meten 
(Br. Wb. III, p. 152). 

Målståu, adj., bruges kun i Udtr. målstån milk = Nordsj., 
Falst. maalstaaen, maalstaaet Meik ;:i: «M. som har staaet fra 
det ene Maal til det andet, fra een Malketid til den anden". 

Måltidajs (sidste St. beton.) betegner Davretiden, den Tid, 
man pleier at spise Frokosten, Dagens første egentlige Maaltid: 
ejn får marnmål ver måltidaJs; ded lakkar te måltidaJs; Jsk. 
Dovertidavs ;:i: Davretiddags (Vends.) eller Doverdavs, d. s. I 
Sv. bruges måltidsdags i en almindeligere Bemærkelse (om 
Spisetid). Om slige Sammensætninger med «dagsu jfr. Molb. 
D. L. p. 593 under: Tid; Stromb. Sv. Sp. ~ 137. p. 153. 

Måna, m., Maane: månajn, hajn e nokk hajlluer, mann 
soln, hon e då lival hajlluara. 

Månad, m., l\laaned; Sv. d. s. Hvad Benævnelserne paa 
Maanederne angaaer, bruges endnu meget almind. Tor el. tor
månad om Marts; ellers bruges de latinske Navne, tildeels 
med nogen Forandring, f. Ex. agost, August, aktober, October; 
April hed tidligere dfo :z, dvril, duril. 

~lång, adj., bruges i Singularis kun i den bestemte Form 
månya, megen, meget: dajn många madijn, den megen Mad; 
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de' många drikkad; nn e 'd nokk me de' mån,qa snakkc:d (den 
megen Tale); jfr. Sv. (foræld.) mång, mangen; Roslag. rnåmga, 

absol. meget («han orkar, talar ei många", Ihre D. L. p. 112). 
I Pluralis hedder det: många, it. n. St. p. Bøigden: månna, 

mange I Sv. rnåm.ga; Nsk. Berg. St. maange; Gl. Dsk. monge; 
Sjæl!., Angel. manne): best. F. månge (paa Boigd. ogsaa -a): 

rnånga pajnga, di månge ( a) pajngana. Samlg. meiijn. Hyp
pigt bruges ogsaa baade i Singular. og Plural. en anden Form: 
månna i samme Forst.: dajn miimw rouijn, fiskijn, den megen 
Ru ug, Torsk; hvor miinna, hvor mange; derfor hedder det: 

uNodder i hiinna: 

Gjiidd, hvor manna!" 
Jfr. N. S. mcinnig (Br. Wb. III, 124), Holl. menig, mangen; 
A. S. manige, rnænige, Eng!. many, mange. 

~låugijn-en-ed, mangen, mangt el. manf!;et (Sv. mången-et) 
bruges sjelden eller aldrig uden i Forb. med ejn-en-ett: mån

gijn ejn (ndt. mångijnijn) - mången en - månged el. mången ett, 

mangen en, mangt el. mangen et. 
:llånkera, v. d. og tr" mangle, fattes ( = må11gla): diir 

månke1'ar (ja månkerar) ded å ded; Sv. mankera, v. n.; Dsk. 
d. T. manquere (af Fr. manquer). 

Jiåns, n. pr" Mons, Mogens, bruges ligesom i Dsk. og Sv. 
d. T. som Navn paa I\atten; s. Pyse-Måns. 

Mårtiju, n. pr" Morten (Tsk. ,J1m0 tin; Is!. 1vlarteinn), bruges 
og som Benævnelse paa en sær, løierlig Person: du e riitl ejn 
ujnnelier ffelårtijn. 

Jiåva (ar-ada-acl), v. n., s. 0. s. Dsk. d. T. maabe, Eng!. 
mope, men bemærker: at staae og gabe og vente, at man skal 
faae noget Godt: du står nokk å måvar iitte kaga. 

Måhå (I ste Stav. beton.), n" Benævnelse paa en uselvstændig, 
ubehjelpsom Stakkel, Een, som duer til Intet, som staaer og 
hænger, er dorsk og sløv: stå som ett miihii; i lign. Bemærk. 
Dsk. d. T. Mæhæ; Soderml. måha; jfr. :Ksk. Jvlæhæ ( = Mæ

hangar), m., Med hænger, Jabroder; Helsingl. rniiha, Een, som er 
til Besvær, er allesteds med ( Ibre D. L. p. 1111; Gottl. miihii, 

Barn, som løber med og holder Moderen i Kjolen: it. ubehøvlet 
Person, som ei veed at skikke· sig. 

mjnga (er-de-t), v. tr" salte lindt, smaasalte: 11lCl)nga fisk, 
sijll, kj(\dd; Sk. miinga; jfr. Sv. rniinga, Nsk.111æ11gje, Osk mærige, 

Tsk. rnengen, blande. 
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Miijnneske, n., Menneske; pl. ubest. F. f. best. F. n., 
f. Ex. många miijnnesker, men di månge miijnnesken; Angel. 
JYliunisk, pl. Minnsker el. .Minnsken. 

Mål el. ( almindeligere) samniil, m., liden Sandbanke el. 
Sandbakke ved Strandkanten, Klit; i lign. Bemærk. Nsk. JY1el, 
Mæl, Saudmæl; Is!. melr el. sandmeli·; jfr. Vestg. mjahle, fiin 
Sand, ufrugtbar Sandjord; samlg. Dsk. Sandmile (Molb. D. 0.) 
og Jsk. Saamnil' (D. L. p. 360, 4 70 u. Mile og Sandbli). Heraf 
har maaskee Fiskerleiet Malsta sit Navn (i Bh. Actst. Landeb. 
p. 331 "Melstadtt"; i Skattebrev p. 360 <ul1elstaa"), hvilket 
ligger paa et lille isoleret, sandigt Strøg, hvor det opdyngede 
Sand danner en paafaldende Modsætning til den vidt udstrakte 
l{)ippekyst paa begge Sider. Skougaard derimod (B. B. p. 25 l) 
forklarer det ved "Mellemby», "fordi, siger han, denne By ligger 
imellem de to ældgamle Søsteder, nu Fiskerleier, Gudhjem o:; 
Saltuna, hvorvel rigtignok meget nærmere ved den førstnævnte 
af disse to Steder, end ved den sidste". 

llliilejn (lste Stav. beton.), adj., omgængelig, venlig, artig, 
høres nu kun i enkelte Udtryk, f. Ex.: ejn målejn biilli. Fe
minin. og Neutr. synes at være ubrugelige. Om maaskee opr. 
= medlidende? 

lllålsal ( g: Mellemsal eller Middelsal), m., et mindre V æ
relse imellem Forstuen og Salen, i hvilket der gjerne staaer et 
Par Senge eller en Seng og en Væv f. a.; et Gjæstekamrner 
(jfr. krobbhus). Samlg. m. Hensyn t. Formen Sønderj. 111.æl
tømme, Mellemtømme, Middeltømme (i\Iolb. D. L. p. 358; Nsk. 
Mælonn ( g: millom Onno, s. Aasen N. 0.), Midsommer; Jsk. 
Meldouer, Melmad, Mellemdavre, Mellemmad. 

lllålsta, n. pr" s. Miil. 

illårm, adv" kun. 1 ) indskrænkende: ja har miinn ejn 
horra, - mCinn to pibla (kun een Dreng, - kun to Piger); 
hon e månn fjourtan år; hajn ga mei miinn d~ijn hallua ostijn 
dar; Yi ha miinn lid, - miinn små kreitur; de' va miinn en 
fatti bonapibel hajn fijkkj te konna; de' bier miinn varre å 'd, 
det bliver kun værre deraf; hon lader miinn så; ja mente, 
syntes miinn så. 2) tilladende, opmuntrende, udfordrende: 
komm du miinn ! du må nokk; · gakk du mdnn frambi I hajn 
gjorr dei ijnged; varr du miinn storajtuer ! la 'jn miinn komma, 
ja ska morrnysa 'jn, lad ham kun komme o. s. v.; la 'na rniinn 
dorra te! Paa Bøigden hedder det ogsaa miijnn og I især i 
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Bemærk. 2) 1mmn; N. S. rnan, men, 111e11n i begge Bemærk. 
(se Br. Wb. III, 121, hvor der henvises til Celt. man, «wenig, 
geringn; Richey I. H. p. 160; SchiHze Holst. I., III, i5; jfl·. 
Hftbertz Glossar. t. Bh. Actst. p. 630); Sv. rnan, mans i Be
mærk. 2 (Gottl. rm'inns); jfr. gl. dsk. Vise om Falkenbergslaget: 
«naar han man finge dem paa den Stedn. 1 Øvrigt er det 
bornholmske rniinn, ligesom N. S. rnan og menn, ogsaa Con
junctionen umenn (se Br. Wb. o. s. v. ovfr.). Samlg. Eng!. 
lntt, men, it. kun. 

lllånna, s. Mång. 
Miir, f., Mær; pl. rniirrer; almindeligt og meget brugt Navn 

paa en Hoppe; ellers ogsaa hors og hm,soj, især naar man vil 
udhæve :Kjønnet; N sk" Sv. rniii'r; Gottl. rniir. 

Mari, f., Havloppe, cancer pulex; Gudh.; hedder ellers 
hujnnai0 eia (s. s.; Vesti.). 

llliirraskabba, f" en gammel Mær, Hoppe. 
illiil'l'asua, f" d. s. s. rniirraskabba; af sua (s. s. ). 
lllåtta, f" Mættelse, Mæthed: dar e ijngen rniitta i ded 

mLijnnesked, det Menneske kan ikke blive mæt; Dsk. (foræld.) 
~Ylætte, en; Nordsj. :Mætte, faa sin Mætte; ligesaa Nsk. Mette, 

m.; Sk. rniitte, n. 
lllåttabii, Navn, hvormed man tiltaler Faar; ogsaa Miitta 

ligesom i Dsk. d. T. 1vlette. 
llliij ( l. o), n., Møg; Skarn, Snavs; deraf dannes ved 

Summens. en Mængde Foragtsudtryk og Skjældsord, som moj
pung, mojprost, rnojtarm; - rnojrninka, rno}'miir o. fl . 

.llliijagara, m., Een, som kjører Møg; it. Skarnager . 
.llliijbojs, m., egl. Een, som gjør i Buxerne (s. bojsa, boj:;er), 

men bruges meget almindeligt som figurlig Benævnelse paa en 
J{ryster, J{ujon o. l.: sikkenejn rnojbojs ! torr du inte gå ena; 
ded e ejn reiti mojbojs: hajn torr in te ba, - hajn e bånge 
forr skodd o. s. v. 

Miijkasa, -klasa, s. Kasa, klasa. 
Miillenbii1', n., Meelbær; Sv. mjolvn, mjolbiir; Nsk. Mjølbæi· 

(it. Mølnebæi·, v. Aphelen V, 260 not.). Deraf miillenbiiratrii, n., 
Meelbærbusk; arbutus. 

llliilleås, m., Mølleaxel; jfr. Ås . 
.llliim1·a ( ar-acla-ad), v. n., smaatygge, gumle (mimre hos 

Moth); Jsk. mimre mrd l\1unden, bevæge Læberne hurtigt. 
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1'1omsa (ar-ada-ad), v. n. = momra; Sv. rnumsa; Sk. 
momsa; Gottl. mumså; jf'r. Tsk. mummeln; Eng!. to mumble. 

1'1our1;j11g el. mynni:Jng, f. Munding (paa en Kanon el'er 
Bøsse); Sv. mynning. 

!Uonstre-vf:jl, m., Mønstringsplads; jfr. Vajl . 

.Morla ( 1. o; ar-ada-ad), v. n., røre sig smaat, f. Ex. i 
Mørket I Gudh.; = ustya smatt»); Siiderml. måi'la ( lhre D. L. 
p. 112 ). 

lllorna (I. o; ar-ada-ad), v. n., møres, blive mør; Sv. mor·na; 
Nsk. møyrna; Is!. mtyrna. 

lllosslij11g, m., Krave, Rant af loddent Skind, om en [(aabe 
(kappemosslijng) eller til en Hue. 

Jllosta, f., Benævnelse paa et Sted, som Ploven ikke har 
berørt; Sjæl!. en ~.Mi•te, d. s. f. m. Af v. mosta, miste. 

N. 

Na, pron. pers., s. Hon. 

Nåde, f., Naade; Gl. Dsk. Nadlie, Nade; Is!. ndtJ; Tsk. 
Gnade. 

Nådier-i-it, adj. I) naadig, gunstig, som viser, yttrer Naade; 
it. som vidner om Naade, deels i Overeensstemmelse med den 
danske Brug, f. Ex. ett nadit svar, en nadi straff, de els og 
ofte, hvor man vil betegne, at Noget kom, som man trængte 
haardt til, f. Ex. ett nadit rein, en velsignet Regn, Regn til 
rette Tid; de' va ratt nadit (gunstigt, heldigt), ad vi fijnge 
torrevar ida; ded komm i en nadi tid. 2) som seer naade
tiggende, ydmygt bedende ud, røber i sit Blik veemodsfuld 
Attraa o. I., f. Ex. : hajn sto så nadier; men især bruges i 
denne Bemærkelse Neutr. nadit som Adverb. forbundet med V. 

se: ad se nadit ud; hajn så så nadit te 'na, - på mei; bal
lijn sto å så så nadit te kagan, te madijn; Dsk. d. T. ( Kjø
benh.) naadiiq); Jsk. naale, nole (:>: naalig, naadelig), adj. og 
adv. «udtrykker en vis udvortes Yttring af Bekymring blandet 
med Utilfredshed og Længsel» (jfr. Molb. Ordb. naadelig, mod
falden, veemodig): "di so saa naale te hin" ( Molb. D. L. p. 
372); Sk. nåalit (" = naadeligtn, Almqv., I{]ingh.): "han sau så 
nåalit pau men; samlg. Gottl. nadelit, enfoldigt, fromt («=Sv. 
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gitd8nådeligt", Almqv.); S~. gzmåcllig, gudsnådeliy, fromladen, it. 
klynkende. Jfr. Bh. nåsarnrner, nå1ier. 

Nagger-nagg-t, adj., vred (hvilket Ord Bornholmsken ei har): 
hajn e nagger på mei; diijn lijlla nagga vystijn (Hund); Jsk. 
nag, nedagtig, bidsk, lumsk, meest om Heste og Kreature; p. 
Samsø: nag paa Een :i: som har noget imod, bærer Nag til 
E. (Molb. D. L. p. 373). Beslægtet med nlig, Nag (Sv. d. T., 
Nsk. ~Vagg) og ruiga, nage ( Nsk. nagga, der tillige bemærker: 
plage, ærgre). 

Naiijn (- najijn)-eu-ed, adj., nøgen ( splitternaiijn, splitter
nøgen); Jsk., Angel. nagen; Is!. nakinn; Nsk. nakjen; Sv. 
nakrn. 

Najl it. neil, m., Negl (Gl. Dsk., Nsk. Nagl, Tsk., Sv. nagel); 
dog er det fl. St., ligesom og tildeels i Nsk., Feminin.(= Is!. 
nagl); pl. naj ler, neiler: ja har ont i neilarna. Deraf neila (er 
el. ar·-de el. ada-d), v. tr. 1) slaae, banke, tugte: ja ska neaa 
dei; Loll. negle ( faae fat paa, naae at give Prygl). 2) rapse: 
hajn vijlle gjlirna neila dajn ostabiddajn, diir lå på tallrikkijn 
(Vesti.). 

Najla, m., betegner baade en «Nagle" (lsl. nagli, m.) og 
en «Navle" (Is!. nafii, m.). 

Najlsprajng, n., Smerte i Neglene af Frost (= Nsk. Nagle
bit, Naglaspretta); derimod Sv. nagel~prång el. -språng = Dsk. 
Neglespring, Sygdom i Neglen, hvorved den bliver skjør, smerter 
og falder af. 

Nakk, Uenævnelse paa den Leg: Tagfat, naar den leges af 

Piger: ad låj a nakk ; j fr. åbblegass. 
Nakka (a1'-acla-ad), v. tr. I) ad nakka ejn, tage Een i 

Nakken, tugte, banke E.; jfr. Jsk. nakke Een :i: komme bag 
paa E., gjøre ham et uventet Spil. 2) nakka fisk, sijll, <'"
nakke, skære Nakken af Torsk, Sild (Gl. Gudh.). M nakka, m., 

Nakke. 
Nakkaholl n., it. nakkaholla, f., Nakkehule, Nakkegrube. 

Nar (især p. Bøigd.), it. når, conj. 1) naar; Gl. Dsk. nar 
(Poul Eliesen; jfr. Bh. Actst. Nr. 57, p. 58; Nr. 148, p. 189); 
Is!. nær'; Nsk. naa1' og (liges. Sv., Jsk.J nær» 2) da = då 
(Tids- og Aarsagspartik.) : ja så dei, når el. nar du komm iåns; 
når hajn så komm te H.onna, motte dar hannem ejn helu 
gamla kjiinnijnga på dajn stora plasijn; nå1· di andre hore 
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det!, ble di så forfiirada, ad di krajngde a'sta. I lign. Bemærk. 
Sv. når. 

Narr, m., Nar; afTalemaader kunne mærkes: agjera nar1·, 
det ægte bornholmske Udtryk for "at spille Co medie"; sidda å 
gjorra narr å madijn bruges ofte om at sidde og vrage Maden, 
ikke vide, om man vil have dette eller hint, usømmeligen røre, 
stikke, vælte om i den. 

Nal'l'afass, 111trrif'ass, m., naragtig Person, Een, som gjør 
Narrestreger: ded e då riitt ejn narrifass; samlg. Sv. luri:faæ, 
snu, listig Person. 

l'farrafasseri, n., Narrestreger, Fjaseri: sikkedan nåd narra
fasseri. 

Nal'l'as ( as-ades-ads), it. narres, v. d., narres, spøge; ei 
mene med hvad man siger, holde for Nar: du narras val'? det 
er vel ikke din alvorlige Mening; hajn gjijkkj bara å narrades 
me 'na, han gik blot og holdt hende for Nar ( f. Ex. om en 
Forlovet, som ei mener med det). 

Nasla (a1·-ada-ad), v. n. 1) sludske, sjuske, være skjødes
løs: ad nasla me nogged. 2) bære sig ilde ad, gjøre For
træd, f. Ex. om Børn, naar de gaae og vælte Alting omkuld 
(Gudh.). 

Nasluer-u-ut, adj., sludsket, sjusket. 1) som er gjort skjo
desløst, slet udført: ett naslut arbei; ded e så naslut ( nasled) 
arbeiad; du sjar au bro så naslut. 2) uordentlig (ofte med 
Bibegreb: snavset, smudsig) i Paaklædning: hajn går så nasluer; 
naslut kladder. 

Nane, s. Noue. 
Nei, uaj og (oftest) uaj, Negtelsespartik. nei. Folk fra 

Bøigden, som spørge om man vil kjøbe, hvad de falbyde, be
svare ofte selv deres eget Spørgsmaal med unei», inden man 
har faaet Tid til at svare dem, for enten ligesom at være for
beredte paa og mildne det ubehagelige Indtryk af et muligt 
Nei eller ligesom skaffe sig en behagelig Overraskelse i modsat 
Tilfælde: ska moer ha fliidd imarn, naj? skan ni ha torru ida, 
nqj? ni villa viill in te ha ett lass lyjng ida, naj? 

Neise, n. pr., Nexø (bornholmsk Rjøbstad); jfr. Bh. Actst. 
Nr. 50, p. 52: Neysse (i en Dom af Bornholms Landsthing 
1516). 

Neita (ar-ada-ad), v. n. og tr.,· negte (fl. St. p. Bøigd., især 
tidligere); hedder ellers nakta; uvist, om hiin Form er opstaaet 
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heraf eller er dannet af Neglelscspartikelen ligesom bl. 
neita, d. s. 

Ner, adv., ned; samme Form bruges ligeledes i Sv. og 
Nsk.; it. i Dsk. d. T.; ogsaa i gl. dsk. Vis.; jfr. Gl. Dsk. 
nedhei" neder (ogsaa Sv.); Is!. nior. I Forbind. og Sammens. med 
andre Partikler: ner ad, ned ad ( ogsaa ner å; jfr. acl), f. Ex. 
ner ad bakkajn; ner-jorr, adv., nedad ljfr. forr): vajn går ner
forr, vi kji.ira nerforr har; datta ska vannes nerforr; ner idi, 
ned i (jfr. idi) : hajn tou 1ie1° idi ti.ijnnan, -- idi vanned; ne1°

idi, adv. (s. Nem); ner-iitte, adv., nedad (om en Fremskriden, 
jfr. iitte): hajn gjijkkj nerCitte iåns; neriitte ad stran te; nerl'itte 
te Jensa; samlg. Sv. nel~for, ned~fter (Nsk. ned ette). Deraf 
Superlat. nerast, nei'esta, nederst, nederste; derimod dannes 

ingen Comparativ. 
Nera, adv. nede; Dsk. d. T., Nsk., Sv. nere; Is!. niori. 

Deraf ner-idi (::>: nera idi), adv., nede i: jorn e så torr nei·ili'i; 

Nsk. (nogle St.) ner-i. 
Neran, adv., neden; sjelden uden i Sammensætning. 
Nemndel, m., Nederdeel (mods. ouanclel); Sv. nedanclel. 
Neridi, s. Nera. 
Nesa, f. 1) Skam, Beskæmmelse, Vanhæder: de' va en 

hlisseli nesa forr (el. på) hannem (at han f. Ex. blev Fader til 
et uægte Barn); Sv. nesa; Gl. Dsk. (Riimkrønik.) Nesæ; Is!. 
hneysa, hneisa. 2) beskæmmende Irettesættelse: hajn ga han
nem - , fijkkj en nesa; ogsaa høres niisa ( = Dsk. Næse), men 
bruges sædv. om en simpel Irettesættelse. 

Nesa ( e1' el. ar-te-t), v. tr., sædv. forb. med Præpos. å 

eller ud, beskæmme, skamme ud, forekaste Noget, som er til 
Skam: ja nest 'ijn å, jeg skammr,de ham ud; Jsk. nese; Nsk. 
neisa; Is!. lmeysa (beskæmme). 2) v. tr., n. og impers., skæmme, 
vanzire, klæde ilde: dajn flarran nesar hannem ejn helu, den 
Skramme skæmmer ham betydelig; ded nesw0 hused; di1jn 
hoddan nesm' ( nesar) paa liijngan, den Tilbygning skæmmer, 
vanzirer Længen; <led nese1" det klæder ilde. I denne Bemær
kelse bruges og (vel især sydlands) en besynderlig Sammen

sætning, nemlig vannesa ( s. s.). 
Ni, pron., s. Du. 
Niert, m., Nien i Rortspil; ogsaa ni, n. (Gudh.). 
Mggel, m., en Nøgel, Nøgle; Sv. nyckel; Nsk. Nykjel (og 

vestcnfj. Lylcjel); Jsk. Løggel; fsl. lylcill (Færø. likil). 
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Niggle, n" et Nøgle (Garn, Traad); Nsk. l\'ylcla, n" Is!. 
hnylcill (hnilcill, B. H.), m. 

Nikkaliiser-liis-t, adj., ledeløs (om Ting): ejn nilclcalosm· 
gaffel; n. kniv, [{niv, som er løs i Skaftet, saa at Bladet 
«niklcaro, nikker :J: bevæger sig hid og did; saaledes opfattes 
det i det mindste i Almindelighed. Da los ellers i Sammens. 
har en anden Bemærkelse, er heraf opstaaet et Ordspil; naar 
nemlig Een siger: "dajn knivijn e nilclcaloser" svarer den An
den: "hajn e in te nilckaloser, forr hajn kajn jo nikka." 

Nimmerdugg, f" en forældet Benævnelse paa et Slags ska
delig Oug, der hos de Thurah ( B. B. p. 29) beskrives saa
ledes : "somme Aaringer falder et Slags Dug paa Landet, kaldet 
der Nimmer-Dug, som er meget skadelig for Sæden og for 
Frugterne, og kan kjendelig sees, at hvor denne Dug falder 
paa, baade Sæden visner, og Bladene samt Frugterne paa 
Træerne fordærves". Maaskee det samme Ord som Dsk. (for
æld.) Mimmerdug, Dug, som falder i Junius eller midt om Som
meren, - blot at en Ombytning af liq vida er foregaaet, hvilket 
ei er uden Exempel. r andet Fald kunde første Led være be
slægtet med Ostg. nimmart, besynderligt Tegn ( «thet var ej 
något nimmart, hoc ominis loco non habendum ", Ihre D. L. 
p. 122). 

Nipa ( ar-ada-ad), v" nippe, især om Fugle: rykke Noget 
af med Nebbet, som Græs o. I.: gåsajn går å nipar gront. 

Niva ( er-nev-nevved), v. tr" knibe med Fingrene, Finger
enderne (ellers bruges lcniva): hajn nto mei; di nwve ejn ajn; 
ogsaa: tage Noget, f. Ex. Sukker, Salt, mellem Fingerenderne, 
give en Anden det paa saadan en Maade: vittu niva mei lid 
sokker. Sv. nypa (Sk. nyba nyva); Dsk. d. T. nive; Holl. nijpen; 
Eng!. to nip. 

Niva, f" to eller tre Fingerender sammenlagte, saa meget, 
som kan tages mellem Tommelfingeren og en eller to andre 
Fingre: ja ga'na en niva sokker; Sv. nypa ( Sk. nyba, nyva ). 
Jfr. gjemma. 

Nivafujll, f" d. s. s. niva: gje mei en nivefujll (Fingerfuld); 
jfr. gjemfujll. 

Nives (es-nevves-nevveds). 1) v. p. rec., knibe hinanden: di 
neioes. 2) v. d. (intr.), knibe: hajn nives å rives, han kniber og 
river. 

Njawa (ar-ada-ad), v. n" mjaue: kattijn njawar. 
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Nohha ( ar-ada-ad I, \. tr., stønr, puffo, !!ivr Een et Stød: 
hajn går å nobbar mei; N. S. nubben, gnubben (Br. Wb. lll, 
248); Nsk. knubba; Sv. knujj'a. 

Nobbas ( as-acles-ads ). 1) v. p. rec., støde hinanden (Sv. 
kni4f'as); brugt om Heste adskilles det fra lcrwppes (s. s.; N. S. 
nobben, gnobben); hedner ogsaa nubbes (Gudh.). 2) v. d. (intr.), 

støde, give Stød: hajn nobbas. 

Nobbesakrog, m., Benævnelse paa f{akelovnskrogen (jfr. 
lu~jllued). Uvis Oprindelse. I Nedersachsisk findes et Ord 
"Nobiskroogn, der betegner et Sted, hvorfra Ingen kommer 
mere tilbage, og forklares ved "Hallen (Afgrund, Helvede, Dø
dens Rige); se Br. Wb. III, p. 242, 254, hvor den egentlige 
Form af Ordet menes at være Obiskroog I" af abyssus?") og "N" 
at være kommet til det udenfra, hidrørende nemlig fra den 
Forbindelse, hvori det stedse høres ( "he is ua'n Obskroge", 
man veed ei, hvor han er bleven af). I Oversachsen bruges 
"Holle" som Narn paa Kakelovnskrogen. Om hint Ord til sin 
Tid eller paa sine Steder muligen har været brugt i samme 

Bemærkelse som dette? 

Noda ( ar-ada-ad), v. n., kneise med Hovedet, baade om 
Mennesker og Dyr (især Iles te); Jsk (Ribe) node "siges om 
den, som er stolt og har mange Noder og Nykker"; Falst. node 
sig, v. ref., opføre sig, gebærde sig paa en vis Maade ( Molb. 

D. L. p. 379). 
Noggijn-en-ed, it. 11aj11-11a11-11ad lifr. naghen, Bh. Adst., p. 34), 

pron. indef., nogen, noget; gen. noggens, nans; pl. noggena 
(jfr. noghnæ, Bh. Actst. p. 35, 40), nana, nogle; gen. nog!;e11es, 
it. (sjeld.) nanes; Is!. nokkur; Oldsv. nakor, ndgor, nokor. 

Noia, f., Uheld, Skade: sikken en noia hajn har; jfr. Lange!. 
noie, fattes, feile, have Skade (" f. nøden Molb. D. L. p. 385; 
samlg. sydl. Fyen., Ærø. noie p. 384). 

Noider (nojder)-uoid-noit, adj. (eg!. particip.), fornøiet, til
freds: ded kajn bon inte varra noicl me; hajn e lie noider me 
'J, det er ham ligegyldigt, han bryder sig ei derom; Sv. nojcl, 

Nsk. nøgd migd (like nøgd). 
Noie 1 , n., Tilfredshed, Tilfredsstillelse, bruges navnlig i 

Talemaaden: ad få te noie, at faae tilstrækkeligt, efter Ønske 
(Gudh.); Dsk. (foræld.), Dsk. D. D. (f. Ex. Jsk.), Nsk. Nøie; Sv. 

n~je; I sl. nægja, f. 
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Noie 2 : ad få noie te nogged, blive nødt til Noget: hajn får 
noie te 'ed, han bliver nok nødt dertil. 

Noie, adj. og adv., s. Noue. 
Nokk, adv., nok; el eget Udtryk er: meied nokk, eg!. meget 

nok el. tilstrækkeligt ::>: meer end nok. Ogsaa bruges nokk 
paa en eiendommelig Maade som en i Øvrigt temmelig over
flødig Forsikringspartikel, hvor man udsiger Noget om sig selv 
(taler i første Person), f. Ex. ja skujlle nokk hiilsa frå far o. s. v" 
jeg skulde (visseligen) hilse fra Fader; ja har nokk ett brev te 
hannem, jeg har et llrev til Dem. Sandsynligen har enten 
denne Brug udviklet sig af saadanne Tilfælde, hvor man ud
siger Noget om en Anden (i Tiltale eller Omtale) og ved et 
tilføiet nok!~ udtrykker, at man har den sikkre Formodning, at 
det er saa, f. Ex. naar man siger: du har nokk ett brev, en 
hiilsan te mei , - eller ogsaa maaskee er dette Ord ganske 
mechanisk overført fra saadanne Udtryksmaader til hine først 
nævnte. En lignende Brug forekommer i Nsk. (søndenfjelds): 
«eg skulde nok bea deg um dæ» o. s. v. 

Noll, n., et Nul; Sv. d. s. 

Nor, uord, Nord (Nsk. Nor, Sv. nord,, lsl. nora-) i Sam
mensætning f. Ex. norlys, no1'8jojn, nordost, norviist; man siger 
ejn nordost, nordviist (under!'. storm, m.), en Storm fra Nordost, 
Nordvest, men en nordost, norviist (underf. vijnn, f.), en Nord
ost-, Nordvestvind; saaledes og sydost, sydviist. 

Noran, norden (Nsk. no1'a', noran, Sv. nordan, Is!. noroan), 
bruges de els som præp" f. Ex. hon (vijnnen) e noran, Vinden 
er norden; deels som subst" f. Ex. hon ( vijnnen) gjikkj omm 
te en noran; deels i Sammensætning, f. Ex. noranstromm, noran
vijnn (med mindre man ogsaa her vil opfatte det som adj.), 
noranforr, noranomm (nordenom). 

Norr, Nord, nord (Sv. norr, Nsk. nor, Isl. noror: i non', i 
Nord; noi·r-frå, -omm ( = noranom), -på, -ud, -iitte, nordfra 
o. s. v.; norr i bi.ijn; norr på lanns, på Jann ed. Saavel i 
Byerne som paa Landet betegner man sædv. Eens Bopæl efter 
Verdenshjørnerne, ligesaa de enkelte Dele af Huse og Gaarde, 
ja selve Meublerne i samme: hajn (De) ska gå norr på te diijn 
lijlla plasijn å så dreia lid mera i viister: så boer hon lie 
noran Jens Pårs; skawed ska stå i· norr, orkjen i siinner ( s. 
d. følg. 0.). Lign. i Nsk. (s. Aasen p. 337 u. nor) og Jsk. 

None, adj., nordre (Sv. norra, Gl. Dsk. nørre, Nsk. nøPe, 
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nørdre, Is!. 1iy1·rJroi): diijn nar1'e len, sian; dccl 11a1'1'e hylrd; diljn 
narre stouan; ded narre bored, vijnnued ( s. ovf.; samlg. Jsk. 
Nor·do1' o. s. v. Molb. D. L. p. :386). Bruges og ligesom Dsk. 
narre i Sammensætning, f. Ex. N01'reha1'1·ed, ll'arrekås f. fl. 

Norta, v., s. llrårta. 
None I især vest!.), 11aue: A) adj. 1 E. 1) knap, kneben: dcd 

måled e naue nokk, det Maal er knebent nok. 2) nøicregncndc, 
karrig: du skujlle ijkkje varra så naue imod ejn fattier stakkal. 
[)eels samme, deels beslægtede Bemærkelser have N. S. rum 

(Hamb., Holst.; s. llichey p. 172; SchC1tze III, 137), Holl. 
naauw (Tsk. genau; A. S. hnedv); Nsk. nau, nau'e og i lign. 
Bet. nauver, nauger (meest i Neutr. nauvert, naugert, it. nogert; 

Jemtl. nogert, navrt, s. Almqv.); Gottl. naug, nauga1'; Jsk. iwg; 
Sønderj. nyv ( s. Molb. D. L. p. 383, 38.'i ). Jfr. Bh. nyjgg, 
nyjgger. B) adv. 1) knapt (knap), knebent: ad måla noue; du 
må 'nte ta 'd så noue ud, Du maa ikke knibe saa meget paa 
Jet; N. S. nau; Holl. naauw. 2) knap, neppc, med Nød: ja 
kujnne naue komma fram (de' va naue ja k. k. f.); ejn kajn 
noue hiira, hvad hajn seicr; kajn biUlijn (Barnet) gå? - noue 
uokk (knap nok); hajn e naue kommijn inu; Gl. Dsk. nove 
(Molb. D. L. p. 383); Sønderj. nyv, nov; Nsk. nautt; Holl. 
naauu-lijks (jfr. Tsk. mit genauer JVath). C) noie, adj. og adv., 
uøie; Nsk. noie, adv., noien, adj. (<1= nogje, nogjen", Aasen 
N. 0. p. 3421; it. nauele, adv.; Sønderj. nyv, nov (Molb. D. L. 
p. 383; Angel. "novv", Hagerup p. 47); Sv. noga; N. S. nau 

(Tsk. genau); Holl. naauw. 
Nubbes, v., s. 1Vabba. 
Nue (af nu, nu), en udfyldende Partikel, der ligesom skaffer 

den Talende et Øiebliks Hvile, medens han tænker paa det 
Følgende; mange benytte den i deres Tale kun altfor hyppigt, 
ofte efter nogle faa Ords Mellemrrim. 

Nul, m., l3lund, Slummer: ja fijkkj mei ejn lidijn nul. 
Nula ( ar-ada-ad), v. Il., blunde, slumre: ja nulada lid 

åns. 
Nuna, s. 1Vyna. 
Nuta (ar-ada-ad), v. n., nysle, smaasysle, have travlt med 

Ubetydeligheder, jfr. Jsk. notle, give sig af med et eller andel 
Uaandarbeide, uden at have lært det: it. være langsom, ikke 
rask til sit Arbeide ( = N. S. niisseln). 

i'iyjggjeI"·nyjggj-t, adj., som seer noie paa, hvad der gives 



240 NYJKKJ-NA. 

ud, kniber paa Alt, er overmaade sparsommelig (Nord!.); Sv. 
njugg; Is!. (B. H.) hnoggr. Jfr. noue. 

Nyjkkj, n. , et lidet Ryk, Træk eller Stød ( f. Ex. naar en 
Fisk trækker i Linen; naar en mokke falder til Slag) : ded ga 
ett nyjkkj; Dsk. (sjelden), Sønderj. et Nyk, Nøk; Nsk. Nykk, 
m.; Is!. hnykkr, m. ; Smål. knyck. 

Nyjkkja ( er-te-t), v. n., rykke, trække hurtigt i Noget: 
Iajsijn ryjkkjer å nyjkkjer, Laxen rykker og trækker (i Linen, 
naar den drages op); i lign. Bemærk. Nsk. nykkja; Is!. hnyk
kja; Smål. knycka; Sk. nykka, nokka; Dsk. (foræld.), Sønderj. 
nykke (s. Molb. D. L. p. 382) f. fl. 

Nykommijn-en-ed, adj. , bruges om hvad der er nyt, usæd
vanligt for Een og derfor behageligt, kjærkomment; nykomm~jn 
mad; ded e nykommed forr mei; de' va så rart, forr de' va 
nogged nykommed. 

NyJla, adv., nylig; Is!. nylega; Nsk. nylege. 
N~na (ar-ada-ad), v. tr. og n. I) nynne (almind.); hedder 

og nuna (sjeldnere F.), der forholder sig til Sv. nunna, ligesom 
hiin Form til den danske. 2) fig. skikke sig, føie sig (= assa 
sei): kajn du inte få 'jn te å nyna ratt, kan Du ikke faae ham 
til at lystre rigtig; de' vill inte nyna ratt (ret lykkes). 

Nypåkommijn-eu-ed, adj., som er paakommen, skeet, hændt 
nylig, ny: dajn forlouelsen e inte nypåkommen; de' må varra 
nypåkomrned; de' e inte nypåkommed, ded (Nyt). 

Nyru (hest. F. nyrned), n., en Nyre; pl. nyrn (best. F. nyrnen); 
i Sammens. bruges nyrna- ( = Jsl., Nsk.), f. Ex. nyrnavarkj, 
m., Nyresmerte; Is!. nyrnave1°kr. 

Nysa, f., Nysen: de' va då en fasli nysa. 
Nyssja el. uiissja ( ar-ada-ad ), v. n. og tr., eftersee, under

søge, hvad der ei vedkommer Een: hva går du å nyssjar atte; 
ad nyssja nad ouer. Tvivlsom Oprindelse; samlg. Is!. hnysa: 
linysast i allt, have Næsen allevegne, eller, med samme Be
mærkelse, Jsk. nose, Sv. nasja. 

Nytåuuijug, f., Nymaane; Sv. nytandning; N sk. Maane
tendring. 

Nå, kun i Forbindelsen: på nå el. pånå, adv. , omtrent: 
jo, nu e ja på nå så vijlla, jo, nu er jeg omtrent kommen saa 
vidt; ded e på nå de' ratta; formod. s. 0. s. Tsk. nahe (samlg. 
bei nahe, der er eensbetydende med det bornholmske Udtr.), 
Is!. nci- i Sammens. (samlg. ndlega, næsten). Man siger og 
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undertiden: på nå så ncir, i Lighed med: nogged (11ad) så m"ii', 
noget saa nær, noget nær, i Sv. D. D. nåe så niir, nåssenå1' 
f. fl., hvoraf dog neppe det bornholmske ml, er opstaaet. 

Mdl'lyn-rån-rftd, adj. , som ei har Raad til Noget, karrig, 
gnidsk, gjerrig; samlg. Fyensk naamaen, noeraaen, adj ., raad
vild, som ingen Beslutning kan fatte ('lolb. D. L. p. 372). 

Nålaira, n., et Naaleøie. 
Nålier-i-it, adj., som har et jammerligt, ynkeligt, elendigt 

l'dsernde: syg, lidende; svag, kraftløs; - daarlig, slet, ussel i 
Almind. (dog sjeldnere i moralsk Forst.): koss, hvor hajn så nålie1· 
(nålit) ud! estu nålie1' '? er Du syg; hon e nåliara ida; -· cjn nålieT 
kar, horra te å slåss, briiddas, Mra; -·- ejn nålier ejn te å 
arbeia, Htsa, reggna, housa; ett nålit lamm; en nå li ko te å 
målka; ejn nålier kniv te å sjiira; ded e nålit gjort, det er 
daarligt, slet gjort, f. Ex. om et Arbeide, men ogsaa i moralsk 
Forst.: skammeligt, uærligt, schofolt gjort el. handlet. Samlg. 
paa den ene Side dansk Almuespr. uaadelig (naalig, naale, nole), 
modfalden, forsagt, vecmodig f. rn.; Sk. nåalit ( s. ovf. Bh. 
nadie1'; jfr. :\Tøensk naadsens, ussel, elendig, sygelig); - paa J;4, r~w 
den anden Side Nsk. naaeleg, naaaleg, naasleg, bleg, mager,""'

1,l,, ;.,,.__r,' 
vantreven, ussel, som seer ilde ud, hvilket or af anden Oprindelse J5 

• 

og udledes af 1Yaae, Dødning, Liig (s. Aasen N. 0.). Jfr. riilier. 

Når, conj., s. iVar. 
Mrta (l. å; ar-ada-ad), v. tr., smaastjæle, rapse; Sk. norta, 

d. s. ( lhre D. L. p. 123). 
M1rtuer-u-11t, adj. = nårturijn. 
Nlll't11rij11-11re11-11red, adj., tyvagtig, tilbøielig til at rapse: di 

piblana va så nårtfirna å biijhl\nnada. 
Niisl\mmer-samm-t, adj., mismodig, modfalden; bedrøvet, 

vcemodig, deels i almindeligere Forst. = sjemoclie1" deels i en 
speciellere Bemærkelse ~~0 nadier: ded e så nåsamt, de' pibla
sjiiwsed; hajn står så nåsammer å ser te 'na; horrijn sto å så 
så nåsamt te kagan. 

~åbb, n., et Næb (Sv. nabb, Nsk. Nebb, m.); fig. om Men
nesker, f. Ex, hajn e så kryer i niibbed, han er saa kry, over

modig, storsnudet. 
Nåbb, rn., Benævnelse paa en Odde eller Landpynt, som 

skyder ud mod IJa1et (Gudh.): di to ni.ibbana iijlle udana. Heraf 
har «Nebbeoddenn (Niibba, N(dJbahakkajn) imellem Rønnr, og 
Elvideodde ( Ffvidewl) faaet. sit Navn. .Jfr. d. foreg. 0. I lig-

16 
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nende Bemærk. bruges Gottl. nabb; Blek. nabbe ("nas, pro
montorium ", lhre D. L. p. 119). 

Niibba 1 (ar· ada-ad), v. n., i Udtr. niibba samman, om Odder, 
Landspidser, Forbjerge (niibba): forene sig, smelte sammen for 
Øiet, f. Ex. Græsholmen og Christiansøe, efter først at have 
viist sig adskilte for de Seilende, dernæst fortone sig som 
sammenhængende (Gudh.). S. d. foreg. Ord. 

Niibba 2 (ar-ada-ad), v. n., have sin Næse i, undersøge, kigr, 
i paa en næsviis i\Jaade: ska du nu igjann niibba opp i di kårten 
(Spillekortene)? 

Nåbbn, f. I. a) Een, som paa en næsviis Maade blander 
sig i Andres Tale (jfr. v. nabba 2); hedder ogsaa og alleroftest 
nabbgjaclda ( Gudh.), hvilket ligesom hint i denne Bemærkelse 
ei bruges udelukkende om R vindekjønnet; jfr. ()stg. nabbetycke 
(Skjældsord), næsviist Menneske, der taler, naar det ei behøves. 
b) næsviist, knibskt Fruentimmer, som giver spydige, spodske 
Svar, Spidslærke; hedder og almind. spissnabba; Sv. nabba, 
niibbgiiclda. li. en arrig Kvinde (jfr. niibbas); hedder ogsaa 
niibbgjiidda (Skg.); Ostg. betniibba. 

Nåbbas ( as-ades-ads), it. niibbes ( Gudh.), v. d. og p. rec., 
kjævles, mundhugges; Sk. niibbas; Jsk. næbbes. 

Nåbbetång, f., Niptang; kaldes saa paa Grund af Ligheden 
med et Næb; Angel. Skahnef (J: Skadenæb), d. s. 

Niibbgjiidda (af svensk Oprind.), f., s. Niibba. net bruges 
kun i de ovennævnte figurlige Bemærkelser og aldrig, som i 
Sv., i egl. Forst. som Navn paa Hornfisken. 

Nåbbuer-u-nt, ogsaa spis8nåbbuer, adj., næsviis, knibsk, 
spids i Svar o. s. v., meest om Rvindekjønnet: vor naboska 
hon e så fåslia niibbu, spissncibbu, s'ad - ; Gottl. niibbug; Sv. 
nabbig; Os tg. nabbet. 

Nåjlla (ar-ada-ad), v. tr. og (især) ref., brænde Een med 
Nelder, brænde sig paa N.: du må'nte niijlla mei, dijn gawkjiv I 
ja nåjllada mei så fåslian i åns. 

Nåjnues (es-nandes-nands), v. d., nænne; Sv. niinnas; Nsk. 
nennast; Is!. nenna. 

Niinniju-en-ed, adj., gjerrig, karrig; jfr. Dsk. nænsom, som 
holder tilraade, sparsom; derimod Is!. (B. H.) nenninn, flittig, 
ufortrøden. 

Niirme1· (paa fiøigd. ogsaa narmer), compar. af niir, nær; 
ntddsk. nærmer (Petersen D. N. S., I. p. 109, 160). 
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Niisehlo, m., Næseblod: diijn niisebloijn Hitte, det Næseblod 

lettede. 
Niisehlii, f., Næsehløden: en fasli niiseblo. 
Nåsehol'l'a, f., et Næsehor; Nsk. Nasebora, f. (Isl. bora, f., 

smalt Hul); Sv. niisborr, m. 
Niisefunk, m., en lille og meget kort 

Ilden i Pibehovedet er nær ved Næsen; 
lldgnist. 

Tobakspibe, 
af «Funke", 

saa at 
Gnist, 

Niiseklud, m., N æsedug, Lommetørklæde; I si. ( C. El.) 
nasakliltr. 

Mste ( = Sv.), n., egentlig: Rede (Tsk. Nest; Holl., Eng!. 
d. s.), men bruges kun (ligesom i Sv.) figurligen: 1) = gåra
niiste, liden, daarlig Bondegaard ( Gudh.); i Sv., Tsk. ( N. S., 
Holl.): slet, elendigt Huns eller Opholdssted; 2) = ivnanåste, 
Øiekrig, Øienkrog, navnlig den inderste Dee! deraf ( almind.); 
Sv. ogon-niiste. 

Niitte1·-11ått, adj. 2 E., kjøn, smuk (hvilke Ord ere fremmede 
for Bornholmsken; om en meget høi Grad bruges: deilier); 
tækkelig, artig (net) i sit hele Væsen; desuden i flere over
førte Bemærkelser; jfr. Angel. net ( IIagerup p. 4 7 ). Sjeld
nere bruges det, saaledes som net i Dsk., med Bemærkelsen: 
peen, pyntelig, og da kun om Ting (aldrig om Personer); man 
kan f. Ex. sige: nåtta klar; ogsaa adverbialt: hajn e nått kliid
der, hon e niitt kladd; men: hvor hon e niitt ! bemærker: hvor 
hun er smuk eller tækkelig o. I. (aldrig som i Dsk.: peen). Jfr. 
grajner, pener, .<jone1°. 

Nåtthyader-hyad, adj. 2 E., som har smuk Ansigtsfarve; af hy. 
Nåwa ( ar-ada-acl) , v. tr., tage, række, lange (Vesti.; ikke 

almind.): jkajn du m!wa mei ded? - niiwa mei ejn bidda? (af 
niiwa, m. og f., Næve); jfr. Vestg. nåva, tage omkring med 
Hænderne; Nsk. neva, samle med Næverne f. m. 

Nogoer el. (Gudh.) nodgoer-go-gott, adj., som er god, naar 
han nødes, som er uvillig til Noget og kun med Nød bekvem
mer sig, trækker længe paa det, førend man faaer Noget af 
ham. Samlg. ()stg. nonimmen, tungnem. 

Niija ( 1. 6), f., et Sygdomstilfælde eller en Sygdom, man 
gaaer og bærer paa, som ei bryder frem, Nagen af en Sygdom: 
hajn har en noja å diijn sji'igan. Jfr. Jsk. neg, adj., svækket, 
daarlig, skrøbelig; nages, forværres, blive daarligere, svagere 
(især om Syge) f. fl.; s. Molb. n. L. p. 385. 

16' 
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Niilla, f., en national Hovedpynt, som for 2 a 3 Decennier 
tilbage var i almindelig Brug, men nu er sjelden. Panum 
(B. B. Till. p. 57) beskriver uNøllen" saaledes: "den bestaaer 
af en tæt til Hovedet sluttende hvid Hue; i Nakken, hvor den 
ei gaaer langt ned, bedækkes den med et sædvanlig 2 Tommer 
bredt figureret Silkebaand; men i Panden, hvor den ei heller 
er langt frem om Ørerne, besættes den med 2 a 3 Tommers 
brede Kniplinger, som ere stærkt stivede, saa de ddnne en op
staaende Rrands om Hovedet. I Panden viger det noget til
bage, for at gjøre Plads til en Bouquet røde couleurte Silke
blomster. Til Sorg forandres dette saaledes, at Blomster og 
Baand ere sorte og istedetfor I\niplinger (bruges) en fiin 
Strimmel med Søm i Panden , som, da Huen ei gaaer langt 
frem, er fri. Haaret er strøget tilbage og puddret, saa Pud
dret gaaer i en Spids ned i Panden, som til den Ende ligesom 
Haaret er bestrøget med Tælle." Paa Lolland og Falster 
bruges derimod Benævnelsen uNollen om et Slags Hovedtøi 
eller en lille Hue , som ugifte I{ vindfolk bruge; Hue af broget 
Tøi, som bindes under Hagen (s. MollJ. D. L. p. 386). 

Niimma ( er-de-t), v. tr., nemme, fatte, Gl. Dsk. nemme ( s. 
Petersen D. N. S. ti, p. 278). 

Niimme, n., Nemme, Fatteevne. 

Niimme1·-11iimm-t, adj., nem, handelig; bekvem, hensigts
mæssig, brugbar; let, uden Møie: dajn kjappijn e så nommer; 
en nomm ijnnratnijng; ded e nommara forr mei; - ded sloppe 
vi nomt frå. De andre Bemærkelser af Dsk. conemn udtrykkes 
deels ved nommijn, deels v. benommijn (s. ss.). 

Niimmij11-e11-ed, adj., nem, som fatter med Lethed, opvakt: 
dajn horrijn e så nommijn; Vestg. nimmenn (jfr. Ostg. nonimmen, 
tungnem). 

Niipp, m., bruges kun i Udtr.: på noppijn, paa Nippet: ja 
sto lie på noppijn me å gå (el. å skujlle gå). Maaskee opr. 
samme Ord som Nsk. Nup, m., Bjergtop, brat Fjeldpynt (Dal. 
gnaup; Is!. gnipa), af hvilken egentlige Bemærkelse eller en 
lignende hiin figurlige uden Vanskelighed lader sig forklare. 

Nih-1 O. o), n., Een, der er meget langsom, seendrægtig i 
sin Gjerning; s. d. følg. 0. 

Nii1·Ia (I. 6; ar-ada-ad), v. n., udføre sine Forretninger 
seendrægligt; maaskee opstaaet af Dsk. "nolen med et ind
skudt r ( samlg. får- el. forkujnelie1°, liimpra); i andel Fald 
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er Verbet unulen ( N. S. ncilen \ aldeles fremmed for Born

holmsken. 
Niiska (ar-ada-wl), v. tr., at rykke Een i IJaaret, banke E. 

(syd!.); hedder ellers loslca (s. s.); Jsk. (Vcnds.) nøslæ; jfr. V. 
13ottn. noslces, rive hinanden i Haaret ( lhre D. L. p. 123 ). 

~iissel, n. (af v. nossla, nysle, smaasysle, smaapusle med 
Noget). 1) Een, som er villig i sin Gjerning, men ei kan ud
rette synderligt derved; Jsk. (i\Iorso) .Nøssel, en gammel udslidt 
Tjenestekarl eller Mand, der kun kan gaae og "nesle» ( Molb. 
D. L. p. 386); jfr. N. S. Niisseler, Een, hvis Arbeide ei gaaer fra 
llaanden (af niisseln, arbeide langsomt; Richey p. 17 5; Sch1Hze 
III, 15 7 ). 2) et lille [{vindemenneske, "meget lidet af Væxt»; 
samlg. Jsk. (Vends.) Pulder el. Puller, «et lidet, uansecligt 
'.\lenneske, som ikke kan arbeide ret, ikke blive færdig med 
Noget» (:\lolb. D. L. p. 421; af puldre, pulre, smaasysle, pusle 
med Noget f.m.). Om maaskee et lignende Slægtskab mellem 
Dsk. Pusling og pusle'? 

Niissja, v., s. Nyssja. 

0. 

O, f., et Vod; Sk. ou (lhre D. L. p. 127); Isl. vod, f. 
Ordet bruges imidlertid paa Bornholm kun om et Garn til at 
lange Tobiser ( "t6bbisa") i; kaldes derfor og: en t6bbisao. 

Ojllermajn el. åjllerrnajn, m., Oldermand (Sv. ålderrnan) er 
Benævnelse paa Forstanderen for et Gilde (ligesom i Danmark 
i ældre Tider; s. Gjijlle). I Bemærkelsen: uForstander for et 
llaanchærkslaug» bruges det naturligvis ci paa Bornholm, hvor 
Langsindretningen ikke findes. 

Ojsa, oisa, f., Øxe; deraf oiseslcajl Is. Skajl). 
Oksehång, s. Alcselivång. 
Ola, n. pr., Ole; Nsk. Ola P: Olaf). 
Olja 1 (ollja), f., Olie; Sv. olja; Nsk. \13. St.) ulja. 
Olja~ \ollja), f., Vandtrug, Trug ved Brønden til Kreature; 

Nsk. Olle, f" et stort Trug (it. Brnnd, Vandsted; s. Aasen p. 
3i6i; Smål. ålla, Trug f. Ex. til at æde af (matålla) f. m. Dsk. 
Olde, T. til at salte lijød eller Fisk i. 

Om, omm, præp. (it. adv., conj.), om; af særegne Udtryk 
mærkes: ad ta ejn om hånn, tage Een ved Haanden, f. Ex. ta 
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far om hånn, mijn horra, forr nu ska vi gå; se ornm cjn, sce 
til Een (hvorledes han befinder sig): ja skujlle ijnn å se om 
'na, omm 'ijn (til hende, til ham); varra bånge om nogged, 
være bange for, tage ængsteligt Hensyn til Noget: hajn e så 
bånge ornrn ett par sjillijnga; - om sin houa; hajn e bånge 
om skratan, han er bange for sin Hyg, sit Skind (jfr. Tsk. um); 
ad ha bart, varra bar om pajnga, være bar 1blottet) for Penge, 
ad gje omm 'ed, at tabe sit Huld, blive mager: hajn går diir 
å gjer ornm 'ed; du har reiti gjed omm 'ed atte kåjlan (Tsk. 
um, der betegner et Tab). Om Bemærkelsen af omm forbundet 
med et forangaaende adv. saasom: ijnn, ud, ner, opp, hjemm; 
ijnna, uda, nera, oppa, hjemrna, s. hvert især. 

Omdomnijng, f" d. s. s. domni}ng (s. s.). 

Omgå11gsmiij1111eske, n., et Fattiglem, der efter Omgang faaer 
sin Underholdning hos Folk i et District (et Slags Fattigfor
sørgelse, som tidligere ei var sjelden); paa Falster siges en 
saadan Person "at gaae paa Omgang". 

Omkl'åjng, præp. og adv" omkring; borta omkrajng, borte, 
i Udlandet, f. Ex.: ja kajn gott tajnkja mei te (forestille mig), 
hvoddan dar ser ud borta ornA7iijng; ijnna omknijng cl. ijnn
omk1·ay"ng, inde i Huset, hjemme; uda omkr. el. ud-ornkr. f. fl. 
(jfr. ijnn, ijnna, ud, uda o. a.); ad gå udan-omkrcijng, siges om 
dem, som af Storagtighed holde sig (bevæge sig) i Afstand fra 
en Forsamling eller ei blande sig i Selskabet (Gudh.). 

Ommentl'ånt, s. Trant. 

Onel'-011-ont, adj., ond; i physisk Forstand bruges det hyp
pigt med Bemærkelsen: syg, daarlig (om Legemsdele ), f. Ex. 
dajn ona fingerijn, mitt ona ben, kna, iira o. s. v.; Os tg. ond 
(lhre p. 126). 

Onsij1111ader-sji1111ad (6), adj. 2 E., ildesindet; arrig, krakeelsk 
(Sv. ondsint). 

Onskav el. -skaw (6), m., Ondskab; bruges ogsaa i physisk 
Forst. og bemærker: 1) en Sygdom: hva' monne ded skujlle 
ble te forr ejn onskav, hvad for en Sygdom mon det skulde 
blive til? (Gudh.) 2) et Sygdomsstof, Begyndelse til Sygdom: 
dar står noggijn onskav i kroppijn, dar ska fram, ud; Dsk. 
Almuespr. noget Ondskab i J(roppen; Nsk. Vondska (Fornem
melse af Sygdom, Ildebefindende). 3) særligen: Bullenhed, 
f. Ex. onskav i fingerijn. 

Onskavsjoga, f., en hastig, voldsom Sygdom (Gudh.). 
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Op11, adv. 1) op ( lsl., Nsk., Sv. upp ). Forbindelser og 
Sammensætninger: opp all ( ogsaa opp a', å, jfr. ad), op ad, 
f. Ex. opp ad bakkajn; 6pp-forr, adv" opad (Sv. uppfor·): vilju 
går oppfor1' har; datta ska varra oppforr (op, vendt opad i; opp 
idi (opp i), op i: ad komma styjgt opp idi 'ed, fig. at komme 
i slem Fortræd; opp me, optil, opad, langsmed (Nsk. upp mæ): 

hojll ojen opp .;ine gjared (siges f. Ex. til Ecn, som kjorer 
Plov); vi Hijggja tran (Træerne) eller triin lijggja opp me vajg
gjared; opp-6mm, adv., op, herop, hjem til Een, som boer 
høiere: se opp-omm te mei i marn, see op til mig imorgen; 
ta konn ( l{onen) me, rn1r du kommer har opp-omm igjånu; 
opp-omkrajng, adv. (op omkring) op i Nabolavet, Omegnen o. I.; 
opp på, oppaa; opp te, op til; opp ujne, op under; opp iitte, 
op efter (Noget); opp-l:itte, adv" opad, op imod (om Fremskriden 
i opstigende Retning; Nsk. upp-ette): hajn gjijkkj opp-åtte ad 
]\Junkens te (te Hans Ols). 2) oppe == oppa ( s. s.); ligesom 
lsl" Nsk. upp = ippi, uppe. 

Oppa, adv" oppe (Nsk" Sv. uppe, Is!. uppi\. I Forbindelse 
eller Sammensætning med andre Partikler bruges i dets Sted 
opp enten ved Siden eller udelukkende, f. Ex. opp-i, opp-idi, 
oppe i (Sv" Nsk. upp-i): hajn sadd opp-i, opp-idi triid; jorn 
e torr opp-idi (oven i); opp-6mm, adv" oppe hos: ja va opp
omm te (hos) Jensa; derimod 6pp-om, adv. (oppe om), for
oven: sjidijn opp-om på halsijn; opp-omkriijng (it. oppa om
kriijng), adv" oppe omkring: ja har vad opp-omkråjng i bona
rnarken; opp-på (it. oppa p.), oppe paa: hon e opp-på tijlled; 
opp-te (it. oppa t.), oppe hos: hajn e opp-te (it. opp-hos) Jens 
Lars; opp-ujne, oppe under (Nsk. upp-under); opp-iitte (it. oppli 
ii.), oppe efter; o. fl. a. Jfr. opp. 

Opp-ann, adv" an paa, an, i Forb. med v. komma ( ogsaa 
hores, dog meest i Spøg, oppenann): de' kommer opp-ann 
1kommer an paa), om du kajn majta 'd; - oppann på, omm 
ja vill gjorra 'd; de' kommer ijkkje opp-ann på en polsa i 
slajtaratien; de' kommer diirpå opp-aun. Første Led er sand
synlig = ~. S. op ( SchC1tze III, 1771, 1p, Tsk. auf, og det 
hele Udtryk en Sammenblanding af Tsk. ( dar) m~/ an (kommen) 
og Dsk. (komme) an paa. 

Oppbaddader, s. Badda. 
Oppdawa (ar-ada-ad). I) v. n., dages, blive lyst: nu opp

daww' 'ed 1. it. dawar 'ed opp); deraf oppdawml, lyst, daglyst. 
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Hedder og blot dawa; lsl. daga. 2) v. tr., opdage; Sv. 
uppdaga. 

Oppdawas el. -dawes (as el. es-ades-ads), v. d., d. s. s. opp
dawa 1; hedder oftere dawas (es) opp; ogsaa blot dawas (es); Sv. 
dagas; Ns k. dagast. 

Oppendauader-dauad, adj. 2 E., forrykt i Hovedet, halv
taabelig (Skg.; Gudh.); it. overgiven, kaad, vild, f. Ex. du e jo 
rent oppendauader, horra ! Uvis Oprindelse; jfr. Ostg. oppen
dagad, skinbarlig (Sv. oppendagad), om Spøgelse, som viser sig 
tydeligt. 

Oppenliinna, f., Jord, som er pløiet og dyrket sidste Aar 
(mods. leia); af oppen, formod. = Nsk. open, oppen, Is!. opi'nn, 
aaben, og lånna = Nsk. Lenda, f. (l\1ark, Jordbund), i Sam
mensætninger som Laaglenda, Nylenda (Nyland) f. fl. 

Oppenlii1111ader-lii1111ad, adj. 2 E.: oppenlcinnader ager, oppen
lånnad jor '= oppenlånna (s. s.). Samlg. m. H. t. Formen Dsk. 
høilændet (Ager). 

Oppfliijngder, s. Flajnga. 
Opp-forr, adv., s. Opp. 

Oppgii11ij11g, f., Opgaaen; om Solen derimod høres altid i 
den Forstand Ordet oppgång, m. (Opgang), hvilket ellers aldrig 
har den Bemærkelse. 

Opphiistad, part. (af et forøvrigt neppe brugeligt Verb.), 
indhøstet; bruges til Tidsbestemmelse, f. Ex.: dcd sjedde strajs 
oppliostad va, det skeete strax efter Indhøstningen. Jfr. sålajt, 
temorrit. 

Opp-idi, adv., s. Oppa. 

OJ>p-ivader-ivad, adj. (opøiet), som faaer Øinene op, gjør 
store Øine, om den, hvis Opmærksomhed paa eengang vækkes 
ved Noget: hajn ble reiti oppivader, da hajn hore ded; Jsk. 
opyvet. 

Oppkommijn-en-ed, part. (af komma opp), kommen op (om 
Sæd o. I.); opstaaet (af Sengen): rouijn e allt opplcomrnijn; hon 
e 'nte opplcommen inu. 

Oppledd, m., s. Opplodd. 

Op11liij11ga, f., Træstykke, som skarres fast ved Bindstokke
enden i Eger og Baade og som naaer op til og befæstes i 
Tollebomrnen ( tcijlabommijn); Dsk. en Oplænger (i Skibe); 
derimod N sk. Dpplengja, f., Stok, hvorpaa en Fjælevæg 
nagles fast. 
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Oppfajngde, f., Tømmerstykke, som fra Fodtræel eller Fod
muren af Huset staaer imellem Stolperne lodret op til Løshol
terne (Vesti., Sydl.). Ilrdder og oppfov1Jai>r1 (Gndh.) og opp
:;tivam (Vesti.); ellers bruges ogsaa disse sidste Ord i en 
almindeligere Bemærkelse om alslags opretstaacnde Tømmer i 
et Tinus til at støtte og stive. Sarnlg. Fals!. Oplober, en Gavl
stolpe. 

Opplii1111ade1·-lii1111ad, adj., rnrd høie Lender ( Gudh.): hvor 
hajn e oppliinnader ! 

Op11liidd og ( Gudh.) oppledd, rn" Overdelen af en Særk; 
Dsk. D.D. (Jsk., Fyen., Loll.) Oplod, Oplod, Oplat, en (s. 
i\lolb. D. L. p. 315, 3901; Vestg. upplot; Sk. oppled (lhre D. L. 
p. 126; hvorimod Linne, skaanske Ilesa p. 42 har uplot, som 
Navn paa en finere Halvsærk, der drages paa over Særken); it. 
opplede, n. (Klingh.); Gottl. åpplii, !tppcl (Almqv.). Jfr. Nsk. 
Upplut, m., den øverste Dool af Noget; it. Undertrøie, Snørliv 
(Is!. B. H. ipphlutr); Is!. hluti, rn., Dee! af Noget (efri hlntinn; 
niditrhluti). 

Oppliinka (a1'-ada-ad), v. tr" d. s. s. oppvai,ma (Gmlh.). 
Op11liinnra 1 , m., Tumultuant, Oprører. 
Opplfrvrnra2, m., s. Oppliijngde. 
Oppomm, adv., s. Opp, Oppa. 
011psia (sædv. i best. F.), f" den Side af Noget, som vender 

op, den ø\Te Side (Vesll.): oppsian å borsjirnn; oppsian å 
torru, den Side at' Tørv, som vendes op, for at tørres (jfr. Skg. 
ll. B. p. 20). Eng!. 11pside. Hedder ellers ouansia (s. s.). 

Oppsteinijng, f. (Opstigcn\, Opsidden (til Hest): dragonarnes 
vppsteinijng. 

011pstivara, m" s. Oppliijngdr. 
Oppstånijng, f. (Opstaaen), Handlingen at staae. 
01111stiigga (a»-acla-acl), v. tr., opslnve, f. Ex. Kurtotler, lloer 

o. I. 1jfr. stogya). Et nyere Ord; s. oppvarma. 
01111sy11, f. og n" Cdseende (om Ansigtet især): hon har en 

1 n~lli el. ett n<"tlit oppsyn; Sv. 11ppsyn, f., Ausyn; Blik, l\Jine; 
Nsk. Uppsyn, n., d. s. 

01111toiadcr-toiad, part" optøet: opptoiade1' is, sne; s. toia opp. 
Opplarma (ar-ada-acl), v. tr. 1) = Dsk. opvarme. 2) lige

som vppl6nlca ægte bornholmsk l}dtryk for: at stuve, opstuve, 
f'. Ex.: oppvcmnacla 1. oppfonlwrla) kantofler ( Ondh.), stnv~cln 

I\,u·toilcr. 
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Op11vou11ij11g (au), f., Opvaagnen; lsl. (Il. H.) 1tppvakni11g, f. 
Oppvo11st (au), f., Opvæxt; i Gudhj. ogsaa oppvaustnijng, 

f. Ex. i oppvaustnijngen == oppvausten; N sk. Uppvokstr, m. ; 
Is!. uppvoætr. 

Opp-åtte, adv., s. Oppa. 
Opsternasier-i-it, adj., trodsig, opsætsig: ejn opsternasier 

horrasatan; Dsk. d. T. opsternasig; Gottl. uppstarnasug; N. S. 
ob- el. opsternatscli ( Schiitze III, 159); jfr. Engl. obstinate, 
haardnakket (Lat. obstinatus); obstinacy, Haardnakkenhed. 

Or: gjorra or å, s. Gjorra. 
Ordrr (6) el. almindeligere: årdei· (I. luk. å), f., Ordre; pl. 

order: ja fijkkj order, en strajng o.; strajnga order, strænge 
Befalinger. Sv. order, m. 

Orkj, f., stor Kiste ( Gudh.); s. Ork, Orkj. 
Ork11a ( ar-ada-ad), v. n. og tr., orke, formaae (Vesti.), it. 

orkna ( Gudh.): ja kajn inte orkna el. orkna mer; så meied; 
hedder forøvrigt ogsaa orka (Vesti. o. fl.) = Is!., Nsk. og Sv. 

Orm (6), m. (Orm, Slange; Nsk., Sv. oi·m; Is!. ormr el. 
ltoggormr) bruges almindeligst om Hugormen, tildeels og om 
Staalorme; Snoge og Øgler, hvorom Ranfn i sin Chron. Bor. 
ogsaa bruger Benævnelsen "Orme", vil nu neppe Nogen be
tegne saaledes. Jfr. onnslå, snåga, orla, slånga. Ordet bruges 
aldrig, hvad der og gjælder om Sv. og næsten ogsaa om Nsk., 
i den Bemærkelse, som er den almindelige i Dansken (jfr. 
madk). 

Ormslå, f., Staalorm, angvis fragilis; Sv., Sk. d. s. 
Orsaga, f., s. Årsaga. 

Orståw, n., Ordsprog, Mundheld; hed forhen, men sjelden, 
ogsaa staw alene (Gudh.); Sk. orstav; Sv. m·dstaf (men ogsaa: 
Omkvæd = Nsk., Jsk. Stæv). 

Ort, f., s . .Åi·t. 
Ortoi (:.i: ortOi), n., d. s. s. orstaw; jfr. Nsk. Ortøkje, n., 

Ordsprog; Is!. orotæki, n. (Mundheid). 
Os (6), m., Udløb af en Aae, Aamunding (Syd!.; Vesti.); 

Nsk., Vestg., Ostg. os; Is!. 6ss; Jsk. (Vends.) Voos. 
Osuer-u-ut, adj ., som oser, udbreder Os (os), f. Ex. kogende 

Vand, Farve, Talg, som smeltes o. s. v. 
Ota (6), adv., ofte; Nsk., Sv. ofta. 
Ota (6), f., den tidlige Morgenstund, førend det dages: ad 

gjorra ota, staae meget tidlig op (om Vinteren omtrent Kl. 3); 
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Nsk. Utla (vv); Sv. otta; lsl. 6tta; Dsk. (foræld.) Utte; 
A. S. ulde. 

Otehriijuncvin, n., Morgenbrændeviin, man nyder om Vin
teren. 

Otemad, m., Morgenkost om Vinteren; hedder og otemål; 
Os tg. ottemål (tidlig Frokost); Sv. ottmål (Davre). 

Otesång, m., Ottesang, Froprædiken; Sv. ottesång; Is!. 6ttu
s6n gr ; Ns k. Ottep1°eika. 

Ou, adv., s. Au. 
Oua: ad ha 'd på oua, at være ovenpaa, v. i Velstand, 

have Overflødighed. 
Onan (au), adv., oven (Isl. ofan); af Sammensætninger mærkes 

følgende: 
Ouandar, ouandiir, f., den øverste Halvdør; mods. uJnnedar, 

-do1' (s. Dai·). 

Ouandcl, m" Overdeel; mods. neTandel. 
Ouanre, n., Overdeel af en Vogn, Fading; mods. iqnnere 

(s. s. og Re). 

Ouansia, f., øvre Side; mods. idnnesia. 
Ouansjiiger-sjiig-t, adj., syg oven Senge, syg uden at være 

sengeliggende. 
Ouantoi (sædv. i best. F.), n. 1) den øvre Jord, der ikke 

er Tørv, Dækket over Tørvedyndct. 2) Hat og Laag over 
Brændeviinspanden. 

Ouer (au), præp. og adv., over. Deraf dannes Superlativ: 
iiwarst, ii1ce1·sta, men ingen Comparativ. Ouer ( diirouer', lufr-
01te1·) = Dsk d. T. ovre, derovre, herovre): hon e ouer i Rji:iv
venhawn iår; ad skujlla ouer, varra ouer· bruges undertiden ab
sol. 'med Bemærkelsen: at skulle over, være ovre i Tugthuset 
i l\jøbcnhavn: hvor manna år ska di kjivana ouer; imam ska 
hon oue1'; de' e ejn, dtlr har vad ouer, du! 

Ouerdadier-i-it, adj., overgiven, vild, ustyrlig: ejn ouerdadier 
kar, horra: dajn pihlijn e så rent ouerdadi, ad hon e farru å 
slft iinnajn i viired; Gl. Dsk. oi•erdadig, oi·erdaadig ( s. Glossar. 
t. Hiimkron.), overmodig; Sv. iifvmlttdig; N. S. auei'dadig el!. 
avenlaclig (Br. Wh. [. 226). 

Ouerhader-ltad-hatt, adj., overstaaet. Af oucr, over 3: forbi, 
til Ende, og part. af v. ha, have. 

Ouerliinara, m., Benævnelse paa Væverborn, den Dom 
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Væven, hvorom Ilendegarnet vindes ( Gudh., Nord!.), mods. 
1dnnelovvara (s. s. ). 

Ouermåda, adv" overmaade, bruges ofte adjectivisk med 
Bemærk.: ypperlig, udmærket, f. Ex. ett ouermåda majnneske; 
ganske paa samme ~laade bruges i Nsk. Adverbierne: ovan
el. aavan-yve, aavers, overmaade: eit o. Menneskje. 

Ouerslaw, n., Overtag, det overs te Tag eller Greb i Bryd
ning (Sk. ofvertag; Nsk. Ove1°- og Yvetak; lsl. yfirtok), mods. 
ujnneslaw ( s. s.). 

011e1·trålse, f" Overtrædelse (p. Bøigd.). 
Ouerviildia, adv" overvættes: ouerviildia gott, hitjllut, rart. 

P. 

l'åda ( ar-ada-ad), v. tr.: ad pada ål svarer til hvad man 
i Jylland og vel fl. St. (s. v. Aphelen B. N. I, p. 5) kalder at 
tatte Aal, fange Aal ved Hjælp af en Traad , hvorpaa der 
med en Staaltraad trækkes Regnorme; N. S. poddern: Aale 
poddem ( Richey p. 189; jfr. sst. Padder: "l{Oder, Faden mit 
aufgezogenen Regenwurmern zum Fang der Aale". Tvivlsomt, 
om herhen hører Nsk. (Nordr. Berg.) pota (aab. o), trække Fisk 
med en !\ledestang. 

Påda, ålapada, f" Navn paa den hele lnuretning, hvormed 
man "padar" (s. ovf.); Dsk. el. Jsk. en Tatte. 

l'addra ( ar-ada-acl ), v. n" give en Lyd fra sig som haardt 
og slet garvet Skind; Sk.padra(ugiveLyd fra sig saaledes som 
Regnen paa Vinduer", Almqv.). Deraf sjijnnpaddrer (s. s.). 

l'agastoi, n., Rakkerpak; stærkere Udtr. end pagas = Dsk. 
Pagas; Sv. bagasche (i figurlig Bemærk.). 

l'ajl, m., en langagtig Sammenføjning af forskjellig Art 
(Is!. pallr). Det bruges saaledes f. Ex. om en liden Jordryg 
eller Bakke ( ~~ I\ sk. Pall); en liden langagtig Stak eller Sam
ling af de11 i Ladegulvene liggende Sæd ( uja har inu ejn lidijn 
paj! haura stånes i gol!ed"); en muret Forhøining, - næsten 
som et Trappetrin (Is!. pallr), --- ved Brændeviinspanden eller 
paa Overpladen af Kakkelovne f. rn. Jfr. Jsk. Pall, muret 
Bænk ved Bord eller Væg, Græs- el. Jordbænk; Pulpitur o. fl. 
( s, ~Iolb. D. L. p. 402; Dyrlund Till. til Almuesk. Nr. 18, 
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Sp. 18); Nsk. Pall i lign. Bemærk. it. Dænk, Langbænk i Al

mind.; Sv. pall, Skammel. 
Pål, m., en liden Pæl (thi en større hedder piil; s. W1'epal); 

en tyk l{jep, J{nippel, Stavre, Slang af Træ ijfr. Nsk. norden!). 
Paale, Stok, Pæl, liden Stolpe; Eng!. pole, Stang\. N. S. Palil, 
Paal, Pæl; Tsk. Pfahl; Nsk. Pal; Engl.pale; Sv.pllle (Lat. palus). 

Palt, m., Stykke af Noget; Pjalt (I\'. S. Palte, Palten, s. 
Br. Wb. III, 28i; Richey p. 180; Fris., Iloll. palt; Sv. d. s., 
it. palta; Gl. Dsk. Palt; jfr. Jsk. Paalt, Palt, Pjalt, s. Molb. 
D. L. p. 400). Det forekommer ei enkelt i Dornholrnsken; men 
forudsættes af Ord som palt~jiil, palthiist, herspalt ( s. ss.). I 
det sidste 0., hvori det har Bemærkelsen: Klædningsstykke, 
!Uædebon, slutter det sig til Sk. palt, "indusium" (lhre Gloss. 
II, 324); palter, pjalter, allehaande TUæder (!lire D. L. p. 13 J); 
Dal. pjiiltar (s. sst.). Jfr. det følg. 0. 

Palta (cw-ada-ad), Y. n. (og tr.): palta på sei = Sk. palta 
(cl. paja) på se, indsvøbe sig, tage meget Tøi paa sig ( s. 
f{!ingh.); Dal. pjålta, et mædc (Jlirc D. L. p. 131). 

l'alte-jiil, m., et Slags Dukke, bestaaende af sorte Pjalter, 
der bindes paa en I\jep og som bruges til Skrækkebilledc eller 
Busemand for Børn (Gudh.). Bemærkelsen taler for at henføre 
første Led til Subst. palt ( s. s.), ihvorvel Ordet saa bliver 
uregelmæssigt dannet (det skulde da eg!. hedde paltajiil); efter 
Formen maatte det nærmest udledes af Verb. palta ( s. s.). 
Sidste Led er udentvivl en egen Form af Djævelens Navn, lige

som i Nsk. Jevel, Sv. d. T. jålcel. 
Palthiist (Skg. palLthest), m., Navn paa en liden Pandekage, 

hvoraf man bager 6 cl. 8 ad Gangen paa Pandejernet i Smør 
eller Fedt; seer ud omtrent som hvad man i Dsk. d. T. kalder 
Flodelap, Klatkage, Riseng1:;nslclat. Ordets sidste Led er hast, 
Hest; deraf den gamle, halvforslidte Vittighed, at forlange en 
«paltmiir'" naar man bydes en «palthast11. Første Led er 
palt; jfr. samme og samlg. N. S. Palte, Holl. palt, om Stykker, 
man skærer af Brød, l\jød o. !. ; Sv. palt, om et Slags Brød 
eller Klumper af Blod og Meel, hvilke i SOdrehall. hedde 
palthiista f. m. ( s. Ihre D. L. p. t 30 ). Benævnelsen "Hest11 
i begge disse Tilfælde har intet besynderligere ved sig end 
f. Ex. i N. S. Benævnelsen Riter to Peerde ( = Dsk. Rytter, 
Bh. rytara): saa meget man skærer af og putter af Brød 
el!Pr Rj0d i :\lunden paa Børn (Br. Wli. III, !i88), eller 
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«arme Ridder"' '( Schiitze HI, 291): Navn paa Brødskiver 
(«Klove»), hvorover man slaaer Æg og som man bager i Smør 
(Ridder i N. S. baade = Rytter og = Ridehest, Br. Wb. ovf.). 
For sidstnævnte Udtryk og Benævnelsen palthasta ligger maaskee 
samme Forestilling til Grund. 

Pa1lper (Bøigd.) og papprr, n., Papir; Sv. d. s. 
Parera (ar-ada-ad), v. n., om Heste: passe sammen, gaae 

godt i Par sammen, hamle op med hinanden (af par, Par); 
hedder ellers harnla gott. 

Pars'la (Bøigd.), pårs'la (I. og beton. a), f., Persille, apium 
pelroselinum ; Eng!. parsley. 

Påsa 1 (ar-ada-ad), v. n., traske i Dynd og Søle (Gudh.), 
d. s. s. plasa: ad gå å kasa å pasa; Tsk. patschen, d. s. (Pat
sche, Sump, Søle). 

Påsn 2 (ar-ada-ad), v. n., bemærker deels (Vesti.): at drive, 
Intet bestille (deraf Pasijn, Driveren, som Øgenavn); deels 
(Gudh.): at udføre en Gjerning, et Arbeide daarligt ( sji:idda ett 
arbei nålit»); jfr. Si:iderml. paslc, Forretning eller Syssel, som 
ei er vel udført f. m. (Ihre D. L. p. 130). 

Påsla (ar-ada-ad), v. n" rasle, pusle, give en Lyd som 
f. Ex. naar Noget gaaer eller rører sig i Løv, Halm o. des!.: 
ja hår 'ijn pasla; hva' e <led, dår går ouer stajnged (Høstænget) 
udan å (uden at) pasla? - en Gaade, som høres ofte, hvis 
Opløsning er: månajn, Maanen. Jfr. Sv. passla, "crepitare, in
crepare » (lhre D. L. p. 134). 

Pask, m., uen liden afhugget Green eller Rodskud af et 
Træ, med J{viste og Løv paan; bruges dog almindeligst som 
Samlingsord, især om en Samling af I{ viste, som lægges paa 
Stænge træerne i et Høstænge eller bruges udenpaa V ægge til 
Beklædning. Jvfr. Nsk. Pas, n., Riis, Kviste, især tørre eller 
affaldne. 

Paskn ( ar-ada-ad), v. tr., bedække, beklæde med upasku 
(s. s.): ad paska ett stajnge; p. en vajggj. 

Pass, n. ( Dsk., Nsk., Sv., Tsk. d. T., Holl., Engl d. s.), 
bruges deels i best. deels i ubest. F. og altid i Forbindelse 
med visse Præpositioner, hvor der tales sammenligningsviis 
1) om Maal, Størrelse, Grad og des!. ; med præp. på: hajn e 
på ded passed ( pass), han er af den Størrelse ; på ditt pass, 
paa din Størrelse, saa stor, som Du; så på pass; mijn horra 
e ganske på pass som dijn; datta e på <le' samma passed som 
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de' andra; 2) om Tid, Alder; med præp. vei' ( Dsk. ved Pas, 
ved det Pas; foræld. Sv. vid pass, v. det p.): år 1800 ajlle 
ver ded passed el. pass ( saa omtrent); hon e ver ded passed 
(saa og saa mange Aar gammel); hajn e 'nte gammajller, forr 
hajn e ver pass el. ver ded passed, som Mortijn Tarsen; 3) om 
en Tilstand af forskjellig Art (Eng!. pass); med præp. ve1·: 
r\arna e ver sitt gamla pass, å ja e hiijller ijkkje ver de' bilsta 
passed, Karens Tilstand (Befindende) er som før, og min er 
heller ikke den bedste; hajn e ver ded passed, som hajn va 
i går (syg, rask, glad, bedrøvet, vred, som igaar ). Derimod 
liruges pass altid i d. ubest. F. og uden nogetsornhelst Tillægs
ord i Forbind. m. præp. te (te pass; Dsk. tilpas, til P.; Sv. 
d. s.; Holl. te pas; N. S. topass; Tsk. zupass, zn P.) om h\•ad 
der har rette Mani, Størrelse; kommer i rette Tid; er i normal 
Tilstand (især om Helbred, hvor da te pass modsættes ijlla te 
p.\ f. 11.; overhovedet om hvad der er efter Ønske. 

Passeuer I sidste Stav. beton.), m., Passagecr; N. S. (i Al
muespr., Schiitze III, 196) Passeneer; Nsk. d. s.; Eng!. pas
sengei'. 

Pastål, f., Pistol (samlg. manut); jfr. liiefnnapastål. 
Paust, m., Navn paa Sexen i Kortspil; hedder n. St. ogsaa 

seisert (s. s.). 

Paw, m.: ejn loierlier, ujnnelier paw, løierlig, underlig 
Person; maaskee eg!. = Pave, brugt fig.; samlg. N. S. Pape 
(Pave) i Sammensætn. Brnndewynspape, Brændeviinsdrikker, 
Il ranker. 

re, enestaaende Infinitivform, der bruges i Talemaaden: 
ded får hajn lou å pe forr, det faaer han Lov at undgjelde 
for; formod. en syncoperet Form = piva, pibe, græde, klynke; 
samlg. ble, blive, gje, give. u;d-k~, 

redder el. pidder, n., et forkjælet Menneske (Barn, Kvindfolk), ~-
som Intet kan taa\e. Usikker Oprindelse; jfr. Isl. (B. B.) peo, 
n., Drog, unyttigt Menneske. 

Peia, f. 1) en Pige efter den Tid, hun er bleven confir
meret (jfr. pibel), voxen Pige, ugift K"indfolk (saml. kar, drajng 2), 
Nsk. Pika; Gottl pajka. I fortrolig Samtale høres undertiden 
gifte Koner at tiltale hinanden med Udtrykket: umin peia I lige
saa stundom ældre Ifoner de yngre, især en Moder sin gifte 
f)atter. 2) Pige, Tjenestepige (almindeligst; samlg. drajng 1); 
Gottl. piijgii og Sv. piga, d. s. (udelukkende); Nsk. Pika (s. ovf.). 
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l'ela, v., s. Pilla. 

l'e1rnr-11e11-t, adj. 1) peen, reen, net og ordentlig i sit 
Ydre, pyntelig, pyntet (i en mindre Grad end grajner, s. s.): 
nu e ja pcner (siger f. Ex. den, som har barberet, vasket sig, 
taget Søndagsklæder paa); pena kliir; fig. ett piJnt lilomster. 
2) net voxen, af smukt Ydrn (GudlJ.): ejn pener· kar. 3) som 
skikker sig vel, fører sig ordentlig op (Gudh.): ded e en pen 
peia. Samlg. niitter, sjoner. Adv. pent bruges hyppigt fig. 
ligesom i Osk. cl. T. peent == ædelt, gentilt (mods. nålit, s1!m

pelt). Den danske (og svenske) Bemærkelse af «peenn = til
bageholden, knibsk o. I. har dette Acljectiv ei i Bornholmsken 
(jfr. imidlertid cl. følg. Ord). 

l'ensker-pimsk-penst, aclj., peen ( m. Il. t. Spise og Drikke), 
som tager flint til det, smaatærencle: hvor du e penslcer el. p. 
pi\ 'cl; ad varra p. på mad. Samlg. gmjner. 

l'erka, f., And, 11erkes (11fa·k), m., Andrik, Benærnelser paa 
disse Dyr, naar man taler Lil dem, eller til Børn om dem: ska 
du se perkcmw (perkesana), mijn horra? Lo!!., Lange!. o. fl. 
Fritte, Pritternej; Ditmarsk. Piellcen, Aantpielken (om unge Æn
der, Ilichey p. 420 ). 

l'in·ka (ar-ada-ad), v. n., plire: per·ka me iven (Vesti.); 
hedder a. St. plerka (s. s.). Deraf 

l'erkivader-ivad, adj. 2 E., pliirøiet ([si. plreygrlr; jfr. pler·k
ivader. 

l'ibel, f. (men bøies som et Maskulin, thi sidste Led er 
Mll, m., Barn), Pigebarn = et Barn af l{vindekjøn; Pige i 
Barnealderen (P. før Confirmationen; jfr. peia); it. overhovedet: 
en ung Pige: min konna har dLtjnna gångijn fåd en pibet 
(= piblabiillil; dajn piblijn går il liiser ( gaaer til Confirma
tion); ja har ejn horra å to pibla ( Døttre); i IlOnna e diir 
många natta pibla; hajn går å skjarnar p[t piblana). Jfr. lwrra 
og samlg. det Ords Sammensætninger med do følgende. 

Piblabiilli, m., Pigebarn ::>: Uarn af' h.vindekjøn. En over
flødig Sammensætning; jfr. pibel og bcilli. 

l'iblag1·iihba, f., en liden uvorn, arrig; gjenstridig Pige. 
Jfr. grobba. 

Piblakjyla, f., en lille, tyk Pige. Jfr. kjyla. 
l'iblaras1m, f., overgiven, uregjerlig, flanevorn Tøs, navnlig 

som sløier, springer, farer omkring, river og slider i Klæ

denw ( Gudh.; Vesti.); jfr. Mspa. Skougaard anfører Ord el 
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med Bemærkelsen: "en høi, smækker, opvoxende Pigen, hvilken 
synes nu at være forældet. 

Piblaskjålta ( Skg.: «piblaskellta11), f., Pige paa 9 eller 10 
Aar; s. Skjiilta. Formen «piblastellta", som Skougaard anfører 
ved Siden af hiin, forekommer nu neppe. 

Piblasnerta, f., smækker, opløben Pige ( Gndh.J; hedder 
stundom, naar man veed, hvem Talen er om, alene sne1°ta 
( s. s.). 

l'iblastabba, f., en Pige i de nærmeste Aar efter Confirma
tionen, "en omtrent 16 eller 17 Aars Pige 11, mods. hallstabba, 
en Pige i de nærmeste Aar før Confirmationen, "Pige paa 12 
eller 14 Aar11. Jfr. stabba. 

l'iblastellta, s. Piblaskjiilta. 
Piblatrisa, f. = piblakjyla (s. s.). Jfr. trisa. 
l'idde1·, s. Peddei'. 
Piju(g)es, f., Pintse (Vesti.; Sydl.): en Mjllu pijnges; te 

pijnges; deraf pijngesda (pijngesta), Pindsedag (Gl. Dsk. Pingetz
dag); jfr. Sv. pingst, pingstdag. Hvor pijnges ei bruges, f. Ex. 
i Gudh., erstattes det ved det sammensatte Ord, f. Ex. hajn 
kommer nokk te pijngesda (til Pindse). 

l'ijuuasteia, m., s. Steia. 
Pijnustagg, m. 1) Bundesteile, gasterostens; hedder og 

lwjnnfisk (s. s.); jfr. de sjeldnere danske Benævnelser paa den: 
Himdetagge ( Moth); Hundestage ( v. Aphelen B. N. III, 585), 
Hundstag (hos l{røier ). 2) fig. Benævnelse paa et magert 

'.\Ienneske. 
Pikl\elhoua el. -haua, f., en strikket, ulden Hue, der løber 

ud i Top eller Spids; Sk. pickelhua ( Klingh.), d. s.; i lign. 
Bemærk. Nsk. Pikluiva. 

Pilagriid: i, pilagrod! = pilalakken (s. s.). 
l'ilalakken: i, pilalakken el. pilalaklcena ! ih, dog! ih, see ! 

Udraab, der udtrykke Forundring over Noget. 
Pilk1, m., s. Pilt. 
Pilk9 , m., et lidet Træstykke paa Enden af det Toug, som 

er fastgjort i Aaletinen, til at holde det oppe ( Gudh.). 
Pilla ( ar-ada-acl ), it. pela (fl. St. p. Bøigd.), v. tr., pille 

(Sk. pela): ad pilla brajnne = plokka b., sanke Brænde (f. Ex. 
I{ viste, Grenestumper i Skoven); pilla kantofler, optage I{ar

tofler. 
l'illara, m., Pille, Støtte, Søile; Sv. pelare. 

17 
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Pilt, m., en liden Dreng ( Sydl.); ogsaa pilk ( Skg. B. B. 
p. 399). Ordet er imidlertid nu i begge Former forældet. Sv. 
pilt; N sk. (sjeld.), Gl. Dsk., Jsk. (Vends.), d. s.; Is!. piltr. 

Pion, f., Peon, pæonia; Sv. pion, m. Fr. pione. Jfr. 
bonarosa. 

Pil'l', m. - topp, Top, hvormed Børn lege ( Gudh.): ad 
spilla pirr, spille Top. 

Pirra, f., et Legetøi, som bestaaer af en rund Skive o. I. 
med en Pind igjennem, paa hvis Ende man lader den løbe 
rundt. Hedder og syslekarma (s. s.1. 

Pirre- el. pel'l'ehvimsker-hvimsk-hvimst, adj., balstyrig, halvgal; 
jfr. Vestg. hvimsker, umentis inops, perturbatus" ( Ihre D. L. 
p. 196). 

Pitlijng el. 11etlij11g, m., hos Muurfolk: liden Stump eller 
Brudstykke af Muursteen, som bruges til Udfyldning; Sønderj. 
en Peiter (s. Molb. D. L. p. 404). 

Piva, f., Pibe (Sk. d. s.; Nsk., Sv. pipa; Is!. pipa), danner 
sidste Led i flere Sammensætninger, der bruges som Benæv
nelser paa en Person, med Hensyn til en vis Lyd, han lader 
høre, som første Led mere specielt betegner; dog og under
tiden, hvor der ved første Led udtrykkes andre Egenskaber hos 
Personen; jfr. saaledes f. Ex. gnajllepiva, grynklepiva, hvine
piva, hyjnslepiva, klyjnkjepiva; - gniepiva, smartenpiva. 

Pfrepjugg, s. Pjugg. 
Pivesyl, m., Benævnelse paa en Person, som taler med en 

pibende Stemme (Vesti.). Med Hensyn t. sidste Led «syl» jfr. 
Sv. (Os tg.) pracksyl, Prakker (Bedrager); G otti. plyggsojl, grov 
Syl, it. fig. egensidig, halstarrig, grinevorn Dreng; forargeligt 
Menneske. 

Pjngg el. pivepjngg ( Gudh.), tjiigg (hos Skg.), m., en meget 
kort Tobakspibe, en Stump Pibe; jfr. nasefunk. Samlg. Dal. pjuk, 
en opstaaende Spids. Et Pibehoved med et meget kort Stykke 
Stilk ved har faaet Navnet k6rtapjugg el. -fjogg (ogsaa k6rtapiva) 
efter en vis Mass I{Ort, en almindelig bekjendt Stodder eller 
Almisselem (uomgångsmajnneske"), der havde sit Opholdssted i 
Fiskerleiet Vang og døde i Slutningen af forrige Aarhundrede, 
uda den store Krig førtes". Hans Minde er blevet bevaret ved 
følgende Parodie fra hin Tid : 

"Mass l{ort e dor i krien 
Å lajt i syårta mujll; 
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Hajn ble te grawen borrijn 
Å fira Vångabo: 
Dajn ena bar hans piva, 
Dajn andra bar hans skrapp, 
Dfrjn tredde bar hans possa, 
Dfrjn fjiire ijngen tijng.o 
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!'jus, n. = Dsk. d. T. Pus; J\jærtegnsudtryk om et lille 
Barn: mitt lijlla pjus; ett lided pjus. 

Pjiirta, f., rn Praas, et lidet Lys (nu sjeld.); hedder ellers 
I almindeligst) en lysapråsa; Sv. d. T. pe1'ta ( Sk. pei,te, lhre 
D. L. p. 131), d. s.; jfr. Ostg. perta, en Stikke, og sammens. 
tyrepe1'te, Lysestikke, tynd Splint af Fyrrelræ til at tænde og 
lyse med (s. lhre sst., der og anfører Siiderml. pertor i samme 
Bemærk.). 

l'jiiw (I. ii1, n" et sygeligt, ømskindet, sært l\lenneske; Jsk. 
Pjcevl; jfr . .Jsk. pjæve, klynke og græde, som Børn og blød
agtige Folk, og s. fremdeles '\Iolb. D. L. p. 410. 

l1la11tcl~jiitta, f., Navn paa et Plantebed til Kaal eller det 
Sted, hvor man saaer Kaalfrøet og hvorfra siden Planterne 
sættes ud i Kaalbedet 1Gudh.). 

Plåsa ( ar-ada-ad), v. n., traske blindt frem: ad plasa 
igjennem vanned, gaae lige gjennem Vandet uden at see sig 
for; jf'r. pasa. Ordet er formod. beslægt. med Dsk. pladse, 
plaske, Gottl. plåtts1·i, Holl. plassen, Tsk. plaschm platschen. 

l'laser, f., i\Iorskah, Spøg, Løier (Dsk. cl. T., Sk., Nsk. 
Plasee1'; Fr. plaisir): ad snakka plaser, tale Spøg; vi hadde 
plase1', meien p. å 'jn, vi havde Løier, mange L. af ham. 

l'laserlier-i-it, adj., morsom (dansk Almuespr., Sk., Nsk. 
plaseerhg): ejn plaserliei' kar; ejn plaserliei' ( ejn), en spøge
fuld Een. 

l'lasl•emiilla, f., en Vandmølle med horizontalt Hjuul. 
l'lerl1.~ ( ar-ada-ad I, v. n., plire (jfr. perka): ad plerlca me 

ivenen !Gudh.). 
l'Ierkhadel'-irnd (Gudh.), adj. 2 E. 1) = pe1'kivacler (s. s.). 

2) som er nær ved at falde i Søvn: Mllijn beµjyjnner å ble 
plerkivacler. 

Ploia (er-de-t), '" n., pleic, have for Skik: hajn ploier van 
å komma. 

l1lokka (e·r-te-t1, v. tr., plukke (Is!., Sv. plocka): ad ploklca 
brajnne, sanke Brænde == pilla b. (s. s.). 

1r 
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Plomma, f. 1) Blomme, prunus domestica; Angel. Plomme; 
N. S. Plitmme; Jsk., Eng!. plum; Nsk . . Ploma; Gottl. plomå; 
Is!. ploma; Sv. plommon. 2) Svedske (hvilket Ord Bornholm
sken ei har: ri:issen å plommer, Rosiner og Svedsker; Eng!. 
plum. 

Plomsker-plomsk-plomst, adj., plump i Tale. 
Ploukjiirijng, m., en Plovdreng; Sjæl!. Plovkjørin,q. 
Plugg, m., Prop i et Anker (Sv. plugg; N. S. Plugge; Holl. 

plug). 

Plugga (ar-ada-ad), v. tr.: ad plugga ankered te, at sætte 
Proppen ( «pluggijnn) i Ankeret; Sv. plugga igen, tilproppe. 

l'låster (k. å), n., Plaster; Sv. plåster, n.; Nsk. Plaastr, m.; 
Is!. pldst1°, m. 

Pliitt: ad slå platt, kaste flade Stene, Potteskaar o. des!. 
saaledes paa Vandfladen, at de flere Gange springe i Veiret, 
førend de blive matte og synke; Sk. slå sink ( Moths danske 
Ordb.: at slaae Sinker); Dsk. og danske Dial. ( Sjæll., Jsk.J 
kaste, slaae Smut; it. stritte (jfr. Molb. D. 0.: at stritte en Steen, 
at st. med Stene); i Jsk. ogsaa: at spille Pink; N. S. Piittjen 
smyten (Richey I. H. p. 196), - en alt hos Græker og Romer 
noksom bekjendt Leeg (Gr. hroarpaxiaµo~, hroarpaxE(etv; jfr. 
Minucius Felix c. 3). 

Pliittuer-u-ut, adj., plettet, med Pletter. 
Pliiddra, f., Dynd (i Almind.); Pludder, Mosedynd. Hedder 

ogsaa (sj eldnere) pladder, n. 

Pliiddra ( ai0 -ada-ad), v. tr., bruges om Tørv: ad ploddm 
torru ( = Sjæl!. at pluddre T.) ~: tilberede Tørvedynden til 
Tørv ved Æltning. Jfr. torru. 

Poddiingel, m. 1) ond Engel, Underdjævel: Fanijn (Fanden) 
å ajle hans poddangla; Ångerml. putt, ondt Væsen (" dæmo
nium n, Ihre D. L. p. 135: far til putten!); jfr. Gottl. puttmorkar 
om Bælmørke. 2) fig. Skjældsord, som bruges om Børn, man 
er vred paa: dijn poddangel I din Djævels Unge! 

Pois, adj. 1 E., fiin, storagtig: varra pois på 'd, være fiin 
paa det. 

Poitegjijlle, n., et Slags Gilde med Dands, Musik og anden 
Lystighed, som Gjæsterne betale for at deeltage i og som ei 
holdes paa nogen Ifro eller offentligt Sted, men hos private 
Folk, som dertil maa erhverve Øvrighedens Tilladelse , da de 
ellers ei have Lov til at skjænke for Nogen (Gudh.). Maaskee 
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oprindelig et Spotnavn; jfr. Gottl. påjtå ( lhre D. L. p. 133 
poita I, tyndt, ildesmagende Øl eller Brændeviin. 

Porrner-u-ut, adj., purret, purhaaret; Sv. pu1"rig. 

Posa ( ar·-acla-t el. -ad), v. tr., pudse; pynte; Tsk. putzen. 
Foruden hiin ældre Form høres og pussa. Sydlands bruges 
L'dtrykket "ad pussa opp n i en egen Bemærkelse, nemlig: at 
bringe Noget i Orden, sætte ordentligt, f. Ex. pussa ejn stakk 
opp, sætte en Sæds tak ordentlig op; ligesaa om Brændestabler 
o. des!. 

Possa, m" Pose (Sv. d. T. passe; ellers påse). Ordet bruges 
figurlig og i ufordeelagtig Bemærk. om Mennesker i Summens. 
kanklepossa ( s. s. og samlg. det tilsvarende kanklepåse i Sk.J. 
Ligesaa i andre Sammenl'. i Nsk. og svenske D. D.; jfr. saa
ledes Nsk. Gm"po8e, Sinnepose (s. Aasen N. 0.); Små!. etterpåse, 
Gottl. ajterpiiusii (s. Almqvist). 

Pott, m. I) (pl. a) en Potte; N. S. Pott, m. (Br. Wb.; 
ogsaa Holl.) eller Putt ( Richey); N sk., Sk., Sv. potta, f. Det 
bruges ogsaa figurlig om Mennesker i flere Sammensætninger 
og i slet Forstand, f. Ex. kniglepott, slikkepott, sw·pott, scirpott 
(s. ss.). Ligesaa i N. S. og undertiden i Dsk. 2) (pl. er) en 
Pot (l\faal); Sk. pott; Nsk. Potta. 3) et Slags Børneleg, hvori 
!{napper eller Penge ei som ved minkspil kastes mod en Væg, 
men ligeud (Vesti.): ad spilla pott; hedder og spilla knapp; it. 
(Gudh.) kasta knappa. 

Pottara, m., Pottemager; N. S. Pottjer (Br. Wb.) eller 
Piittjer (Richey; Schiitze); Eng!. potter. 

Pottijug, m., Navn paa en Tougende, der omgiver Vantet 
og den saakaldte taunål (s. s.) paa Eger (Gudh.). Forskjelligt 
altsaa fra hvad i Sv. kaldes putting, i Dsk. Pytting ;.i: en rund 
med Tougværk omvunden Jernstang, anbragt paa Masten under 
:\Iærset, og hvortil Undervantet og Pytlingvantet befæstes (Molb. 
D. 0.). 

l'ratam, m., Skvaldrer, Ordgyder; Sv. p1·ata1'e. 
Prigg, n., Ringeagtsudtryk: et udueligt Subject, Pjalt, 

Stakkel; omtrent d. s. s. fanenskav, sjaws. 
P1·igga (ar-acla-ad), v. tr. og n., stikke, kradse: ad prigga 

sei i nasan, i tånnarna, i orad; prigga i jorn me ejn kjapp. 
Derimod prikka, v. tr. og n., prikke, gjøre Prikker, sætte P. 
ved (prikk, n., og prikka, f., en Prik). 
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Priggepijnn, m., Pind, hvormed man stikker eller kradser; 
bruges undertiden om en ·Tandstikker. 

Prost, m" Provst; Sv. prost. 
P1·åmm, m., Pram (Nsk., Sv. pråm), f. Ex. Mudderpram; it. 

sydlands et Slags Fartøi af Udseende omtrent som det, man 
paa Vesti. kalder lorja (s. s.). 

Pråsa (lysapråsa), f., en Praas; Sk. d. s. Jfr. pjarta. 
Priinta (w·-ada-ad), v. tr., prente, trykke Bøger (Dal., 

Verml., Nsk., Is!. pranta, prenta); fig. pranta idi ejn, indprente 
.Een noget = Nsk. prenta inn i ein. 

Pudestrikk, n., en Strikning eller strikket I{nipling, som 
bruges paa .Enden af Pudevaar og syes til samme (Gudh.). 

Pugga ( Skg.: p6gga), f., en Frø; Sk. d. s.; N. S. Pogge 
( Richey p. 189; Schiitze III, 224; jfr. B. Actst. p. tri7). 
Hedder ogsaa fro, f. Nogle bruge udelukkende det første 
Navn, Andre begge i Fleng. Hvor derimod disse Benævnelser 
bruges med Forskjel, tages der enten Hensyn til disse Dyrs 
Størrelse og Farve, saa at de store, grønne Frøer kaldes 
"pugger", de mindre, graae derimod cjror»; eller til deres 
Røst: 1tpuggarna, hedder det, Sh'raja (skrige) , frorna sjunga ». 
I Gudh. bruges det sidste Navn kun om nogle Frøer, der op
holde sig ved Stranden ( 1tpugger e i dammana, /ror nere ver 
stran å ha en ajnen tona» ). Hvad de andre Frøarter angaaer, 
som haves paa Bornholm, jfr. jordromm, rordromm, lawskrejng. 
Tudsen derimod hedder altid tusa, skrobbtusa. Ganske ander
ledes forholder det sig i danske Dialekter, hvor Pugge (Fyen), 
Pug (Angel), Povvis ( Jyll.) netop bruges om 111dsen ( N. S. 
Qvaadpogge, af qvaad g: styg, hæslig; s. Richey p. 370; 
Schiitze III, p. 25il). 

Puggemad, m., Andemad, Andekvadder, lemna. 

Pujllhoua, f. Pige hue med en Puld og tvende dertil syede 
Stykker Tøi, som bindes under Hagen. Saaledes var den i det 
mindste tidligere; nu skal den bruges noget forandret. 

Pujnnara, m., Redskab li! at veie med, Bismer; deraf tal
pujnnara, B. hvorpaa der v'eies indtil 12 Pund. Is!. pundari; 
Sv. pyndare; Nsk. Punda1•; N. S. Punjer (Schiitze III, 244). 

Pur, adv., skulde eg!. i Overeensstemmelse med Begrebet 
af adj. pur betyde: reent, ganske, aldeles, men bruges imid
lertid som et noget formildende Tillæg ved visse Adjectiver, 
omtrent i Bemærkelsen: næsten, hartad f . .Ex. ded e pur 
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svårt, det er nær ved at være sort; de' va pu1' harmelit, for

houlit, det var hartad harmeligt, fortrædeligt. 
Pits, m. ( Puus, Pus, Puds), Pøl, Vandpyt; Nsk. Pus; 

Sv. puss. 
Pussa, v., s. Posa. 
Pyjggja, f., en liden Hævelse, mindre end en Ilyld; en 

Filipens. Jfr. A. S. pocca, en Ilyld; Eng!. poclc, en Roppe; 
Tsk. Poclce, f., d. s., pl. Poclcen, Kopper; Holl. polclccn; Gl. Dsk. 
og danske D. D., f. Ex. Fyensk Pokker, Nsk. Polca ( samlg. 
Sønderj. Poge, Blegn el. Vandblære i Huden inden i Haanden; 
Jsk. Paag, Poog, Pou om forskjellige Slags Hævelser; s. Molb. 

D. L.). 
l'yn, n., et Ilingeagtsudtryk, der fortrinsviis bruges om en 

Dame, som sidder og Intet gider bestille, en Stadsdame; jfr. 

d. følg. 0. 
Pyna ( ar-ada-ad), v. n., hvæse paa fornemme Folks Yiis, 

være meget fiin og fornem og knap vide hvad man selv vil: 
hon går å pynar. Udentvivl dannet efter Lyden «pyh!" som 
slige Folk ofte lade høre; samlg. Nsk. fyna, sige fy til, 

skjende paa. 
l'yra ( ar-ada-ad), v. n., om alslags tynd V ædske: siYe, 

trænge sig draabeviis gjennem fine Aabninger: "vann pyrar 
opp idå jorn; svidd pymr ud i varmt var". Sk. d. s. Uden
tvivl af Pore, Sv. por, Svedehul, fiin Aabning paa et Legeme 

(Gr. mlpor;). 
Pys1, m., en Kat; N.S., Dsk.Puus; Nsk.Puse; Engl.puss. 

Pys 2 , m., s. d. følg. Ord. 
Pysa (er-te-t), v. n , puse, svulme op, staae ud ( "Yolde at 

en Ting lader til at være stor», Skg.), f. Ex. om Sengeklæder, 
Laad, Haar og des!.: dynarna pysa i soln; håred pyser på ejn 
långtoader hujnn. Deraf pys, Noget, som «pyser", f. Ex. 
Hattef1os: dur e ijngijn /Jys på dajn hatlijn (meget sjeldenJ. 
Sv. pysa (Uppl., Hoslag., lhre D. L. p. 135) og posa; Falst. 
pyse ( = pjuse, s. Molb. D. L. p. 410); jfr. Sk. pysa, koge 

over; it. være opblæst, hovmodig (boven). · 
Pyta, f., Høne; Dsk. d. T. Putte. Deraf marripyta (s. s.). 
Pi'1, præp., paa; af særegne Forbindelser kunne her 

mærkes: på nå (s. s.); på pass, på dcijn trlinten el. trantan 
(s. disse 0.); ad varra hvider på hånn, på sjijnned, at have 
en hvid Haand, Hud; r·or på kjawtana, have røde Kinder \og-
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saa: ror i k.); - ad datla, klinka, ta (s. disse 0.) ejnpå å 
(el. ad) gjorra nogged; -- ad forlånga på nogged, forlange 
Noget: hajn forlångde på kaffe, p. pajnga; ad undras el. 
unnras på, undres over (Dsk. sjeld. paa). 

Påhitt, n., Paafund, Noget, man hitter paa. Sv., Jsk. d. s. 
Påhåjngse, adj. 1 E., paatrængende, som besværer med sit 

Selskab, som man har Paahæng af: hajn e så påhåjngse. 
Pånå, s. Nå. 

Påtajn-tan-tad, adj. , som har taget paa sig, paaklædt, 
pyntet: ded e ejn natter kar, når hajn e påtajn. 

Påj11g, m., en Penge, Mynt, et Pengestykke (jfr. gospajng): 
de' va då ejn grajner pajng ! hvor har du fåd dajn pajng (for: 
pajngijn) frå? Hedcler nu almindeligere sjillijng i samme Be
mærkelse. Nsk. Peng; Sv. penning (ogsaa ældre Dsk.); Is!. 
peningr, m. 

Piijngabar-bart, adj. 2 E., bar, blottet for Penge: ja e 
pajngabar i diijnna månadijn; hår e påjngabart på lanned 
dajnna tien. 

Piij11gak11aga, m., Rigmand, s. Knaga. 
Piij11gastarker-sta1·k-starrit, adj. (pengestærk), bruges om Een, 

som har Kræfter eller Stivhed nok i Ryggen til at staae imod, 
naar man søger med al sin Kraft at trykke hans Skuldre ned: 
nu ska ja prawa, om du e påjngastarker, mijn horral Bemærker 
vel eg!. : stærk til at bære Pengeposer. 

Pålla, n. pr., Mandsnavn (Efternavn); Sv. Pelle (d. T.), 
Peder, Peer. 

·Pålsaralaw, n., bruges om foragteligt Selskab: ad hojlla 
palsm·alaw me ejn, være i Komplot, Ledtog med, have Ma
skepi med Een. 

Pår (I. a), n. pr., Peder, Peer: Pår me dajn varma stenijn 
3: Peder med den varme Steen: Navn paa den 22. Februar (i 
Almanakken Peders St. el. Stol), "fordi da ofte kommer Ton; 
i andre danske Provindser lægger Almuen Mærke til, om Peer 
kaster den kolde eller varme Steen den 22. Februar; jfr. d. 
neders. Ordspr. hos Schiitze (III, p. 207): "Sankt Peter, smitt 
en heeten Steen int \Vatern. Torra Pår 3: tørre Peder, saa
ledes hedder den I. August (Almanak.: Peders Fængs.), "fordi 
da ofte er megen Tørken. Sdnte Pårs staw, Jakobs Stav, 
Navn paa Stjerner i Stjernebilledet "Orionn; Nordsj. St. Pe-
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dei's Stok (Junge p. 351); Nørrej. Peiers Piig (Peders Pig:1; 
Sønderj. Pæers Teen. Jfr. Marn'ai·okk. 

Po (af Fr. 'Jleu), bruges i det adverbiale Udtr.: po om po, 
lidt efter lidt, saa smaat; høres og i andre danske Pro

vindser. 
Pola ( aJ'-ada-ad ), v. tr. og n., om Drankere: fylde sig 

(Vesti. og Syd!.; af pol, Pøl, formod.): ad pola brl\jnnevin i 

sei; ad gå, sidda å pola i briijnnevin. 
Potta (ar-ada-ad), v. n., futte (Gudh.); hedder ellers Juta. 
Poner, m. (i nyere T. ogsaa n.), Peber: hvor har du pov

vei·Q'n s lånes? 

Q. 

I Stedet for dette Bogstav bruges K 

R. 

Ra, adv., bruges i Talernaaderne: ad ha ra forr, at have 
let rnd, f. Ex. hajn har r·a forr 'ed eller r. forr å gjorra 'd, 
det er en let Sag for ham ( samlg. N sk. i·ad, ratt, let, som 
man snart kan blive færdig med; N ordRj. rat i Ud tr.: det er 
ikke saa nit en Sag); ad låsa ra, at læse reent, uden at stave 
sig til Ordene: diijn horrijn kajn inte Hisa ra inu (samlg. Nsk. 
lesa radt, læse flydende og med Sikkerhed). Jfr. A. S. hrade, 
Is!. lwcuJJ', Nsk. iYt' (samlg. gl. dansk Ordspr.: umange Hænder 
gjøre ra Gjerningu), Holl. rad, snar, hurtig, rask; - Nsk. 
radt ell. i·att, snart, hurtigt (it. sikkert, uden Anstød eller 
Standsning), Gl. Dsk. ( Hiimkrønik.) rath; Nørrej. raa, snart, 
inden kort Tid, Sønderj., Angel. raj, rcej el. raj, rej (s. Hage
rup rade); - Nsk. rad, lige, direcle; radt, lige til ( sjeldnere: 
rade), ligefrem, uden Omsvøb; netop, just; samlg. Tsk. 
gerade. 

Raballer el. (Gudh.) rabalder, n" Larm Bulder, naar f. Ex. 
Noget styrter ned. 

Rabba (ar-ada-ad), v. irnpers., altid forb. m. å, gaae nogen
lunde an, være taalelig (almindeligt): ded rabbar å, det slæber 
saa af (svares f. Ex" naar man spørger om Eens Befindende); 
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toppes e SJoger, di andre douarna rabbar 'ed å me, den top
pede Duerik er syg, med de andre Duer gaaer det saa nogen
ledes. Soderml. rabba af, til, d. s.: "thet rabbar afn ( Ihre 
D. L. p. 136). Jfr. Gottl. rabbuer, rabbu, om Een, som efter 
en Sygdom begynder at arbeide noget. 

Rabban 1best. F.), f., figurligt Navn paa Koldfeberen (lige
som lea bested, ståmmoern; s. Skg. B. B. p. 81 ). Uvis Op
rindelse. 

Radd, n., «dumt, gemeent Tøi; usselt Gjekkerie» (Skg.). 
Synes nu overalt at være gaaet af Brug. Jfr. Nsk. Rat (it. 
Ratri, Sv. ratgods), n., Ting, som ei due, Vraggods, Udskud 
(Sv., Nsk. rata, forkaste, ringeagte; Nsk. rata, raten, ratleg, 
slet, daarlig, ussel, uduelig). 

Raddas (as-ades-ads), v. d., «tee sig som en Gjek» (Skg.). 
Forældet. 

Raddis forekommer kun i Talemaaden: ad spilla rdddis, 
leve som Galmand, leve over Evne, sætte overstyr; hedder og 
s. daldos (s. s.). 

Radd-viser, pl. f" «usle Viser, Gadepoesie» (Skg.; Gudh.). 
Råger-råg-t, adj. 1) lige, ret, rank: stå rager, horra ! ad 

gå ragt te (lige til, uden videre); ejn rager kar, en rank Ifarl; 
e. rager pil (Piletræ). Dsk. (foræld.), Sjæl!. rag (jfr. Jsk. rag, 
Molb. D. L. p. 436); Nordfris. d. s.; Nsk., Sv. rak. 2) stiv, 
strid (jfr. ragguer): rdgt to, strid Uld (Gudh.); Dsk. (foræld.), 
Jsk. rag. 

ltaggijn ( best. F.), m., Benævnelse paa Fanden (foræld.); 
Sv. Raggen. Udentvivl beslægtet med ragguer ( s. s.); Sv. 
raggig f. fl. 

Ragguer-u-ut, adj. l) som har lang, strid Uld el. Haar 
("ganske ragt to, udan krøj lier"): ejn ragguer var; raggua får; 
Sv. ?'aggig; Jsk. 1'agget; Nsk. ragga (jfr. Sv. ragg, Nsk. d. s., 
ældre Dsk., Jsk. Rag, lange, stride Haar el. Uld). 2) om 
selve Uld: strid, haaragtig, grov (mods. mijll, mild): mggut to; 
jfr. rager. 

Ragla v. } R " l 
R I f 

s. ag a. 
ag an, . 

Raj, n., slet vævet, løst Tøi; rnaaskee af reia (udt. ?'aja), 
rie; jfr. N. S. Rije, løs Syening, Riening (Br. Wb. IIJ, p. 492). 

Rajuer-1·aju-rajut, adj., som er slet og løst vævet: ra
jut toi. 
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Ral.ka ( ar-ada-ad), v. tr.: ad 1·akka basta, slagte Heste; 

deraf rakkm'a, Hakker, Natmand. 
Ramla (ar-ada-ad). 1) v. n., rumle, buldre, larme (Nsk., Sv. 

ramla; Dsk. sjeld. ramle). 2) v. tr., i Forbind. ram la opp, 
bygge daarligt, opføre en slet Bygning; betegner den uordent

lige, støiende l\laade, hvorpaa Bygningen foregaaer. 
ltåu, f. 1 I (pl. raner og riinnrr) H and, Stribe, J{ant; S\. 

rand (pl. rii11de1·); Nsk. Rand (pl. Rend"er). 2) = koliai'an (pl. 
altid riinnei', kollarånner), Steenkulsgang, Fløts. 

ltanka: "Ria, ria 1'anka, 

Hiistaskona blanka, 
Ria vi te kongens går 
Å fasta voss en peia. n 

Saaledes lyder paa Bornholm sædvanlig Begyndelsen af den 
over hele Danmark bekjendte Barnesang, som imidlertid synges 
forskjelligt i hver Provinds; hvorom f. a. s. l\Jolb. D. L. p. 440 

(urankn). 
iltlukla, f., en Ranke , f. Ex. blåbii1·a1'anlda, lcopattarcmkla, 

vinranlcla. Hedder ugsaa ranlca. 
lltlnner-11-ut, adj., randet, stribet (af ran); N sk. raandut; 

Sv. 1wzdig. 
ll11.111iensk1·ajln, f. = Sjæll. Rappenskralle, høirøstet, mund-

støiende Kvindfolk. 
ltur-rart, adj. 2 E., rar (Nsk., Sv., Tsk. f. fl. ·rcw; Lat. 

rarus). I ) sjelden : kjiidd e nirt, pi.'tjnga e 1'ara nu, l\jød, 
Penge er en Sjeldenhed (Haritet) nu. 2) herlig, ypperlig, ko
stelig: rara folk, iibble o. s. v. 3) underlig, besynderlig: ded 
skujlle varra rart, om hajn in te har vad diir. 4) flau, for
legen: hajn ble så rai' diirouer (jfr. Dsk. d. T. laierlig ved 1. 

Et meget almindeligt Cd tryk er: ded e 1·m·t, om = jeg 
gad vide (vidst), om; f. Ex. ded e rart om hajn e kom
rnijn ida; d ed e rart, om vi au skujlle ble bena, jeg gad 
vi(1e, om vi ogsaa skulde blive bedet ( indbudne); ded e 1'a1't, 

hvor hajn e hlinna, - hvor i\lårtijn e gåjn hiinn. Denne 
Brug kunde vel i enkelte Forbindelser henføres under Bemær

kelsen 3 og sammenlignes med Udtryk i Dsk. d. T. som: "det 
er underligt, hvor han er henne, - hvor han er gaaet hen, 
eller med Nordsj.: «jeg skal undres paa, hvor han ern (:i: jeg 
gad vidst, hvor o. s. v., Junge p. 136); men da man (f. Ex. 
i Gudh.) ved Siden af hiin Udtryksmaade af og til ogsaa hører: 
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ded e el. va rart å vidda, om o. s. v. (herligt, interessant at 
vide, om) og det i alle de samme Tilfælde, er udentvivl hin 
Brug at forklare heraf som en Ellipse. 

Rasapasa, m., en overgiven Krabat, lystig Person, der gjør 
mange Optøier; Nsk. Rasbasse (Sv. rasbytta). 

Raspa ( ar-ada-ad), v. tr., rive Flenger i Tøi; forbindes 
ofte med ri'spa, f. Ex.: ad rispa å raspa klarna itu. 

Raspa, f., Flenge, Rift i Tøi; hedder og flajkkja (s. s.). 
Rauua-as, n., et Ravneaadsel ( Skjældsord; jfr. as); Tsk. 

Rabenaas. 

Rauuamede, n., eg!. et Med, Sigte, Maal for Ravne, eller: 
• hvad Ravne have taget Med paa, bidt Mærke i (jfr. mede); 

bruges som et Skjældsord ( = raunaas): ditt raunamede ! I 
lign. Forstand armede ( s. s.). 

Rausa (er-te-t), v. tr., rive, rage sammen med Rive, f. Ex. 
Hø, Græs, Korn, = Sv. rafsa, hvoraf det maaskee blot er en 
forskjellig Udtale; i andet Fald lader· det sig forklare som et 
v. frequent. (i St. f. ravsa, ragsa) af raga, rage (jfr. Is!., Nsk. 1'aka, 
Sønderj. rage, Eng!. rake, hvilke netop bruges om at rive Hø). 

Raw, f., Røv, Rumpe, Bagdeel (meest om Mennesker og 
just ikke meget anstødeligt): ad få ris i rawen; Nsk. Rauv, 
Rau d. s. (lsl. rauj, Hul, Aabning). Jfr. gatt. 

Rawkniijkkjelse, f. : ad ha en rawlcnåjkkjelse, 
spottende Udtryk om: at have en Nød, lide Ondt; 
bemærke: at have Buxefeber, være ræd og feig. 
er dannet af v. kniijklcja, knække. 

figurligt og 
skal ogsaa 
Sidste Led 

Ra-viua, f., en Nar, Fjante (om begge Kjøn ). Skougaard 
udleder det af radd og vina ( s. ss.). Af anden Betydning, 
men maaskee beslægtede, ere Sk. ravina, en, Spotteord, Stik
pille, og Gottl. ravåjna, langt unyttigt Sladder, lang Ramse. 

Ra-viuer, n., Een, som gjør sig til Spot for Folk, et Ud
skud, Drog (især om Drukkenbolten og Dagdriveren): ad gå 
som ett raviner; gå te 1°avinm0

• Et stærkere Udtryk end 
viner (s. s). 

Ra-virmer-u-ut, adj., naragtig, d. s. s. vinue1°, men udtrykker 
en høiere Grad. 

Re, n., Redskab, Indretning, Tilbehør (Sv. rede, n., Gl. 
Dsk. d. s.; Nsk. Reide, Reie, m.) bruges kun i Sammensæt
ninger, navnlig: bagr·e, forre, ouanre, ujnnere, vujggjare (s. ss.). 

Re, f. = ren (s. s.). Paa Bøigden. 
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Re ( 1°-dde-tt ), v. tr. og n., rede: ad re mad, grOd, rede, 
lave Mad, Grød ( Gudh. især tidligere ligesom og i Dsk.); n 
kaffe, r. te bagnijng (Syd!.), f. fl. (jfr. Is!. mat1'eioa, Madlav
ning); ad 1'e forr, it. r. majnsan /" et Fiskerudtryk; s. Mc~nsa; 
ad re ujnne, ab sol. : at rede Seng: nn har ja rett ujnne; jfr. 

Dsk. at rede under sig '"': gjøre sit Leie i Stand. 
Rea og (Skg.) l'ia, f" Rede, Orden, Rigtighed: ad hitta 

rea i 'ed (uhitta 1°ia'd ;i: 1'ia i 'edn, Skg.p. 389), at finde Rede 
i det; Sk. rea, 1°aja; Sv. reda. Hedder ogsaa reWiecl (s. s.). 

.lfr. res nedf. 
Re-deia, f., Iluushol<lerske = Dsk. (foræld.) Rededeie, et 

ei længer almindeligt Ord, men som dog endnu lever blandt 
de Ældre paa sine Steder ( f. Ex. Gudh. Rant), medens det 
synonyme <forredseln (s. s.) alt for længe siden er uddød; jfr. 
N sk. Reiddeia, "Opvarterske, Kvindfolk, som forestaaer Reen
gjørelsrm og Tilredningen i Huset"; Sv. redd<Ua, it. alene 
dcUa, cleja, ..flunsholderske, som har Opsyn over l{reaturenc", 

Meierske (= Nsk. Budeia). 
Regas, riggas (J. Stav. beton), adv" lige frem, lige ud, ret 

over: hajn gjijkk regas, han gik f. Ex. uden at følge Vei eller 
Sti ( = mai'klost); brajnnevine<l står regas ud å halskvaddran 

på 'jn, Brændevinet staaer ham lige ud af Halsen. 
Reggna el. riggna ( ar-ada-ad), v. Ir. og n., regne, tælle; 

N sk. rekna; Sv. ralma; Is!. reikna. Derimod reina (af r'ein, 
n., en Hegn), regne; Sv., Nsk., Is!. (ældre Skr.) regna; Is!. 

(almind.) rigna. 
Regjera (ai·-ada el. te-ad el. t), v. tr. og n" bruges baade 

i Bemærkelsen: regjere, styre, og tillige om: at støie, buldre, 
skjen<le, bande (jfr. diiwlas, farms I = Sk., Nsk. regjera (Nsk. 
ogsaa styra i begge Bemærkelser); Dal. ridgiira; Dsk. d. T. 

regjer·e; N. S. regeren (Br. Wb. lll, p. 465). 
Relihed, m. 1) Hede, Orden, Rigtighed (jfr. rea): ja kajn 

ijkkje hitta relihed på 'cl (finde Rede i); får. på 'd (faae det 
bragt i lligtighcd); Dsk. d. T. Relighed: hitte R. i, faae R. 
paa (jfr. Redelighed, Redlighed, l\lolb. D. L. p. 442 ). 2) An
stalt, Forberedelse, Tilberedelse (navnlig om Mad): kajn du 
skaffa mei noggijn mad? nei, ja har inte relihed te 'd (Gudh.). 
Deraf det sammensatte Substantiv maclr-elihed, m., Madanret
ning, Anstalt, Tilbehør til Mad: •ja bar ijngijn madrelihed", 
svarer man saaledes, naar man ikke ret har Noget; ded e då 
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ett faselit liivvene darouer hela dajn me fad å tallrikka å skåla 
å ajle slaws madrelihed. 

Ren, it. re (især p. Bøigd.; nyere F.), f., en tæt sammen
staaende Række af større eller mindre Træer (= skouren, •re) 
eller 'ljørne ( = tornren, -re). Desuden bruges det i eet Til
fælde endnu, men da altid sammensat og i een Form, nemlig 
gåmren ~: en Række Bondegaarde, s·om ligge nogenledes efter 
hinanden paa et vist Strøg; hvilke seete i Frastand med til
liggende Haver og Skovlunde gjøre Overførelsen af hiin Be
nævnelse paa dem temmelig forklarlig. Da den bestemte Form 
af ren i Følge Lydreglerne ogsaa hedder ren (i St. f. renen), og 
Ordet netop oftest høres i den, hvor det bruges i den først 
angivne Bemærkelse, er dette vel Aarsagen til, at den oprinde
lige ubestemte Form paa flere Steder efterhaanden er bleven 
fremmed for Folk, og har man da, naar man i et sjeldent Til
fælde skulde udtrykke sig ubestemt, dannet sig af den be
stemte Form hiin nyere Form re (samlg. ma og man). I Viden
skabernes Selskabs Ordbog opstilles «Reen» uden videre som 
bemærkende paa Bornholm uen Række", og som Exempel an
føres blot med Henviisning til Skovgaard et eneste, nemlig uen 
Gaard-Reenn = en Hække Gaarde. Men urenn har kun Be
mærkelsen: Træ- eller 'ljørn-Række, som tilmed er en uegent
lig, hvoraf igjen den i det anførte Exempel blot er en overført 
eller figurlig (s. ovf.). Ren, der er samme Ord som N. S., 
Sv., Dsk. Reen, Nsk. Rein ( Reina), Tsk. Rain, bemærker op
rindelig et Slags Skjel eller Grændse mellem Agre, som f. Ex. 
en Jordstrimmel, der Jaa ubrudt imellem dem, o. I. ( ogsaa en 
Agerrand). Men da man paa Bornholm havde et andet Slags 
Skjel, som var meget almindeligt, nemlig slige Træ- eller 
Tjørnrækker, saa blev hiin Benævnelse overført herpaa i Sam
mensætningerne: skouren og tornren, om hvilke man og (især 
i d. best. F.) brugte, lig11som endnu sædvanlig, det blotte Navn 
uren", og denne Brug af Ordet blev i Tidernes Løb saa frem
herskende, at det egentlige Begreb af "Reen" ganske fordunk
ledes. Før Udskiftningen indførtes paa Bornholm, hørte 
man saaledes bestandig: uren sJiller ad». Jfr. Bh. Actst. p. 

232: uhand brød en Ren op emellom szihg och szinn Naboe '" 
hvor det vistnok er brugt om en upløiet Jordstrimmel mellem 
2 Agre: fremdeles p. 348: uhos Nørre Reen t Les", it. p. 3.J4: 
"hos Striidsreen », hvor det er brugt om bestemte Reener, men 
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i hvad nemærkelse, lader sig neppe afgjøre for vist. Havde 
forøvrigt den bornholmske Bemærkelse af Ordet været: en 
Rækfce, og dertil Formen re været den ældste, saa havde det 

ligget meget nær at udlede det af det tydske «Heihen. 
Res, en Genitivform (maaskee af rea), der kun bruges i For

bindelsen «te 1·eso, til Ilede, paa rede Haand, færdig; ad varra, 
stå te res: ad ha nugged te res; Sv. till reds; Nsk. te Reie; 
Isl. til 1·ei<1it. 

ltcsa (er-te-t), Y. tr., reise, opreise; hedder og reisa (Sv. 
r-esa; Nsk., lsl. r-eisa): ad r-esa torru, at sætte Pluddertørv paa 

I\ant, for at den kan tørres. 
Resa (er-te-t), v. n., reise, gjøre Heiser; Sv. r-esa; Nsk. 

1·eisa; Tsk. reisen. 
ltesa, f., Reise: lokka på r-esan ! Lykke paa Heisen; Sv. 

Tesa; N sk. Reis; Tsk. Reise. 
Resta, Y., s. Riista. 
ltevhank, m., s. JY!ajnsa. 
Ria, f., s. Rea. 
Uidara (gl. F. paa Bøigd.), m., Ridder; Sv. riddw·e; Isl. 

1·iddari. 
Riene, n., Riden, H.idning; Ridt (af v. 1·ia); Sv. ridande. 
Riggas, adv., s. Regas. 
Ri•rnla V } 

1
"::1 ' f. s. Riiggla. 
,1"" an, . 

llijng, rn., Ring ( = Dsk.): i 1·ijng, i l{reds (Dsk., Nsk. i 
Ring) bruges meget hyppigt i Forbindelsen: ad aga I kjora) i 
rijng, hvilket bemærker: at kjøre i flere Kaner efter hinanden 

i en større eller mindre Omkreds, enten ude paa Landet eller 

ogsaa Byen rundt igjennem Gaderne; "dajn ro 1·ijng om hal
sijn", den røde Ring om Halsen, er en Benævnelse, Overtroen 
har opfundet, paa et formeentligt Forvarsel om en stor Ulykke 
eller Straf, der skal ramme Een; ender saaledes Een med 
Tugthuset, ei at tale om, mister han Livet som Forbryder, da 

hører man (dog sjelden nu) Folk ymte om, at man har se et 
den røde Iling om Ualsen; at han jo havde d. r. Il. om Halsen,· 

da han blev født o. a. des!. 
Rijng1t (ar-ada-ad), v. tr. l) ringe, forsyne med llinge o. I. 

(Nsk., Sv. r·inga; Is!. h1·inga): ad Tijnga ejn vaun opp, at sætte 
Xyt, f. Ex. Fælger ug Eger (fil å iijer») i Hjulene paa en Vogn 

I Gudh.); jfr. Dsk. at 1'inge et Hjul op, sætte en ny Iling om 
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Hjuulnaven. 2) samle, lægge sammen i Ringe, f. Ex. et Toug: 
ad rijnga reved, linan, Fiskerudtryk, s. 111ajnsa. Nsk. ringa ihop. 
En anden Bøining har det herfra forskjellige v. rijnga (er-de-t), 
ringe med Klokker; Sv. ringa; Nsk. ringja, Jsl. liringja. 

Rijnna ( er-rajn [= Is!., Tsk., Nsk., Sv. rann]; pl. 1·ujnne 
[= Gl. Dsk. runde]; -rujnned), v. n., rinde. 

Rim, m., hele det Rum eller den Strækning paa tværs 
igjennem en Kvægstald (jala) eller Hestestald (ojala), hvor [{rea
turene staae, og som bestaaer af tvende Dele, adskilte ved 
den saa kaldte flor (s. s.). Den ene af disse, som er til Høire 
fra Indgangen til Stalden og vender til Hakkelseloen, hvor der 
er Aabning til at give Foderet ind, kaldes •forrim"; her staae 
t. Ex. i en J{vægstald Køerne og overhovedet de bedre Ifrea
ture; den anden Dee! til Venstre hedder «bagrim", hvor de 
daarligere Nød og Kalve have deres Plads. Deraf den figur
lige Talemaade: «ad komma på bagrimijnn, at gaac tilbage, 
komme til Agters: du e nokk kommijn på bagrimijn i dajn 
senera tien. Mindre Afdelinger igjen ere: bås å stajl ( s. s.). 
Ordets Oprindelse er tvivlsom; maaskee er det d. s. s. Sv. 
1ymd, m., Ilum (med den ældre bornholmske Udtale af y). 

Rinka, f., Navn paa et daarligt, usselt Øg; bruges og som 
Skjældsord. 

Risp, n., Fane, Skjæg paa Fjædre, Pennefjædre; Nsk. Risp, 
n., Noget, som afrives. S. d. følg. 0. 

Rispa (ar-ada-ad), v. tr., rive af, med å: ad rispa fjar å, 
afrive Fjæder a: Skjæg, Fane af Stilken, f. Ex. til Fyld i Senge
klæder; jfr. raspa. I lign. Bemærk. Nsk. rispa; samlg. Sv. 
1·ispa, trevle. 

Rispefjiir, n., Fjæder, Skjæg, som rives fra Fjæderstrikken; 
mods. Duun. 

Rista ( ar-ada-ad), v. tr. J ) at aabne med Kniven, gjøre 
Indsnit eller Split i Huden paa et Dyr, som man vil flaae: ad 
rista en ko; Nsk. riste upp. 2) ad rista jorn, at oppløie om 

·Efteraaret den Jord, som siden tvepløies om Vaaren til Byg 
(s. Skg. B. B. p. 301; Falsl. riste; jfr. Sv. rista upp, rispe op 
(Jorden), kjøre op. Tidligere har v. rista maaskee ogsaa været 
brugt om at afstikke Tørven ( = Samso. raste T.), hvilket 
Subst. ristejarn ( s. s.) synes at forudsætte; men denne Gjer
ning hedder nu overalt: ad stikka å. Jfr. forøvrigt Rydqvist 
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(I, 223) og Stromborg (§ 78, p. 75) om Sv. rista; Is!. rista 

( "scindere; in cidere"). 
Ristejarn, n., et krumt, skarpt Jern af omtrent en bah 

Alens Længde, hvilket er befæstet tværs paa Enden af en Stage 
og bruges til at afstikke Tørv med (s. Skg. p. 20). 

ltiva, f., Rude, Vinduesrude ( paa Bøigden; hedder ellers 
rua): stora river i vijnnuen. Deraf rive1', Ruder i Kortspil 
(meget almind. p. Bøigd.; ellers og ruder, 1'Uer); 1'ive1·lwra, 

Ruderdame (s . . Eiom). 
Riva (e1·-rev, pl. revve-revved), v. tr., rive: ad riva sijll ud, 

tage Indvoldene ud af Sild, som skal røges (Gudh.); jfr. gjala. 
Rhejål, m., vild, ustyrlig Dreng eller Pige, som farer uagt

som omkring og river sit Tøi itu f. m.: i 1'ivejiila ! I\jøben
havnsk D. Rivejæl (k. æ), pl. Rivejæller. Jfr. paltejcil. 

Ith·es (es-revves-revveds). 1) v. p. rec., rive hinanden. 21 
v. d. (inlr.), rive: hajn rives, han river. 

Rivetijnna, m., en Rivetand, Tand i en Rive; Nsk. Rivetind; 

Is!. hrifutindr, m. Jfr. tijnna. 
Rivvla, it. i·ovvla ( ar-ada-ad), v. tr. 1) ganske løseligen 

skramme Huden, forrive den lidt (Is!. hrufia): ak rivvla sjijnned. 
2) rivvla, rovvla arter, pille Erter, flække Bælgene og rive el. 
stryge Erterne af (kjøbenhavnsk: at bælge E.). Ordet er \el 
et Derninutiv, dannet af riva. Jfr. ellers N. S. rebbeln, af
rebbeln, trevle op; pille Trevler (Schlitze III, 278); J{jøbenh. D. 
revle (rævle) Snittebønner, Sukkerærter :.i: rive de lange Traade 
el. Trævler af dem. 

lto (er-de-t), v. tr. og n., roe; Fiskerudtryk: ro ad sjiijn, 
tage ud paa Søen for at fiske; ro garn el. r. g. ud ( s. 
Majnsa). 

Roers11ån, f., et tyndt Træstykke, som ligger løst paa det 
Sted i Relingen, hvor Aaretollene ere anbragte, for at den ei 
skal slides der, naar man roer (Gudh.). 

Rogg, n., Sneefog; hedder og sne1'ogg; jfr. Nsk. Rok (aab. 
o), n., Rygen, Drev; 8jørok, det at Vandet driver i Luften; 
Rokvei·, rygende Storm, S. som bringer Vand og Snee til at 

drive. 
Rogga (ar-ada-acl), v. n. impers" fyge; Nsk. 1jitka; 

jfr. roja. 
Rokkastyna, f., s. Styna. 
Uomma (ar * * ), v. n., give rigeligt, overflødigt af sig, 

18 
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navnlig om Sæd: hvoddan e 'd me san iår, som i tarska? -
hon 1·ommar gott, den er overvættes givtig. Som v. n. og ref. 
bruges og romma = Dsk. i Sømandssproget «rumme, rumme 
sig" (mods. skrajla, skralle, blive skral): loften, vijnnen rommar, 
r. sei. Jfr. Angel. rum, adj., rigelig, overflødig; rumt, adv., 
rigeligt; Nsk. romt, d. s., it. rummeligt (romhendt, rundhaandet, 
gavmild; lidt ødsel). S. adj. rommer. 

Rommahii, n., Hø, som voxer i sumpig Eng (myraajng) og 
er stort og svært, men som Kreature ei holde synderlig af 
(jfr. staggho). Samlg. Nordsj. Rom-æde, stridt Græs, som 
Kvæget ei vil æde, f. Ex. de store Stargræsarter, og som slaaes 
til Strøelse (Molb. D. L. p. 451 ). 

Rommer-1·omm-t, adj. (rum, rummelig, Nsk. rom, Is!. runw) 
bruges med Bemærkelsen: bekvem, magelig, uden Besværlighed, 
i Ordsproget: 

"Tre forer i Tor 
Gjer ejn romme1· vår." 

0: Pløining, begyndt i Marts, giver en Vaar, hvori man kan 
udføre sit Arbeide i Ro og Mag (vel eg!. en udstrakt Vaar, 
som der er Forslag i). 

Romm-sjij1111ader-sjijnnad, adj. 2. E., løsskindet, hvis Hud kan 
trækkes ud i Folder eller Rynker (især efter Sygdom); Nsk. 
romskinna, adj" d. s. • 

Rompa, f., Rumpe, bruges saa godt som altid i Bemær
kelsen: Hale (hvilket Ord er i Bornholmsken ubrugeligt), f. Ex. 
fiskarompa, has{arompa o. s. v. Sv" Nsk. Rumpa. Jfr. start. 

Rompehiiwl, m., Rumperem, Halerem. 
Rosa, f., en Rose; Nsk. d. s. Jfr. bonarosa, stångrosa. 
Rosnij11ge11 (best. F.), f" Rosen, erysipelas (Sygdom). Ordet 

er forældet (s. de Thurah, B. B. p. 29). Jfr. utijngen. 

Ross, m., en rød Hest; rossa, f., en rød Hoppe; hedde 
ogsaa ryss, m" og ryssa, f. Disse Ord ere udentvivl beslægtede 
med N. S. ross, rødlig (sjeld.; af Ital. rosso, Schiitze Ul, 30!:1); 
Holl. ros, rosachtig; thi Benævnelsen tillader neppe, uagtet den 
betydelige Lighed i Form, at henvise dem til Tsk. Ross, Dsk. 
(foræld.) Ros, Is!. hross, Gottl. russ, Hest; Nsk. Rossa (Rysja, 
Rysse; s. Aasen u. Ryssa), Sv. D. D. russa; ryssa (Dal; Dal. 
V" Ihre p. 143), Is!. hryssa, Hoppe. 

Rossa, f., s.d. foreg. 0. 
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Rossa (ar-ada-ad), v. n., ad 1'ossa ner, at glide ned; Tsk. 

rutschen. 
Rotåjl, m., Aaretol; Isl. rodrarpollr. 
llou (au), m. I) uden pl., coll. Rug, Rugsæd; dsk. D. D. 

(Nørrej., Sønderj., Angel. f. fl.) Rou, Row; Nsk. Rog f. fl.; Sv. 
råg. Jfr. Bornh. Jordebog af 1599, hvor Formerne _Roitg og 
Rug vexle (s. Bh. Actst. p. 5311, 536, 537). 2) med pl., den 
enkelte Rugplante: ta mei ejn rou; rouana e alt stora. Jfr. 

hmn'a. 
Romno, m., s. ,J1o. 
Rouryjggj, m., s. Ryjggj. 
Rutfa (ar-ada-ad), v. tr., flytte, skyde (frem, til Side o. s. v.): 

ad nijfa ejn stol; jfr. Falst. ruffe, støde, tage haardt paa; 
Engl. nijf, bringe i Uorden; Nsk. rufle, forurolige (Hallager 

N. 0.). 
Rujll, m., Valse, Tromle; hedder og sarujll; Nsk. Rull 

(Aakerrull); Eng!. rolt; Holl. d. s. Jfr. loggerujll. 
Rujlla ( ar-ada-ad), v. tr., tromle; hedder og sih'ujlla; 

N sk. rulle; Eng!. roll; Holl. rollen. Ordet bruges forøvrigt og 

= Dsk. rulle. 
Rujnnlajder-lajd(t)-lajt, adj., rundladen, som har et rund

agtigt Ansigt (jfr. lajder); Sv. rundlagd; Nsk. rundleitt. 
Rujnnoms-houa, f., en Mandfolkehue af Faareskind, med en 

Kant af loddent Skind ( ejn mosslijng) uden om, og som er 
glat paa Pulden, hvilken er af Læder eller Faareskind (Gudh.). 

Rulta ( ar-ada-ad), v. n., vralte; Sv. d. s. Deraf om et 
Kvindfolk, som vralter, Benævnelsen rulta (især et lidet, tykt 
Fruentimmer); om et Mandfolk: rultes. 

Rulta, f. } 
R I 1 s.d. foreg. 0. 

u tes, m. J 
Run, m., Rogn, Ravn i Fisk; Dal. run; Is!. hrogn. 
Runka ( ar-ada-ad), gynge til Siderne, vugge. a) v. n.: 

bådijn runkar; du må 'nte runka me bådijn, Du maa ikke 
vugge Baaden; dajn vaggan kajn intc i·unka. Nsk. runka, 
raanka (it. rugga); jfr. Sv. runka, ryste, vakle. b) v. tr.: ad 
runka en vagga; runka ballijn lid, vug Barnet lidt! (Gudh.); ad 
runka ejn båd ( sjeldnere; s. ovf. a ). I samme Forst. bruges 
N sk., Is!. rugga, Dal. rucka, Eng!. rock; jfr. Dsk. rokke. 

ltunkla (ar-ada-ad), v. ref., om Skibe: ved rokkende, gyn
gende Bevægelse bore, male sig ned i Sandet ( Snogebek): 

18* 
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sjeved runkla1' sei ner i saned; Formen er dannet af nmka, 
ligesom Nsk. rugla af rugga (s. Aasen N. 0. p. 3901. 

Rusa ( * * * ), v. n., stige til Hovedet, være berusende 
(Syd!. og fl.; næsten foræld.): ded ol ed ruser; Sv. rusa; der
imod Jsk. ruse ("Øllet ruser»), stige i Veiret under Gjæringen, 
sætte Gjær ( Molb. D L. p. 693); i lign. Forst. Gl. Dsk. ruse 
(s. Molb. D. 0.). 

Rusk, m. 1) Alt, hvad der ruskes ;:i: plukkes af Fjæder
kreature (Fjædre og Duun); især om Gæs = gåsarusk ( s. s.). 
Samlgn. fiitt. 2) Det, som viskes eller rives af Laxen i Sam
mens. laJsarusk ( s. s.). 

Ruska (ar- ada-ad), v. tr., ruske, it. plukke Fjæderkreature: 
ruska gjass, anner. 

Ryjggj, m., Ryg; bruges og som Benævnelse paa de enkelte 
smalle, ikkun 3 til 5 a 6 Alen brede, i Midten temmelig høie 
Agre ("Bede" el. Stykker mellem tvende Furer), som pløies til 
Rugsæd i Særdeleshed ( s. Skg. B. B. p. 27 ; Thaarup B. A. 
p. 134, 137; jfr. gjadda); dog ogsaa til Hvede og Raps, efter
at man har begyndt at lægge Vind paa disse Sædarter. Deraf 
Sammensætningerne: rouryjggj, rouryjggja (jfr. Lund. St. Landeb. 
"Nordenn wnder Rugryggene», s. Bh. Actst. p. 346 ), lwedde
ryjggj, rapsryjggJ. Mærkes kan og Talemaaden: ad sjyda ryjggj, 
der bemærker deels at gjøre de 2 første Furer i en "ry}ggj» 
eller "gjadda", deels at gaae krogrygget. 

Ryjggja ( * * * ), Y. n.: ad ryjggja opp, at pløie Rygge 
(jfr. ryjggj), f. Ex. ryjggja opp te rou, pløie Marken til Rug. 

Ryjggja ( * * * ), v. tr., at rykke en Vogn, rykke med en 
V., lade Hestene rykke: ryjggja vaunijn lid! el. absol. ryjggja 
lid! ryk Vognen lidt! Nsk. (Rristiania E.) 1'}Jgge, d.s. (jfr. Dsk. 

rygge = Nsk. ryggje, Sv. 1'ygga ). Derimod hedder "rykke" i 
andre Bemærk. ryjkkja (er-1°yjte-ryjt). 

Ryjggja-steia, m., en liden Stige med Pigge i, som bruges 
ved Straatag, naar man skal lægge et Lag Fladtørv ovenpaa 
Huusryggen. Jfr. hussteia. 

Ry,jkkje, n., Ryg, Hygstykke paa en Stol (stolaryjkkje); jfr. 
Tsk. Rucken, Ryg. 

Ryua ( er-de-t), v. n., skrige, som sultne Sviin (jfr. bona
ryna); Nsk. rina (Gl. Nsk. hrina), it. ryla; Sønderj. ryle. 

Ryselie1·-i-it, adj., gyselig, forfærdelig, skrækkelig; hedder 
og gryselie1' (s. s.); Sv. 1'Yslig; Nsk. rysen. 
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Rysker-rysk-ryst, adj., gal, ustyrlig, balstyrig; jfr. Gl. Dsk. 

(Kæmpev.) 1·ysk i Forbind.: rysk-galen. 
Ryss, n. pr., en Husser; hedder og Ryssara, Ryssmajn; 

Nsk., Sv. Ryss; jfr. Gl. Dsk. Rytzen, Rusland (Riimkrøn. 2661, 

3291 ). 

Ryss, m.} R R 
R f 

s. oss, ossa . 
. Yssa, . 

Rystop1ie11a ( ~: rysk-toppena) bruges kun i Forbind. med 
galijn lgaln-galed), og bemærker det saaledes sammensatte adj.: 
rasende gal, bindegal, rav-ruskende g. : månn estu rent 1°ys
toppena-galijn? hedder og vijnntoppena-g.; Gl. Dsk. 1·ysk-galen 
1jfr. ryske1'); Nsk. toppende galen, toppgalen; Sv. d. T. topp
rasande (Verml. topp och rasande); jfr. Dal. tuppande, adj., der 
bruges om Den, som er altfor tilbøielig ( uhogadn) til Noget, 

har for megen Lyst til ( s. Ihre D. L. p. 188 ). Om maaskee 

beslægtet med Tsk. toben. Jfr. toppuer. 
llytara (I. y), m. 1) Rytter; Sv. ryttare. Deraf Rytm·a-kneitijn 

1-knajtijn), Hytterknægten, Navn paa Bornholms høieste Fjeld. 
2) best. F. 1·ytarijn («Rytteren», Br[Lnnich Ornith. p. 55), det 
bornholmske Navn paa Fuglen: Strandpiber, Nsk. Fjøre- el. 
Fjærepist, tringa maritima. Ordet høres baade nordlands og 
sønderlands. Paa Christiansø er Navnet: uRotteren" (Brimnich 
p. 42) blevet brugt om en Art smaa i\faager, larus tridactylus 
"Rytteren» i Rawerts Anm. t. Calleville p. 118), Nsk. Kryklcje, 
Is!. Ritsa, Rytsa, Ri ti· ( s. BrCmnich sst.; it. Fleischer Vllf, 
J 37 5; jfr. B. H. rytr, 1·ytsa). De islandske Navne kunde maa
skee gjøre det noget tvivlsomt, om Benævnelsen "Rotterenn 
eg!. er samme Navn som "rytarijn», blot Lirugt om en anden 

Fugl. 
Råfiir-fiht, adj. 2 E., som kan give gode llaad (Gudh.); 

jfr. Dsk. (sjelden) raadføre, give Haad, lede ved IL; it. (foræld.) 

Raadfører, Raadgiver. 
Uåg, m., Haage, l\ornkrage, corvus frugilegus, en paa 

Bornholm i talrig Mængde forekommende Trækfugl; Eng!. 
rook (hvorimod Holst. Rook, Havn, Schlitze III, 305); Sv. råka. 

Råga-ask, m., en meget høi Ask, saa kaldt, fordi llaagerne 
bygge deres Rede i Toppen af de høieste Træer; hvorfor og 
en Lund med meget høie Træer kaldes råga-lujnn. 

Råga-bågne (1. å, it. -bågene, Syd!.) elller rågabogne (k. å; 
Vesti., it. -boune, ,-baune), n. 1) en Fugleskræmsel, Pjalter, 
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Fuglevinger el. des!. til at bortskræmme Fugle og i Særdrleshed 
Raager. Jfr. bågne. 2) fig. et stygt og hæsligt Menneske: 
ded e ratt ett rågabågne. Jfr. 1'abyjggje. 

Råga-htjnn, m., s. Rågaask. 

Råga-1'1assijn, it. Råga-Massa-da :i: Raage-Mads, Raage
Madse-Dag, Navn paa den 24. Februar (Mathias i Almanak.), 
fordi ved den Tid pleie Raagerne at komme til Bornholpi. 

Rår-rå-ratt, adj., raa: ratt kjodd. 

Rås, f., Rad, Række: en 1·ås knappa, tra, to råser knappa. 
Lange!. en Rosse, d. s. (især af Noget, som ligger dyngeviis). 

Rå (r-dde-tt), v. tr., gjøre ræd, bange: la varra å 1'a biil
lijn; Jsk. ræ'e; Dsk. (foræld.) ræde; Dal. rada; lsl. hræoa. 
Jfr. ras. 

Rii-byjggje, n., et Skræmsel, Skræmmebillede, it. fig. et 
stygt Menneske (jfr. rågabågne). Samlg. m. H. t. Ordets Sam
mensætning Dsk. Rægrime, Maske til at skræmme Børn med, 
og Falst. Ræ'tutte, Fugleskræmsel. 

Riijggj, n. 1) Riim; Riimfrost; Jsk. Ræg, en. Jfr. hvide
frost. 2) !isslag (Gudh.). 

Riijggja (ar-ada-ad), V. impers., ded rajggjar: l) der falder 
Riim; Jsk. ræge; 2) det er !isslag (Gudh.). 

Riiggla ( ar-ada-ad), v. n. J) ralle: ded ragglar i halsijn; 
Jsk. rægle; Tsk. 1'6clieln. Hedder ogsaa raggla ( sjeldnere); it. 
riggla (Vesti.); deraf rigglan, Rallen: rigglan komm på hannem 
om Døende); Is!. hryggla ( B. II. hriggla), dauoahryggla. 2) 

skurre, snurre paa Consonanten r (om en egen Udtale, som 
ei sjelden findes hos Bornholmere, uden dog at være ind
skrænket til aldeles bestemte Egne: hajn ragglar så. 

Riilier-i-it, adj. , overmaade styg, hæslig, afskyelig (om 
Udseende): ejn ralier ejn; ejn ralier hatt; ad se ralier ud; 
Sk., Sønderj. ræli (rælig), d. s., it. nedrig. Disse .Ord ere 
udentvivl de samme som Dsk. ( sjeld.) rædelig, Angel. ræltle 
(:i: ræhlig), Is!. hræoilegr, rædsom; Ves tg. rålig, farlig, og 
neppe at henvise til et Ord = Nsk. Ræ, Is!. hræ, Aadsel 
(hvoraf B. H. hrælegr, «cadaverosus», «som seer ud som et 
Liig" ). Jfr. nålier. 

ltiiaja (ar-ada-ad), v. n., idelig skjende og brumme, knurre, 
holde Huus (Nord!., Gudh., Sydl.): hajn går dar å riirnjar dajn 
hela dajn igjennem. Nsk. ræmja (Gl. Nsk. remja), skrige, især 
længe og med afvexlende Stemme, som f. Ex. Kattene; Hel-
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singl. riimja, i lign. Bemærk. (" geten 1·1.imja1·", Ihre D. L. 

p. 137). 
Råmjara, m., Skjendegjest: ded e ejn fiislier 1°amjara. 
ltiimpa (I. a), f., Rap, Snert af Sygdom, en pludselig Upas

selighed, f. Ex. ved Forkølelse: ja har fåd en riimpa imorns. 

Sv. kriimpa; Jsk. en Krympe. 
Riiusa ( ar-ada-ad), v. n., bruges om Dyr i Parringstiden, 

f. Ex. om Tyre, Hingster, Orner, men i Særdeleshed om Vædre: 
varijn riinsada atte fårn, V æderen løb efter Faarene, søgte 
Faarene ud. Synes at være beslægtet med Ord som SOderml. 
rana, Ostg. rane, løbe, parres, ucoiren (s. Ihre D. L. p. 139); 
Sydtydsk (Schwab.) 1'an, coitus. Jfr. Jsk. 1'onne, rnnne (Molb. 

D. L. p. 451). 
Rås (s-ddes-ds), v. d. (tr. og intr.), ræddes: hvam dar ont 

gjorr, hajn ont ras (Ordspr.); jfr. rii. 
Råsa ( er-te-t; I. ii), v. tr, halvkoge, halvstege; jfr. Jsk. 

1'æse, halvtørre i Vind og Sol, halvrøge f. rn.; hvorom s. Molb. 

D. L. p. 461. 
ltåsta ( ar-ada-ad ), v. tr., staae tilbage med skyldig Beta-

ling til Een, skylde ( = eia, sjyjlla): ja riistar hannem fira 
daler o. s. v.; derimod Nsk., Sv. resta, v. n., restere, staae 

til Rest. 
Riitta ( er-1'l'itte-riitt) , v. tr. , rette, henrette (hvilket Ord ei 

bruges i egl. Bh.): hajn e b!ejn riitter; bon e bien rcl.tt, han, 

hun er bleven henrettet. 
Rått ad, adv., lige, i lige Retning, uden Ophold, paa 

Stand: vi seilde riitt ad hjemm; di gjijnge 1'iitt ad te gjenera
lijn; hajn skodd 'ijn, så hajn fait ratt ad, han skød ham , saa 

at han faldt lige paa Stedet. 
Råttau (altid i best. F.), f. l) Retten, den rette Side (mods. 

vrångan). 2) den høire Haand (mods. linkan, kjeitan); Tsk. die 

rechte Hand. 
Rått omm, adv., til Høire (= me' soln), mods. awed omm, 

t. Venstre C= imod soln). 

Råwben (l. ii), n. Ribbe en; Sv. r~f'ben, it. re;l; N. S. Rtiev 

(Schiitze III, 269). 
Råwka, f., Skrog af Dyr, især Fugle, f. Ex. gåsai'l'iwka; fig. 

om Menneskers Krop: torr 'ijn ouer riiwkan, giv ham over 
Rygstykkerne I Synes at være dannet af 1'tiw i 1·tiw-be11. 
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Råwl, m., Revle, Trælist; Sønderj. Røvel, d. s.; derimod 
Sv. rafvel, m., Revle, Sandrevle. 

Riibba (:i: ribba), f., et smalt Stykke Bræt til at slaae paa 
et Sted, f. Ex. paa et Loft; Ostg. rebbe, d. s.; Sv. ribba (i 
Søsprog.), Stykke af en Iangskaaren Planke, Rib; Nsk. Ribbe 
(Daa S. N. 0.). 

Riibroga (å), f., en rødbroget ffo. 

Riidda, m., Rede, Fuglerede: foular6dda. 

Riidda, m. (Røde, Raad), Materie i Saar og Bylder; Sv. 
rata, f.; GI. Dsk. Røtæ (Harpestr.). 

Riiddijn-eu-ed, -adj., raadden; Jsk. (Mors) r6dden; Sv. mtten; 
Is!. rotinn. 

ROddua (ar-ada-ad), v. n., raadne; Jsk. (Mors) rødne; Sv. 
ruttna; N sk., Is!. rotna. Jfr. Dsk. rødne, v. tr. = røde: at r. 
Hamp, Hør. 

Riigga (ar-ada-ad), v. n., ruge; r6gga ud (kjyllijnga, iijggj), 
v. tr., udruge. 

Riigrima, f., rødgrimet Ko. 

Riigrimuer-u-ut, adj., rødgrimet; jfr. grimuer. 
Riihjiilm, m., rødhjelmet Tyr. 
Riihjiilma, f., rødhjelmet Ko. 

Riihjålmuer-u-ut, adj., rødhjelmet; jfr. hjalmuer. 
Råhiira, f., rødstribet Ro. 

Riihåmer-u-ut, adj., som har røde Striber eller Streger, om 
f{væg; jfr. lu'fruer. 

Riija (I. 6), V. tr. (Sk. 1°6ga, Sv. r6ka, Nsk. røykja, Isl. 
reykja. 1) (ar-ada-ad) røge, gjennemtrænge med Røg: r6ja 
kji.idd; 1°6jader lajs. 2) (samme Bøining) faae til at ryge, 
brænde Noget for at gjøre Røg: ad r·6ja ene; men ogsaa som 
v. n. ryge, frembringe Røg med Noget: 1'. me ene, ryge med 
Ene; ja rojar lid. 3) ( er-te-t), ryge, røge, smøge: ad r6ja 
tobak. 

Riija (I. 6), v. n. (Sk. rya, Sv. r6ka, rylca; Nsk. rjuka, røke 
ryke; Is!. rjuka). 1) (er-te-t) ryge, give Røg fra sig: unijn r6jer. 
2) (d. s. Bøin.) fig. fyge: snejn r6jer; samme Bemærk. i Nsk. 
3) (er-rqj-t) tlg. ryge, fare i, paa o. s. v.; ad r6ja i, at synke 
pludselig i Noget, f. Ex. i Vandet, naar Is knækker: ja r·6j i lie 
te halsijn. 

Riilajder-lajd(t)-lajt, adj., rødladen, som har en frisk, rødlig 
Ansigtsfarve (jfr. lajder); Nsk. raudleitt; Is!. rauåleitr; Sv. rodlett. 
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Ri.illika, f., Benævnelse paa en rød Ro; jfr. Sv. d. T. rolle, 

m., rød Hest eller Oxe. 
Ri.imm, f., bemærker i Sammensætningerne bouaromm og 

låTijngsromm et Stykke Træ, Bræt, som foroven over Boven og 
Laaringen af en Ege eller Baad er anbragt øverst paa den ind
vendige Side af Bordene; fortil styrkes derved Baaden, og 
agter til spiges et Bræt eller Bord paa, for at tage desmere af 
for Vandets Skvulpen. Jfr. Eng!. rim, Rand, I\ant; Ramme, 
IJaand; N. S. Remmen, "die Seitenbretter eines Schiffes" (Br. 
Wb. III, 4761; samlg. Nsk. Rim (aab. i), Lægte, smal Fjæl til 
forskjelligt Brug (hvorom s. Aasen N. 0. p. 3811; danske Dial. 
1Jsk., Fyen., Falst.) Rem, l\1nurlægte, Leide (s. Molb. D. L. p. 
443). - Ellers bruges i Bh. 1·omm, f., om en Læderrem = 

Nsk., Is!. Teirn, f., Sv. rem, m. 
Ri.imma ( er-de-t), v. n., forb. med opp, rømme op, rydde 

op, lægge til Rette; fig. gjøre Støi, holde Huns: ded e då 

filslit, hvor di billlana rornma opp. 
Ri.imosader-mosad, adj. 2 E., rødmusset, som har Ungdom

mens sunde Rødme i Ansigt eller l\inder; hedder nogle 
Steder (ved Ombytning af liqvida) ronosader-nosad. Sv. 1'od
mosig, d. s.; Sk. J'omosi, rød i Kinderne af for megen Sviren 

og Sværmen. 
Rona (ar-ada-ad), v. n., blive rød, bruges om 1) at rødme, 

blive rød af Undseelse: piblijn bon 1·onarr ( Gudh.) = ble1' 1·0 

(som er et almindeligere Udtr.); Is!. rodna; Sv. rodna; Nsk. 
muclna; jfr. Dsk. (meget sjelden) 1·odne; 2) om Skyernes, Luf
tens, Himmelens røde Udseende om Aftenen eller Morgenen, 
ved Solens Ned- eller Opgang: bon ronarr så i awtan; hon 
1'onada imorns ( Gudh.), det seer, saae saa rødt ud paa Him
melen, i Luften o. s. v. Heri gaae ogsaa Begreberne uAften
og J}foTgenrode" op, for hvilke ingen egen substantivisk eller 
anden Slags Betegnelse haves i Bornholmsken. Selv i norsk 
Folkesprog, hvor man har Substantiverne KveldsTode, 1Vlor,qorode, 
forbindes dermed som oftest blot det Begreb, at Skyerne ere 
røde, have rødt Farveskjær om Aftenen og om Morgenen ( s. 

Aasen N. 0. p. 316). 
lti.iuna ( = Rodna og Rothna = Rodna og Rothna el. 

Rotna), Rønne, det nyere Navn paa Bornholms Hovedstad, som 
har været almindeligt i et Par Aarhundreder og har dannet sig 
gjennem saadanne Overgange, som ovenfor er antydet, af den 
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ældste Benævnelse, man kjender fra Middelalderen, nemlig 
Rotna el Rotlina, hvorfor ogsaa det nuværende Vester-Herred 
dengang hed Rotlzne-Herred (s. Schlegel D. S. p. 432 og An
mærk.; Skg. p. 237; jfr. Rodtnelierridt, Rodnelierridt i H. Bh. 
Actst. p. 1 ). Oprindelsen til Byens Navn er ubekjendt. Re
sens Forklaring deraf er blottet for al Sandsynlighed ( s. de 
Thurah p. 126). Som Exempler paa Navnets Skrivemaade i 
Actstykker fra det 15de Aarh. kunne mærkes: Røthua 1433 
(Vidnesb. af Bh. Lands th., indført i Danske Magasin Jll, 229; 
s. ogs. de Thurah p. 43 og Skg. p. 212). Ratne 1490 (i 2 
forskjell. Document.; s. de Thurah p. 142, hvor det dog i 
Slutn. paa Lat. skrives Rotne; Biibertz p. 28). R11d11æ 1499 
1Forordn. af Birge, s. Biibertz Nr. 3 7 p. 41 ; hos de Thurah 
p. 211 i samme Forordn., men dat. 1501, skrives Rotuæ p. 215). 
I 16de Aarh. findes en Blanding af alle Former, men fra sidste 
Balvdeel tydelig Overgang til den nuværende: Rothne 1502 (lat. 
Docum. s. de Thurah p. 129). Rodne 1522 (Landsth. V., Bii
bertz p. 63). Rotne 1532 (Thurah p. 143). Roudne 1551 (Bii
bertz Nr. 136 p. 17 4). Rodneby 1553 (s. st. p. 185). Rotthne 
1555 (s. st. p. 214). Rødne s. A. (s. st. p. 228). Rønne s. A. 
(Thurah p. 145). Rodne 1562 (s. st. p. 128). Roddne 1569 
!Lund. St. Landeb., s. Hiibertz p. 349). Rodnebye 1570 (Hiibertz 
p. 360). Rødne 1572, it. 1584 (s. st. pp. 379, 496). Rønde 
1586 (s. st. p. 499). Rønne 1599 (Bh. Jordeb. s. sst. p. 539, 
540). I alle Documenter fra dette Aarh., som ere affattede i 
Lybeckernes Sprog, skrives Navnet Rotten, Rottenn, Rottn ( s. 
H. Bh. Actst. pp. 117, 205, 290, 321, 412, 427, 438). Endnu 
i 1 ste Balvdeel af 17 de Aarh. er samme Vaklen tilstede, saa
ledes Rønde og Rødne 1606 (i et og samme Actst., Biibertz 
p. 557). Rothne 1608 ( s. st. pp. 560, 561). Rotne og Rønde 
1009 (i eet og samme Docum. s. st. 561, 563, 565), it. Rønde 
s. A. (i et andet Actst. s. st. p. 567). Rottne s. A. (s. st. p. 569, 
5 7 3). Rynnde 1615 ( s. st. p. 581). Raadne og Lat. Rodne 
1616-21 (Visitatsbog, s. st. pp. 600, 601). Fra c. Midten af 
17 de Aarh. synes Formen «Rønnen at blive almindelig. 

Ronsa (ar-ada-ad), v. tr., rense: ad ronsa fisk, rense Torsk; 
Gl. Dsk. rønsæ; Angel. rønns. 

Riippene, n., Rumsteren, Staahei: <led e då ett faslit rap
pene (f. Ex. ved Flytning). 

Rii'r-rii-riitt, adj., rod. 
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Rordromm (de Thurah; høres endnu p. Syd!.), it. rordromm 
(Skg.), m" en Frø, der giver en huul Lyd fra sig; efter Skou
gaard d. s. s.;Peder Oxes Frø (l{lokkefrøen, rana bombinatuca); 
jfr. ogsaa de Thurah p. 11: uRordrommer ere mindre end 
andre Tudser, men deres Skrig og Sang er næsten som Lyden 
af en Klokke; de sidde gjerne to og to sammen, som formod. 
er Par; thi den enes Høst er grov og den andens finere". 
Hedder ellers jordromm, jordronn (s. ss.). Sidste Led er be
slægt. m. Dsk. Di'um, drumme (lsl. dnmr, drynja), der bruges 
om en huul Lyd, som f. Ex. af en !(Jokke. Ordet er altsaa 
af samme Oprindelse som Dsk. Roi,dnun, Sv. 1'ord1·01n (den 
bekjendte Sumpfugl uardea stellaris" ), men er blevet Betegnelse 

for noget ganske andet. 
Riiryjggja, f., Navn paa en rød J(o. 
Riissen {1 ste Stav. beton.), 11" en Rosin; Sv. ntssin, n. 

Deraf bonaråssen (s. s.). 
Rossla, f" s. Rossrna. 
ltossla ( aJ'-ada-ad) , v. n. 1 ) rutte, føre et uordentligt, 

udsvævende Levnet; især holde ilde Huus med Penge, ødsle 
(Is!. B. H. rusla, bortødsle): ad ?'åssla med sina pajnga (hedder 
og: ruta ). I lign. Bemærk. Sk. rosta, Sv. rusta. 2) i god 
Forst.: være rundhaandet, give til Bedste, spendere. 

ltosslara } 
R

" 
1 

b m" Ødeland, Forøder. 
oss e assa 

Rosslebroer, m., Een, som er meget rundhaandet, som 

gjerne spenderer. 
Rossluer-u-ut, adj" ødsel, gavmild, spendabel; Jsk. rnst, rut. 

ltossma, f" en langsmed Jorden eller Træer løbende Plante
stængel, f. Ex. af Humle, Vedbende o. fl.; hedder og i·ossla 
( Gudh. f. fl.); Fyensk Rusme, d. s. (men bruges og i d. sædv. 
danske Bemærkelse af Husrne el. Rosme om Havrens Ax; Angel. 
Rysme; jfr. N ordengl. nizzom, l{ornax); samlg. Dal. 1'iesna, 

Humleranke; Nsk. Havresle, Havrens Ax. 

Uost, f" Røst; Nsk., Sv. d. s.; Is!. raust. 

ltiist ei. ryst 1 (aab. ,'IJ), m" Rist; Tsk. Roste; Sv. rost; Nsk" 

Isl. rist. 
Rost el. i·yst 2 (aab. y), m., Rust; Nsk. (Søndmør) Ryst; Tsk" 

Sv. rost; lsl. ryd, ryar. 
Uosta 1 (ai'-ada-ad) el. rysta (aab. y), v. tr" riste; Tsk. ru-
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sten; Sv. rosta. Ogsaa som v. n. ruste, rustne; Nsk. (Søndmør) 
1·ysta; Sv. rostas; Tsk. rosten. 

Riista
2 

(er-roste-rost), v. tr., ryste; Vestg. rosta; Sk. d. s" 
it. rista; Is!. lirista. Jfr. rastes. 

Riista el. rysta 1 (aab. y), m., Tag, som reises paa sædv. 4 
Støtter eller Pæle ( 11palan I, uden Vægge, Skuur (Syd!.); jfr. Sv., 
Ostg. roste, Nsk. Raust, Rost, Ryste, Gottl. rysta, hvilke bruges 
om Taget paa et Huus, om Sparreværket, om Reisningen eller 
om Tagryggen f. m. 

Riista el. rysta 2 (aab. y), m" Mæskningen i Ballien, det op
blødte Malt, den Deig eller Røre, hvoraf Øllet udvirkes; Ostg. 
roste, d. s. (,men bruges og om selve Bryggerkarret; s. Ihre 
D. L. p. 112); Nsk. Roste, Ryst; Fyen., Falst. Rost. Ellers 
bruges i Dsk. og andre danske Dial. Rost, Roste, Roest om 
Indretningen til at roste, om Underlaget i Bryggerkarret; Sv. 
rost (Halmlaget). 

Riistabalja, f" Rostekar, Karret, hvori Maltet røres til Deig; 
Nsk. Roste- el. Rystesaa. 

Itiistadrikka, n" det tynde Øl, som tilsidst løber af, naar 
den første Kraft er tagen af Maltet til det bedre Øl og man 
dernæst atter har slaaet kogende Vand paa Mæskningen; 
Lange!. Rostetvinde. Hedder ellers og attedrikka, svaledri/cka 
(s. SS.). 

Itiistenfjål, m" Jus, Stegejus; s. darr. 

Kostes (es-rostes-rosteds), v. d" ryste, bæve, skjælve (Gudh.); 
Is!. hristast. 

Uiistner el. rystner-u-ut, adj., rusten, rustent; Tsk., Sv. 
rostig. 

Riitta, f., en Rotte; N. S. Rotte (Richey p. 217; Schiitze 
IIJ, 309); Gl. Dsk. Ryttær, pl. af Rotte (s. H. Harpes tr. II, 25); 
Røttlier (Bh. Actst. p. 24 6). 

ltovvla, v., s. Rivvla. 

s. 
Sabbuer-u-ut, adj" gjennemblødet, gjennemtrukket af Vand, 

sjasket, tilsølet: sjourtan e sabbu; ett sabbut torkle; ogsaa negl. 
ejn sabbuer mujn; koss, hvor du e sabbuer om mujn - sja-
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sket om Munden; Gottl. sabbug, ureen, tilsmudset; jfr. Nsk. 

sabba, søle, væde, spilde Vædske. 
Sagga (ar-ada-ad), v. n" være langsom, seendrægtig i sin 

Gjerning, Gang o. s. v., ingen Vei komme: i gån au å saggan 
me 'd: I gaae ogsaa og smøle, søle med det; Verml. sagga, 
gjøre Noget langsomt (Ostg. sagget, langsomt); hermed synes 
at være beslægtet Nord sj. savle= sagle, være se en med Noget; 
it. komme langsomt frem; Jsk. (Mors) sagle, komme sagte af
sted (sauvorn = sagvorn, langsom, seendrægtig i sin Gjerning). 
Om Skibe derimod, som tabe deres Fart og ingen Vei komme, 
bruges ikke sagga, med sakka, der forøvrigt blot er en anden 
Form = Nsk. og Sv. sacka, hvilke, ligesom Dsk. sakke, bruges 
i samme Forstand tilsøes, medens den egentlige Betydning er: 
at synke (jfr. N. S. sakken, sich sakken, sinken, sich senken; 
Hichey p. 222): nu sakkai, skudan; ogsaa: nu sakka1· bon ba[/ 
ud; dog bruges del og i lignende Bemærkelse om Andet, f. Ex. 
ded ojed, som sakkar, kajn inte hamla me ded andra, den 
Hest, som sakker af, kan ikke hamle op med den anden. l\l. 
H. t. Begrebsudviklingen samlg. Nsk. siga, segne, synke lang
somt; it. gaae seent, bevæge sig langsomt (om l\1ennesker, 
Dyr, Fttrtøier); jfr. Jsk. (Vends.) sege, gaae og sege i Noget; 
ingen Vei komme dermed. Om sakka besl. m. sinka, siunka, 
Is!. sokkva (ældre F. saucqva: gloss. Edd. Sæm.), Moesog. sig
qan, sigqa, sagq o. s. v., s. Hydqvist S. Sp. L" I, p. 188). 

Sagga, f., langsomt, seendrægtigt Menneske; om Kvindfolk. 
Sagga1·a, sagges, m" d. s. om Mandfolk. Om en Person i 

Almindelighed bruges i lignende Bet. i Jsk. (Vends.) en Seeg; 

Fyen. Sækkepært. 
Sajn, m. og f., bruges ikkun i Forbindelsen: mijn sajn ! min 

· sajn ! ( ogsaa: min santens ! ) , et Forsikkrings- og Forundrings
Udraah; Sv. min sann! Nsk. mi Sann! Dsk d. T. min Sandten! 
Jfr. Sønderj. Sand, Sanden = Sandhed; Gl. Dsk. sandh ( s. 
Petersen D. N. S., I, p. 247; it. i ældre Skrifter Talemaaden: 

"for sand" (lsl. til sanns). 
Sajnemajn (Bøigd.) el. sannernajn, m., Sandemand, et Slags 

Heltens Betjent paa Landet, som svarer omtrent til Sognefoged 
i Danmark eller Lensmand i Norge, og er aldeles forskjellig 
fra, hvad i det ældre danske Lovsprog kaldes Sandemand. 
Sandemændene ere Amtmanden og Herredsfogderne underord
nede, skulle vaage over, at ingen Uorden finder Sted; besørge 
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alle Tillysninger og I(undgjørelscr oplæste paa IGrkestævnen; 
have Opsyn ved Veiarbeider; ere Formænd ved Bjergning paa 
deres Forstrand f. M. Jfr. Angel. Sajnnman, een af de 2 
Mænd, som i hver Underafdeling af Flensborg Amts Herreder 
beskikkes af Øvrigkeden til at være Vurderingsmænd, holde 
Auctioner og Udpantninger, besørge Skifteforretninger, være 
Vidner paa Thinge f. M. (s. Hagerup p. 53). 

Sajtlawijn-en-ed, adj., sagtfærdig, spagfærdig. 
Sakka (ar-ada-ad), v. n., s. Sagga. 
Sala (ar-ada-ad), v. n., søle, smøle: du går å salar (Gudh.); 

jfr. Gottl. saluer, salu, langsom, lad. 

Sallserke11, n., en lille Tallerken; N. S. Salseerken; ældre 
Dsk. Salsercken; Fyen. 8alsirken el. Sasirken; Falst. Sirken (s. 
Molb. D. L. p. 467; Richey p. 224). 

Samman, adv., sammen; Sv. samman; Is!., Nsk. saman. 
Sammer-samm-samt, Adjectiv-Endelse = Is!. samr; Nsk., 

Sv. sam, Dsk. som. 

Sana (ar-ada-ad), v. a., bestrøe, bedække med Sand; Nsk., 
Sv. sanda; Jsk. saane ( ogsaa Syd sjæl!., Falst., Molb. D. L. 
p. 470). 

Sa11111ål, m:, s. Mal. 

Sa11usaga, f., Eventyr, opdigtet Fortælling om hvad der een
gang tildrog sig: då vi va Miia, sadde vi ota ujnne dajn gamla 
avijllen i farsa hawa å forrtallde ejn ajn sannsager; Sv. saga (og 
sarmsaga; efter Almqvist); Jsk. Sav' (Save); Fyen. Sandsagn 
(ogsaa hos Vedel =Tradition). Ordet, der ifølge sin Sammen
sætning skulde, ligesom det fyenske Udtryk, betyde: sandt 
Sagn, sandfærdig Fortælling = Is!. sonn saga, Sv. sann-saga 
(efter sædv. Brug); Dsk. Sandsagn, har netop faaet den mod
satte Betydning = Jsl. skroksaga, digtet Fortælling (af skrok, 
Usandhed, Opdigtelse). 

Sarmtjlla, f., et Slags Strandfugl: "paa Størrelse som en 
Lærke, graa paa Ryggen og som løber meget hurtigt" (Gudh.); 
formodentlig den saakaldte Fjærepist, hvis bornholmske Navn 
ellers er rytara al. rytarijn (s. v. Aphelen B. N. under •Fjære
pist"). 

Sarkj, m., Særk. 
Sarkjagje1·a, m., s. Gjera. 

Sars (Bøigd.), m., Sirts; altsaa forskjelligt fra Dsk. Sars, 
et Slags let uldent Tøi, Is!., Sv. sars, n., Fr. serge. 
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Satan, m., Satan, bruges ogsaa i den hest. F., hvor Ordet 
anvendes i uegl. Forst., f. Ex. dlijn satanijn står alltid å gnlijg
gjar; dajn horrasatanijn ! Ordet bruges forøvrigt aldrig i egl. 
Forstand, undtagen i Eder; jfr. dawl, fanfjn. 

Sava, f. t) Saften i Træer, der fremkommer under Barken 
om Foraaret, Saft i grønne, voxende Træer; Sv. safva, f.; Nsk. 
Save, m.; Jsk. Sav'; Isl. sa.fi, m. 2) det blodige l{jød paa en 
levende Skabning; ogsaa kjoddsava; Dsk. Save, Trævle, Fiber; 

Kjødsave (Moth). 
Sawa (er-sdw-sawed1, v. n., sove (jfr. sniva). 
Se (r-så-sett), v. a. og n., see, bruges fig. om Lysets Skin 

el. Glands: lysed ser så surt el. ijlla == gloer så ijlla); snoppa 
lysed ! så ser 'ed bare (lyser det bedre). - Om Sammensmelt

ningen af se og pron. livikkijn, s. d. 
Sei, pron. ref., sig, bruges kun i Singularis (s. Dajn). 

Seia ( udt. 8aia; er-sa-sajt), v. a., sige ( Sk. si); Dal. saja, 
Nsk. seia; Isl. segja; Sv. såga, såja; .Jsk. seie; Angel. sæjj'. 

Seil, n., et Segl, bruges ei blot om Signetaftrykket, men 
er den almindelige Benævnelse paa Signetet selv: lån mei ditt 

seil lid! (Gudh.). 
Seilijngskar ( Bøigd. J, m., en Sømand = sjokar, sjomajn; 

lsl. siglingarnao1°, af sigling, Seilads; Nsk. Sigling; Sv. segling 

I ogsaa Gl. Dsk.). 
Seine, n. pr., Signe; almindeligt Kvindenavn. 

Seis, m., Lee, Meiejern ( ei at forvexle med sajs, f. Sax); 
Møen: en Seise, Bladet paa et Meierede, hvormed Korn meies; 
hvorimod det kaldes Lee, naar det bruges til Hø. Ordets Op
rindelse er uvis; maaskee det er beslægtet med A. S. sæx 
(Eng!. seax), et Sværd, som de gamle Saxer brugte, der var 
dannet som en Segl; eller det er opstaaet af Tsk. Sense, f., 

Lee; jfr. Is!. sigo, f.; Nsk. Sigd, m., en Segl. 
Seisabomm, m., Leeskaft; Sjæl!. Leebom; Tsk. Sensenbaum. 

Seisert (ai), m., en Sex i lfortspil = paust (s. s.). 

Seit, m" en Sigte; Sv. sikt, m. 
Sena (ar-ada-ad), v. n., ophøre at give Meik: koen se11ar 

(Boigden); Sk. såna; Sv. sina; jfr. d. ff. 0. 
Sener, sen, seut, adj. t) seen, langsom; Sv. sen; Isl. seinn; 

Nsk. sein; Færø. sajnur. 2) om Køer: udmalket: en sen ko; 
hvorimod sædvanlig en Ko, som er overloben, ikke i Kalv, kaldes 
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en gåjl (gold) ko; Dsk. ( Moth) seen; Fyen., Samsø. seen, gold 
eller udmalket. 

Senes (es-des-ds), v. n., d. s. s. sena: k-0en senes; jfr. Fyensk: 
sene en Ko G: udmalke den. 

Sensammer-sam-samt, adj., seendrægtig (Gudh.). 
Serla (ar-ada-ad), v. n., risle; Sv. sorla; Nsk. sildra. 
Sid, f., en liden Dal (Gudh.); Sk. en sidd, et sidt Sted; 

Vestg. sidd, d. s.; jfr. Nsk. Sidd, f., Sidde, Sidhed. 
Sidda ( er-sadd-sodded), v. n., sidde, construeres paa en 

egen Maade i Talemaaden: sidda dåra, sidde som Nar= sidde 
paa Forundringsstolen (s. Dåra); Sk. sidda dåre. 

Sietasker, pl. f., tidligere Benævnelse paa store Side
lommer. 

Sijlla, adv., silde; Is!. siola. 

Sijllakaga, f., Vandmand, et Sødyr hørende til Meduserne 
(Vesti.), d.s.s. vannvavvel. 

Sijllakrakk, m., s. K1°akk. 
Sijllasti el. -stei, m., og sijllategen, n., s. følg. 0. 
Sijllavei, m., eg!. Sildevei; saaledes benævnes l) en lys 

Stribe paa Himmelen, ogsaa kaldnt sijllasti, Sildesti og sijlla
tegen, Sildetegn; Benævnelsen skal hidrøre fra, at en saadan er 
af Fiskerne bleven anseet som et godt Forvarsel for megen 
Sild. 2) Navn paa Melkeveien. 

Sijn-sin-sitt, pron. poss. ref., sin sit, bruges i Overeensstem
melse med sei (s. ovf.). 

Sijnne (Gudh.), n., d. s. s. sijn, Sind; Sv. sinne, n.; Nsk. 
Sinn, n. og (om opbragt Stemning) Sinne, n.; ha sijnne (sijn) 
te bruges ligesom Sjæl!. have Sind til om at nænne ( najnnes), 
være haard nok til. 

Sikke, adv. (ved Udraab), d. s. s. a~kkedann, see hvordan! 
sikke hajn går å draddar (s. Hvikkijn). 

Sikkeded (I. e), see ! Udraab, hvormed en Andens Tale led
sages og accentueres, for at tilkjendeghe Forundring, Opmærk
somhed, Samtykken f. M. 

Sima, m., Snor, Baand, bruges navnlig paa Vesti. ligesom 
(i det mindste tidligere) Sime 1 Dsk. de els om Halmbaand, 
Halmsnor (Is!. simi, m., i hdlmsimi; Jsk. Sime), deels om en 
Hestehaarssnor ( Sk. simme, Sime af Hestehaar til at drage 
gjennem Huden i visse Sygdomme; Nsk. Sime, m., Toug 
spundet af Hestehaar); stundom bruges Ordet i almindeligere 
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Forst. om et Ilaand el. Snor i en Ting, f. Ex. i et Forklæde: 
/orr·kle-sirna (jfr. Vestg. simrne, et Sækkebaandl; eller om en Rem, 
f. Ex. i J~~j-sima (s. s.). I Gudh. bruges sirna kun i Fisker
sproget og udelukkende om den fine Snor, som er snoet af 
tvende Parter og sidder fast i Kanten af det egentlige Silde
garn (bossmijn); den kaldes og rnajnsesn01'; paa lignende Maade 
bruges i Gottl. sirnii; i Os tg. er sima en Snor, som Fiskerne 
binde deres Mærker fast med; i Angel. bruges Sihm (Angl
Sihm) om en 1\Iedesnor (ogsaa Dsk.) l Blek. synes simrne at 
betegne To ug, Line o. s. v. i Almindelighed ("re stis", lbre 

D. L. p. 147). Om Ordet våi'sima s. s. 
Simpluer el. siimpluer-11-nt (Vesti.), adj., d. s. s. simpel, sim

pelt, simpel; deraf simplut el. simpelt, adv., uædelt, ugalant: 
ded va simplut el. simpelt gjort å så stor (fornem) ejn majn, 

modsat: pent gjort. 
Sin, adv. og conj" siden !Gl. Dsk. sien); Sv. sen. 
Singla (cir-ada-ad), v. a. , stoppe, udfylde med Traade: 

singla bosser, stoppe Strømper; Jsk. sin,gle. 
Sinka, f., Jernhæl, Hælbeslag (jfr. jarnsko); Sv. d. T. sinka, 

f., Gottl. sinkii, -ar; jfr. Ostg. sinke, et Jern at hefte med li a. 

Sv. DD. sinka); Is!. sinkill, en Klammer. 
Sinissa, serresa, f., Faarekylling; onomatop. Nsk. Sfrissa; 

Vestg. serssa; Sv. syrsa; Sjæl!. Seri'ise (Sfrrids); Jsk. Stirits. 
Sisara, m., en liden Sax (sajs, f" en større); Sk. sisare, 

Vestg. sisai·r'; Jsk. Seiser (den større derimod Saus); jfr. Eng!. 

cisor's, scissors, Fr. ciseau, Sax. 
Sissela, n. pr., Cæcilie, Kvindenarn. 
Sjadda (ar-ada-ad1, v. n., see stygt ud, bruges om Faner, 

der enten ere faldne slet ud i Farvningen eller som ikke passe 
godt sammen, f. Ex. Grønt og Blaat, Hvidt og Guult o. s. v.; 

jfr. sjiidduer. 
Sjans, n., Vaas, Kjærlingsladder. 
Sjausa (ar-ada-ar), v. n., vaase, nøvle. 
Sje, f., fiirkantet, fladt, mere eller mindre bredt Tværtræ i 

Vognhaver, Stiger, Stolerygge o. I.; jfr. Dsk. (:\Ioth) Ledskee, 
et af de Tværtræer, som holde et Led sammen; Nsk. Skjeid, 
f., Væverskee; it. Tværfjæl mellem Skaglestængerne paa en 
Slæde (S~jei); eller maaskee Ordet er beslægtet med Nsk. Skjia, 
f., et Stykke klø\et Yed (Gottl. skid, 8kiijd); it. en Fjæl (Tel-

skjia, Gnhtjæl). 
1 9 
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Sjemodier-i-it, adj., modfalden, nedslagen, i slet Lune, til
deels d. s. s. lejesammer. Ordets første Dee! er neppe andet 
end adj. kje, og Ordet er saaledes udentvivl af reen skaansk 
Oprindelse; thi i Sk. udtales kje som tsche (s. Almqvist under 
0. Ke), en Udtale, der i det mindste nu er aldeles fremmed 
for Bornholmsken. 

Sje!!teio, m., Vognhave med Tværtræer el. Tværstænger 
(sjer), s. Steia. 

Sjevn, maaskee samme Ord s. N sk. skipa, skjepe, sjepa, 
ordne , bringe i Orden, lave , indrette (jfr. Sv. skipa), fore
kommer kun som v. ref. og blot i et Par Talemaader. Almin
deligst bruges det ved Opfordring til Fækreature, at komme i 
Orden ved at rykke, flytte, vende sig: sjeva dei, Baska ! vinni 
sjeva jarr ! Lo!!., Falst. skippe sig; ogsaa Angel. ( uskif dæ om!"); 
med samme Betydning bruges i Vestg. det blotte Udtryk: 
skebba !, ligesom i Sk. og Verml. skybba I Ogsaa høres sjeva 
sei, skjøndt sjeldent, i s. Forst. s. assa sei, f. Ex. vill hon (vill 
'ed) inte sjeva 8ei? vil det ikke komme i Orden, gaae fra 
Haanden, lykkes·? Jfr. Jsk. skjæfte, v. a., lave til, gjøre til 
Rette, tildanne; skjæf'te sig, lykkes ("det vil ikke skjæfte sig 
for ham»). 

Sjevaun, m., et Slags Vogn, der brugtes samtidig med 
den saakaldte karmavaun (s. s. 0.). Fadingen havde i det Hele 
samme Fat;on: Sidestykkerne af samme vare altsaa fortil lave 
og bagtil høie, men dannedes af de saakaldte Skeer (s. sje og 
~jesteia); ogsaa det høie Bagstykke (speilijn) bestod af Skeer: 
een meget bred stod lociret i Midten af det; paa begge Sider 
af den gik paatværs mindre Skeer til Sidekanterne af Bag
stykket; den øverste Kant af dette dannedes af en ligeledes 
meget bred, horizontalt liggende Skee, hvorpaa Navne og Aars
tal vare anbragte. Skeevognene brugtes ligesom Karmvognene 
alene til Stads og· ikkun af de mindre fornemme. 

Sjido, f., Skarnet i dyriske Legemer; plat Udtryk: slå sjidan 
idå 'jn ! slaa ham flad, i Kvas! 

Sjij1111, n., Skind, Hud; om Huden paa Mennesker bruges 
altid iljijn, f. Ex. hajn har gula platta i «;jijnned (ikke: huden); 
ligeledes altid om Ham (hvilket Ord ei kjendes), f. Ex. orma
SJ1Jnn, snågaSJ1Jnn. Jfr. he og hud. 

Sjij111rnra, m., Sommerfugl, Papilion (af sjinna, skinne, 
glimre); Vestg. schinnare. 
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Sjijnnkasa, f., et Stykke afrevet eller afstodt Hurl (s. kasa). 

Sjijnnpaddrer, pl. f., Bnxer af haardt, sletgarvet Skind, saa

kaldte efter den Lyd, de frembringe (s. Pacldra). 
Sjij1111p1·attiker, pl. f., Spottenavn i Gudhjem om B11ndernes 

Skindbuxer; jfr. Sv. d. T . .skinnbraclcor = skinnbyxor. 

Sjita bruges adjectivisk i Betydning: daarlig, krysteragtig: 

du e ejn sjita horra, du! - en daarlig (skidt1 Dreng. 

Sjita! å sjita ! l!draab ved Opmuntringer af forskellig Art, 

uden egentlig Anstød: ~jita ! komm mann du! bryd dig om 
Intet, kom du kun! Plattere Udtryk ere: sjicla ! å sjida ! Dsk. 
plat. T. aa Skidt! jfr. Gottl. åskan (J: åh skarn!), aa Intet' 

Sjita (ar-ada-ad), v. a. l) sjita te lsjeldent), besudle. rakke 

til: du m<l 'nte sjita kjoulijn te! Osk. d. T. skidte til; Sv., Sk. 
skita iiei' el. ned. 2\ sjita viikk (almindeligt!, sætte overstyr, 

udgive Noget til Unytte, hanrllende dermed, som var det Snavs: 

~jita sina pajnga viikk, øde sine Penge. 
Sjitijng, m., en daarlig, ussel Karl. 
Sjiturijn-uren-ured, adj., daarlig, syg, svag. 

Sjottijng, m., liden Skibsbaad, Pram. 
Sjo111'tegjera (af sjourta, f'., Skjorte), s. Gjera. 

Sju, Talordet: syv; N sk., Sv. sju; ogsaa Gl. Dsk. 
Sjunga (O; er-sång-sånged), v. n. og a., synge; Sv. sjnnga; 

ældre Osk. sjunge. 

Sjnngara, m. 1) Sanger; Sv. sjungcwe. 2) l{irkesanger, 

Degn, wm ikke er Skolelærer (llosogn). 

Sjunka (o; er-sjw1k el. sjunkte el. sank-~junked el. sunked), 

v. n. og a., synke; Sv. sjunka; ældre Dsk. sjunke. 

Sjnsprijng, n. 1) et Slags Dands, som i det mindste for 
20 11 30 Aar siden endnu var i Brug og dandsedes af et en
kelt '.\landfolk, der uden at forandre sin Plads foretog 7 for
skjellige løierlige Spring og Bevægelser; i denne Forst. bruges 
Ordet sædvanlig i den best. F. En lignende Dands, benævnet 
en Syvspring, brugtes forhen ogsaa af Almuen paa Falster, 
hvorom s. i\Iolb. D. L. p. 580, saa vel som om en Dands i 
Schwaben, kaldet Siebensprung. 2) Spottenavn om Een, som 
har en daarlig og underlig Gang med mange Fagter og Ge

bærder: <led e ratt ett sjusprijng ! 
Sjy, n., en Sky; lsl. sky, n.; Ksk. Sky, f.; Sv. sky, m.: 

19' 
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ett sjy rein, en lille Regn, mods. lannarein, n., Landeregn, 
Regn over hele Landet. 

Sjya (er-de-t), v. n., med opp: sætte Skyer op, trække op 
med Skyer (Gudh.); ded sjyer opp; Dsk. (sjeld.) skye. 

Sjyda (er-skodd-skodded), v. a., skyde; sjyda ham, skyde 
Harer, bruges eller brugtes i det mindste tidligere fig. om en 
Uvane : at gaae og med begge Hænder trække op i sine 
Buxelaar ved Knæerne, for at faa dem til at falde bedre; for
mod. fordi denne Gebærde med Armene syntes at have nogen 
Lighed med Bevægelsen, naar man lægger an, for at skyde 
en Hare. 

Sjyes ( Gudh.; es-des-ds) eller (a. St.) sjojes, v. n., være sky, 
folkesky, it. luske: di gå å sjyes, ere bange, at Nogen skal 
see dem; hajn går å sjojes, han gaaer og· har Ondt i Sinde. 

Sjyjggja (ar-ada-ad), v. n., skygge; Isl., N sk. skyggja, 
Sv. skygga. Jfr. skugga. 

Sjyjggje, n. 1) Skygge 0: Dqnkelhed, Mørke, Kjølighed, 
forsaavidt de frembringes af mørke Legemer, der opfange Lys
og Varmestraaler: sjyjggje udå el. ujnne avijllen ; sli:imt, rart s.; 
sidda i s. o. s. v. Nsk. (sjeld.) Skyggje, n. 2) Noget, som 
frembringer saadan Skygge, et skyggende Legeme selv: har e 
ijnged tra ejlle nogged ajned sjyjggje; krakk e mann ett dårlit 
sjyjggje for soln; ett sjyjggje på ejn hatt, en Skygge, Skjerm 
paa en Hat (= Sk. skygge el. sjygge, n.). Jfr. skugga, som har 
en fra dette Ord forskjellig Betydning. 

Sjyl, n. 1) Skjul; Iaja sjyl el. sjylsjyl, lege Skjul. 2) et 
Skuur, Udbygning (Gudh.). Nsk. (B. St.) Skyle, n., i begge 
Betydninger. 

Sjyla (e1·-de-t), v. a., skjule; N sk., Sv. skyla. 
Sjylla (er-skollde-skollt) el. sjolla, v. n., skylle. 

Sjymma (er-de~t) el. sjomrna, v. n., mørkne: ded begjyjnner 
å sjymma; Nsk. skyma, skwma; derimod Sv. skymma, v. a., 
formørke, skygge for. 

S.iymt el. sjiimt, adj., blot neutr., skummelt, mørkt, tus
mørkt: ded e allt sjymt; Nsk. skym og skum, adj., Sv. skum. 

Sjyu, m., en Skytte, Jæger; Sv. skytt. 

Sjådduer-u-ut; ogsaa sjadduer, adj., bruges baade om det, 
som har en styg, ureen Farve, og om det, som har flere Faner, 
der ei godt passe til hinanden (jfr. v. sjadda); især om hvad der er 
graablakket, men ogsaa om hvad der er hvidt med en lille Tilsæt-



ning af Guult, f. M.; jfr. Sk. sjiidded, halvsmudset, plettet, halv

slidt, og v. sjådda, om Klæders Tilsmudsen. 
Sjåjlla (T-de-t1, v. n. og a. 11 skjelde, skjencle; Sv. skr'illa; 

l\sk. skjella. 21 udskrige, uclraabe, rose for: e dajn torruen 
go? ja ded sjiijlla di 'na (udi for, den Berømmelse giver man 
den; Sk. sldilla, titulere: de skiilla han for agetør, titulere 
ham Auditem. Ordets sidste Betydning er maaskee opstaaet 

ved en spøgefuld Anvendelse af den forstnævnte; åog kunne 
muligen begge hver for sig have udviklet sig af Verbets op
rindelige Bemærkelse: at give en høi, gjennemtrængende, 

skingrende Lyd o. s. v. 1jfr. Isl. skella, smelde, smekke; Nsk. 
skjella, skralde, smelde, larme; Sv. skiilla, gjøe; Tsk. schellen. 

ringe med en mokke). 
Sjiijukja (eT-te-t1, v. a. og n" skjænke, i d. ~ædv. Betydn.; 

men sjiijnkja forr ogsaa fig. at slippe Vinde i Eens l\ær

værelse. 
Sjiila 1 lar-ada-ad), Y. n" bande, egl. bruge den Ed: «min 

sj~U !n: hajn ~\Ofe å sjiilrula. 
Sjåla~ (m'-ada-ad), v. n" skele 1Vestl.\, d.s.s. ~jiiica; deraf 

sjc'ilivader, skeeløiet; Sv. skela; N. S. schelen; jfr. !si. skæla, 

fordreie. 
Sjålh11j11, m., Sælhund; Sv. sjiillmncl. 
Sjålsgoer-go-gott, adj" ret god; Jsk. slcjelsgod. 
Sjåltauas (as-ades-ads), v. rec., drages med Døden; ogsaa 

sjåltauas me dojn; jfr. lsl. togast, drages med hinanden; Sv. 
~jiilatåg Dødskamp. Ordet skal forøvrigt ogsaa bruges dee Is 
om at være uenig med sig selv, ikke vide, hvad man skal 
gjøre, deels om at bande og holde et syndigt Huns I= dawlas). 

Sjåmtas og sjåmtes (as el. es-ades-ads), v. n" skjemte; Sv. 
skiimta; jfr. lsl. skemta, more, fornøie (skemta ser, more sig). 

Sjanna (er-de-t), v. a" fordærve, skamfere; sløve (om en 
Eg). Det bruges kun om det Legemlige og omfatter i denne 
Forst. langt mere end Dsk. skjænde (Tsk. schiinden): bon har 
sjånnt hattijn, fordærvet Hatten; hajn har rent ~jiinnt sei, øde
lagt sig, sit Helbred (noget anderledes Jsk. skjænde sig = 

skæmme sig, tabe sit Huld i; du må 'nte sjiinna knivijn, oisan, 
fordærve 'J: sløvgjøre Kniven, Øxen. Deraf sjiinncle1', sjiinnd, 

sjiinnt, adj., fordærvet; it. sløv. 
Sjåra (sjCfr-skar-skorred), v. a. og n" skære. Begrebet 

o saven udtrykkes altid ved sjiint, f. Ex. sjCira brajnne, save 
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Brænde; ogsaa SJam me saw. Om Skibe bruges SJara i Bet. 
skyde stærk Fart (gjennemskære Vandet), f. Ex. dåjn skudan hon 
kajn reiti sjara; deraf overført: hvor hajn sjar ! hvor han 
stryger, farer afsted ! la 'na mann sjara l) lad hende (Skuden) 
kun skyde sin Fart (mindsk ikke Seilene) ! 2) fig. lad det kun 
staae til; lad gaae, som det vil! I N sk. derimod siges om en 
Baad, at den skjær, naar den ene Kant kommer under Vand
fladen eller den helder saaledes imod en Bølge, at Vandet 
strømmer ind. 

Sjarva, f., frakløvet lille Stykke af en Steen; Sv. skarfva, 
f., Noget, som er frasprunget: Splint, Potteskaar; Tsk. Schedie, 
f., Skaar, Stykke. 

Sjåwa (ar-ada-ad), v. n., skjeve; sjawa me ivenen, skele 
(Gudh.), d. s. s. sjala (a. St.); Sv. sk~fva med ogonen; jfr. Dsk. 
skjeve til Een, skele t. E. 

Sjåwer, horesjåwer, pl. f., Benævnelse paa en indvortes Syg
dom hos Folk, som troes at være forgjorte ved Øiekast af onde 
Mennesker (ad varra ijllasedda); den bestaaer i. fuldkommen 
Madlede og Afkræftelse, og kaldes navnlig lwresjawer, naar Een 
er forgjort eller ildeseet af et Kvindfolk; derimod sædv. majn
slatt, naar det er bevirket af et Mandfolk; maaskee Ordet staaer 
i Forbindelse med sjawa, brugt om at skele til. Jfr. Nordsj. 
Skjever, der bruges blot om en Sygdom hos Børn, som volder, 
at de ei ville trives. 

Sjåwhaudader-haudad, adj. 2 E., skjevhovedet. 
Sjåwivader-ivad, adj. 2 E., skjevøiet, skeeløiet (d. s. s. sjal

ivader); Sv. skefogd, d. s., Nsk. skjeivøygd. 

Sjiiwl 1, n., Sygdom paa Hestens Tandkjød, Udvæxt eller at 
Tandkjødet voxer over Tænderne paa den; Nsk. Skjøl, Skjol, 
n.; Sønderj. Skel; beslægtet formod. hermed Gottl. skaula, 
aabne Tandkjødet paa en Hest med en Knfr; jfr. Isl. (B. H.) 
skogull, m., Udragen, Udhængen. 

Sjiiw12, n., Hestens Avlelem, d. s. s. håstamei; Is!. sko
kull, m. 

Sjiiwla 
1 

(er-de-t), v. a. = Sv. skqfta, plyndre, ødelægge; men 
bruges kun i Talemaaden; sjawla rodda; foularodda, tage Æg 
eller Unger ud af Fuglereder og som oftest tillige nedrive Re
derne. 

Sjåwla 
2 

(er-de-t), v. a., skovle, skuffe (af skoul, >·kaul, Skovl): 
sjawla gadan, rense Gaden med Skovl; sjawla gångana, skuffe 
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Havegangene; Sk. skovla (af skovl); Angel. skovle. \~erbet skojia 
= skuffe, er et nyere Ord, ligesom Substantiverne skojia, Skuffe, 

og skoflejam, Skuffejern. 
Sjåws 1, n., d. s. s. sjau·s, vaws (s. s.): sikkedant ~jiiws å 

sjaws ! 
Sjåws 2 , n., daarlig, sygelig Person, stakkels Skrog (egl. Een, 

der har en slæbende Gang; af sjiiwsa) ; deraf Sammensæt

ningerne: pibla-, ho1°r'a-, kvijnfolkasjiiws. Det jydske adj. og 

adv. skjovs staaer i ingen Forbindelse med dette Ord. 
~jåwsa (ar-ada el. te-ad), v. n., slæbe med Fødderne, have 

en slæbende Gang; blot en anden Form for: ,~liiwsa (ligesom 

~jaske for: slaske; ~juske for: sluske). 
Sjii (best. F. sjojn; pl. sjo, best. F. ~jona), m., So; Nsk., 

Sv. sjo, m. Ordet har næsten fortrængt bo?ja (s. s.)., som vel 
nu meest bruges i uegl. Forst.; man siger saaledes: ejn filslier 
el. faslia stor sjo, en meget stor el. høi llolge; ejn lidijn "db; 

smil sjo, smaa Bølger. 
Sjiidda (er-sjbtte-sjott). I) v. a., have Omsorg for, passe, 

røgte, tage Vare, besørge, bestille; Dsk. skjotte (sjeldent i cl. 
Forst.I; Gl. Dsk. skjode; Sv. skota; Nsk. skjoyta; Gl. Nsk. 
skeyta: sjodda balla, passe Børn; ~jodda kreiturn, røgte Krea
turene (Nordsj. skytte): vittu sjodda dei sal, vil du skjøtte dig 
selv; ja har så meied å sjodda (besørge); ja ska hjemm å 
sjodda nad (bestille Noget); se ijn om, når du får ded sjOtt 
(udrettet); sjodda å, baade, med og uden Object: ende sine 
Forretninger; ja har åsjott, jeg er færdig. 2) v. n. med om 
skjøtte om, bryde sig om, have Lyst til (ogsaa Sv. og Nsk.), 
men har i denne Bemærkelse altid i Præsens Formen sjotta: 
sy.otter du om 'ed, har du Lyst til det? bon sjatte ijkkje om 

'ijn, hun skjøttede ikke om ham; hajn har ijkkje sjott om å 

komma. 
Sjiiddelse, f., Pleie, Omsorg, Røgt: dlijn ballijn vill altid 

ha ~joddelse (Gudh.1, det Barn vil altid passes; Sv. skotsel, 

skotning. 
Sjiiga, f., Sygdom, Syge (Sk. syga); Sv. ~juka; Nsk. (e. St.) 

Sjuke. Sjeldnere bruges sjogdom, m. 
Sjiiger-sjiig-sjiigt, adj" syg (Sk. syg); Isl. ~j1iki'; N sk., Sv. ~juk; 

Gl. Dsk. sjug. 
Sjiikar, m., Sømand; s. Kar. 
Sjomma og sjiimt, s. Sjymma og ~jy11zt. 
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Sjii11er-sjii11-sjii11t (I. a), adj" meest om Personer: skjøn J: 

begavet, duelig, dygtig (= Nsk. B. St. skjøn'e); it. som opfører 
sig godt: ded e då ejn sjoner horra ! siges om en Dreng, som 
ved fortrinlige Evner og Dygtighed eller ved en artig og sædelig 
Opførsel gjør et velgjorende Indtryk paa Sjælen; derimod bruges 
det aldrig om sandselig Skjonhed, Legems Skjønhed (= natter, 
deilier) eller som i Jsk. (Mors) om Skjonhed i Paaklædning, 
Pynt o. s. v. (= grajner); man adskiller derfor saaledes: sjona 
(J: begavede, flinke, sædelige), niitta (J: kjønne, smukke), grajna 
(J: pæne, pyntede) pibla, Piger. Dog bruges det ogsaa, skjondt 
sjeldnere, udenfor det personlige Begreb (ded e sjont, f. Ex.), 
men altid om Skjonhed i intellectuel, æsthetisk eller moralsk 
Henseende (f. Ex. Naturens Herlighed, en høitidelig Handling, 
en ædel Daad). 

Sjo1111riij, m" Solrøg, et Slags Taage, der viser sig i tørre 
Somre og er paa Bornholm, hvor disse hyppigt indtræffe, tem
melig almindelig; den sees baade paa Landet og paa Søen. 

Sjii11s, adv" skraa: på sjon8, paa skraa; sjons igjennem, 
skraas igjermem; Nsk. skjøns; Dsk. Almuespr. og Søspr. skøns; 
Gottl. skynn8. 

Sjii11sa (ar-ada-ad), v. a" streife, fare tæt forbi: stenijn 
sjonsada hannem Iaje forrbi nåsan; Gottl. skynnsa. 

Sjiitrå, n., almindelig Benævnelse paa de Træredskaber, 
som Fiskerne bruge, f. Ex. kobb, liitte o. s. v. (Gndh.). 

Sjiitta, v" s. SjOdda. • 
Skabba, f" s. Marraskabba. 
Skabbuer-u-ut, adj., skabbet, bruges i Gudh. o. fl. St. ogsaa 

om Fnat og lignende Udslet (s. fnattuer); Sv. skabbig. 
Skadda, m" Skade, corvus pica; Nsk., Sv. skata. 
Skaggel, m" brugtes forhen om Skagelstang el. Vognarm 

(Sv. skakel), men nu kun om Arm paa Børe, som Hjulbør, 
Trillebør, Ligbør (lajbiirijng). 

Skaggelfajl, n., e. 0. S. et Skaglefald J: et Sted, hvor man 
lader Skaglerne falde: Holdested, Bedested, Samlingsplads. 
Ordet er oprindelig brugt om en militair Indretning - derom 
stemme alle Beretningerne overeens -, men om Enkelthederne 
vil man neppe erholde nogen fuldstændig Kundskab; den ligger 
i sin oprindelige Skikkelse flere Aarhundreder tilbage i Tiden. 
Skougaard (B. B. p. 205) beskriver Skaggelfaldene som Pladse, 
ethvert Sognefolk fra gamle Tider havde paa de modsatte 
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Landskanter tæt ved Landeveien til militairt Brug, for at de, 
naar de kom til den Egn, f. Ex. i Tilfælde af fjendtlig Land
gang der i Nærheden, kunde have et Sted at sætte deres Vogne 
og for det første slaae deres Leir. Hermed stemmer for saa 
vidt ogsaa en Meddelelse af en endnu levende, meget gam
mel Bornholmer, der har bevaret den mundtlige Overleverelse 
fra sine Forfædre: 11 at man i forrige Tider havde rundt omkring 
i Landet Udmarker uden egentligt Græs eller Agre, som laae 
fri og udyrkede, hvor man i Ufredstider holdt med sine Øg 
og samlede sig mod Fjenden; at saadanne Pladse fandtes i 
hvert Sogn og kaldtes slcaggelfajl; at man ligeledes havde sær
egne med Græs bevoxede Udmarker, hvilke kaldtes bedegader, 
fordi man ved slige Leiligheder lod Øgene græsse der (" beclada 
Ojen")". Hvor længe nu disse Pladse - der altsaa kunne be
tragtes som Samlings- og Bedepladse for et fremmed Herreds 
.\landskab, naar det i Krig kaldtes bort fra sit eget Herred -
have bevaret deres reent militaire Characteer, derom vides Intet 
for vist; sandsynligen ligger dette forud for den lybekske Pe
riode. I Tidernes Løb ere de for Størstedelen komne under 
Sognenes og Byernes Omraade, ere blevne anviiste til Kirkens 
Betjente eller henlagte til Gilder eller ere blevne Enkeltmands 
private Eiendom. Selv de enkelte, som i længere Tid for
beholdtes det fremmede Herred, bleve efterhaanden udelukkende 
Besiddelse for Herredscapitainen. Allerede i Lunds Stifts 
Landebog, som er udkommen i Tiden nærmest efter A. 1569 
(s. HCtbertz B. A. p. 325), finde vi under Artiklen «Gudioms 
Kapell » blandt den Degnen anviste Agerjord opført: Skagel
faldtt X Skpr. (p. 331 ; jfr. m. H. t. Formen 0. beckefaldtt p. 
327 og best. F. Beckefallidt p. 340). I Rønne Byvang førte 
endnu i Begyndelsen af dette Aarhundrede et Stykke Jord Navn 
af Skagge?fald, hvilket tidligere havde tilhørt Østre-Herreds 
Compagnie, men een af dets Herredscapitainer havde senere 
tilegnet sig det, og efter hans Død var det gaaet over i hans 
Families Eie (Skg. p. 206). Ved Svanike forekommer Navnet 
om et lille paa begge Sider af en Hæk omgivet Stykke af den 
almindelige Vei fra Landet til Byen og om de nærmest paa 
den ene Side liggende Jorder («Hans Larsa styjkkje oppa i 
skaggelfajled» ). Ogsaa Navnet bedegada har bevaret sig som 
Stednavn (s. s.). Disse Overdrev og Engjorder ere saaledes 
efterhaanden opdrevne til Avlsjord og Høslæt. Efter den nye 
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Matrikel findes nu kun 3 Skaggelfald, hvortil endnu vedkom
mende Herredscapitain har Brugsretten, men som leies bort til 
nærmere boende, nemlig eet i Ro, der kan benyttes af Herreds
capitainen i Østerherred; eet i Olsker - af Capitainen i Søn
derherred; eet i Aaker - af Capitainen i Nørreherred. For
øvrigt bruges Benævnelsen skag,qeljajl hist og her af Bønderne 
endnu den Dag i Dag om det Sted i Kjøbstæderne, hvor de 
tage ind og have Samlingsplads, f. Ex. hos en eller anden 
større I{jobmand. 

Skaggla (ar-ada-ad), v. a., indrette el. forsyne med ska,qgel 
(s. s.), f. Ex. skaggla en trijllebi:ir. 

Skajl, m., Bagdelen, Hammeren paa en Øxe (oiseskajl) og 
lignende Redskaber (hakkeskajl; ogsaa hammamskajl) ; Is!. skalli, 
m. (aæarskalli; hamarskalli); Jsk. Skoll. 

Skajlluer-u-ut, adj., skaldet; Sv. skallig. 

Skal, f., blot i Talemaaden: min skal! = min Sjæl! en .Ed. 
Skala (ar-ada-ad), v. a., skalle, skjælle (Nsk. skala); it. 

skrælle: skala korn; skalada gryn; skala kan tofter, abble, skrælle 
Kartofler, Æbler; Sv. skala. 

Skaler-skal-skalt, adj., som sniger sig til at gjore Noget; 
tyvagtig; bruges saavel om Mennesker som om Dyr = skail, 
Dsk. Almuesord i Moths Ordbog. 

Skallra, skaldra (ar-ada-ad), v. n., rasle, f. Ex. om Por
cellain, Stangjern, Lænker o. I. som rystes; hajn sled i lajn
kjarna, så ded skallrada ette; it. klappre = Sv. skallra: hajn 
fros, så tannarna skallrada i mujn på 'jn. 

Skamm, eg!. Djævel, Fanden (saaledes i Vestg., Ostg., 
Nørrej., Sønderj.); bruges kun, ligesom i Dsk. d. T., uden Be
Yidsthed om den oprindelige Betydning, blot som almindeligt 
Udraab eller Forsikkring, enten ene (ded vedd ja skamm ijkkje !) 
eller i Forbindelserne: så skamm ! mijn el. min skamm ! 

Skarpan (altid i d. best F.), f., det Skarpe af Noget, f. Ex. 
Kniv, Klinge, Lineal o. s. v.: hajn ga 'jn en me el. å skarpan; 
fig. gje 'jn, gje 'na skarpan, giv ham, hende det Skarpe :i: tag 
h. alvorlig fat, skjend dygtig paa ! 

Skarra, f., en Fuge, Fælding, Skarring; Sv. skarf, m. 
Skars = Dsk. d. T. skarns (eg!. gen. Skarns), slet, ond

skabsfuld, nedrig, f. Ex. skars folk; ejn skars horra; it. daarlig, 
ringe, f. Ex. ejn skars går, slet, daarlig Gaard; jfr. Kæmpevis.: 
"en skars Vind" ; Ångerml. skjarses, ond. 
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Skarnrma, m., IlcJebrand, IlcJsrnade: dLir e skavm'11ia hos 
Jeus PL\rsa; Skadeild. Se forøvrigt Varma. 

Skaviir (Sydl.l, n., Uveir, Storm o.l., som gjør Skade; Nsk. 

Skavee1', n. 
Skjelk \Ci), m., Stilk; it. Plantestængel; Sv. stjelk, m. 
Skjiillta (Skg.: «slcellta el. stelltan), f., Tøs, Pige paa 9 it 10 

Aar: decJ e miinn en slcjiilta, det er kun en Tøs (Gndh.; it. 
pibla-skjiilta); jfr. Sk. stente, halvvoxen Pige (i fl. Sv. DD. stinta 
baade om Pige og Tjenestepige, især i Vocativ; Ihre D. L. p. 
170\; Isl. stelpa, ung Pige, Tøs; Vestg. sqvallta, en lille Pige. 

Skjiirua og (nyere Udt.) stjiirna, f., Stjerne; Nsk. (norden

fjelds) Stjærne og Skjærne, f. 
Skjiirua (ar-ada-ad) og s~jiirna (nyere Udt.), v. n., stirre, 

glo: koss, hvor hajn skjiirnar ! Verbet synes at være ligefrem 
dannet af skjiirna, Stjerne, og Begrebet: "lyse, tindre" ligger 
sandsynligen til Grund for dets nuværencJe Bemærkelse; samlg. 
Is!. stirna, glindse (stfrncfr, stjernet, stjerneklar); Nsk. glora, 
tindre, lyse; it. stirre, gjøre store Øjne (jfr. Bh. glana). 

Skjårnuer-u-ut (skt), adj., stjernet, som har Stjerne el. Blis 
i Panden: ejn skjlfrnuer hList; Jsl. s~jor"n6tt1". Ogsaa bruges 
Skjlirnue1' som n. pr. om en slig Hest: vittu komma, S~jiirmte1' ! 
Ordet bruges forøvrigt ogsaa om Køer. 

Sko (er-de-t), v. a. ref., forsyne sig, drage Fordeel af, mele 
sin I\.age: slco sei pft nogged; hajn skade sei gott; Sv., Sk. sko 
s1g. Formodentlig en figurlig· Brug af v . . 5ko, skoe, beslaa. 

Skohb (å), m., Døgenigt, Pjalt, Driver (af skobba, skubbe). 
Slrnhhatrou (on; an), n., et Drog; bruges især om Een, som 

slet ikke agter efter, hvad man siger om ham (Gudh.). 
Skoldra, skollra (å), f., Skulder; Sv. skuldra, f. Jfr. au8el. 
Skomla (å; ar-ada-ad), v. n. 1) blive skummelt, mørkne: 

Nsk. slcuma, skymm, jfr. sjyrnma. 21 have et skummelt, mørkt 
Aasyn, Blik; Moths Ordb. skulme; jfr. Jsk. slcurnle, luske; Møen. 

skumme, skule. 
Skomluer-11-ut (Vest.) og skommel-t, adj" skummel, mørk. 

Jfr. ~jymt. 
Skorta (å), v. n. og a., s. Slcårta. 
Skott (å)J n., i Talemaaden: ad komma i sl~ott me nad, at 

komme godt fremad, f. Ex. med Handel; jfr. N sk. Skot, n" Sky
den, det at noget skyder frem, hvoraf framskot, Fremskridt, 
hurtig Fremgang; Dsk. Skud i Tal em.: komme i Skuddet. 
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Eilers svarer til Dsk. Skud !Sv. skott, Nsk. Skot) Bh. 
skodd (å). 

Skoubryua, f., s. Bryna. 
Skouskrabba, f., s. Skrabba. 

SkriI, f., skreven Vedtægt, Lov, bruges nu kun om Gil
derne (s. Gjijlleskra); Is!. skra f., Dsk. (foræld.) Skraa; Jsk. 
Skraai (Omgangsbrev fra Øvrigheden); N. S. Skraa; jfr. Sv. 
skrå, n., Lang. 

Skrabba, f., bruges deels om et lidet, usselt, ildesmagende 
Æble, især af Skovabild: skouskrabba; en sur skouskrabba (al
mindeligt; Sk. skrabba, skouskrabba); deels om et gammelt) hæs
ligt Kvindfolk, Kjærling, især sammensat: en kjålijngaskrabba 
!ældre Gudh.); Sv. d. T. og Sk. skrabba. Jfr. Verml. skrabber, 
gammel, udmagret Stakkel; Helsingl. skrabbug, daarlig, uduelig, 
sygelig, skrøbelig. 

Skradda (ar-ada-ad), v. n., give en skurrende Lyd; især 
Om Lyden af sprukne Leerkar = Dsk. skrade (sjeldent) og 
skratte. Derimod bruges en anden Form, nemlig skratta, blot 
om Menne~kers Røst alene: deels i Almindelighed om et høit 
skurrende Mæle: hajn har ett skrattenes mål; deels (= Nsk., 
Sv. slcratta) om Skoggerlatter i Særdeleshed: ett e 'd å grina, 
ett ajned å skratta; ogsaa siges: skratta opp. 

Skra-e, m., :>: ejn sk1·ar e (af skrar-skra-skrat, skraa, skjev), 
Ed med Forbeholdenhed i Tankerne, falsk Ed; Sv. vr·ångoed, 
m.; Nsk. ein rang Ei. 

Skrabarre, m., = Dsk. (foræld.) Skraaherre; s. Gjijlle. 
Skraituriju el. skreituriju-ureu-ured, adj., sygelig (Gudh.); 

uvis Oprindelse; maaskee s. 0. s. Fyensk skratvorn, skranten, 
skrantevorn. 

Skrapper-p-t, adj" skrap :>: streng (i god Forstand), accurat; 
jfr. strikker. 

Skrata, f., en Ryg, men kun med Foragt, naar Talen 
navnlig er om Bank, Fugte!: slå 'na ouer skratan ! giv hende 
over Ryggen; hajn e bånga om skratan, bange for at faae 
Prygl, feig. Jfr. Nsk. og Vestg. Skrott el. Skraatt, m., Krop, 
Legeme; Usk. Skrot (Skrutte), Bug, Mave. 

Skratta (ær-ada-ad), v. n., s. Skradda. 

Skre (er-de-t), v. a., skmre tynde Skiver af Noget; Sønderj. 
(Angel., Sundewitt o. fl.) skrede, skrelt; Eng I. to shred (skære 
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smaat, hakke smaat1. Molb. 1D. D. L. p. 4981 anfører A. S. 

sc1'eaden, skære af eller i Stykker. 
Sk1·e, f., en tynd Skive af ~oget. 
Skre (r-dde-tt; Gudh.1 og skri, v. n., skride; skan i ud å 

skri, skulle I nd at glide paa lis 1paa Glidebane)? 
Skridsko og skrittsko, m., Skøite; Sv. skriclsko, m.; Tsk. 

Schrittschuh, m.; jfr. Angel. Kr·idsl.:o og Tridsko, d. s. 
Skricne, n. 1) Skriden, Glid en hen ad en Iisbane: ded \a 

et lant sb'iene ! ;i: Du skred langt; Sv. skridande, n. 2) d. s. s. 

islaa11a, Glide- el. Skridebane 1sjelclentl. 
Skrift, f., bruges med dette I\jøn i alle Betydninger af Dsk. 

Skrift; jfr. Levin L. IL p. 80. 
Skrikk, m., en simpel Indretning til at sidde paa eller lægge 

Koget paa, f. Ex.. et Siddebræt mecl 4 Stokke som 13een, et 
tre- el. fiirbenet Savelad f. i\1. ; Dillnnarsk. Schrick: "ein fang

licher Klotz mit dreien 13einen", Richey p. 422; Sønderj., 

Angel. Skravv; Tsk. Schragen. 
Sluingcl, n. og rn., et Skjældsord, som nu høres sjelden: 

en stor Rækel, lang, opløben Knægt: ett fult slcringel, en dO\en 
Rækel, Rad; jfr. Sjæl!. Slainkel, en, og Jsk. Slcrangel, lnilke 

bruges om et i\lenneske af lang og mager Figur, en høi og· 

smal Person; it. en langbenet I\o 1Sjæll.i eller "et Høved, som 

skjævler paa Benenen (Jsk.); Sønde1j. Skrinlcel, en, en Stilk, 

tynd Plantestængel. Samlg. de følg. 0. 
Skringelbenader-benad (sjeld.), adj. 2 E., lang-, skjev- og 

tyndbenet; Sønde1j. slcri11~·Plbe11et, tyndbenet. 
Sk1·i11glucr-11-ut og skringl11rij11-ure11-ured, adj., som er smek

ker, lang, opløben; hvormed ogsaa forbindes ofte Forestillingen 

om en slingrende Gang. Jfr. vinglurijn. 
Skriss el. sb'ess, n., svagt, sygeligt ;\Ienneske. 

Skrittsko. m., s. Slcridslco. 
Skriva (Bøigd.), f., = slcrua, Skrue. 

Skro, f., en Skraa (Tobak). 
Skro, n., Skraa til at føde Sviin med; Tsk. Schi,6t, n. 

Skro (er-de-ti, v. a., skraae ; male grovt; Tsk. schi'oten. 
Hertil hører udentvi\'l Talemaaden: slcro i sej, sluge, fylde i 

sig; jfr. Soderml. slcrota i sip, æde allehaande mindre gode 
Ting; eller maaskee det bornholmske [cl tryk er beslægtet med 

Ostg. skrofve sig, æde ;\leget og hurtigt I= Yestg. sb'~fi:e 8iij; 
lhre D. L. p. 1 &&1. 
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Skrohha, f., Skrukketrold, oniscus asellus; Sv. skrobba. 
Man har Benævnelserne larm-skrobba, Landskrukketrold, og
saa specielt kaldet biijnkjaskrobba (Dsk. Bænkebider); end
videre ltawskrobba, et lignende lnsect i Havet, Søskrukkelrold. 
Hos v. Aphelen (B. N.) forekommer Navnet "Skrubbe" (Nsk.) 
brugt om et andet Insect: tenebrio. 

Skrohha (ar-ada-ad), bruges som v. n. i Forbindelsen: 
skrobba å, pakke sig, skrubbe sig (bort): skrobba å ! 

Skrohhuer-u-ut, adj., skrubbet. 

Skromla (å; ar-ada-ad), v. n., indtage et stort Rum el. 
fylde meget uden at veie eller indeholde meget; Sv. skrymma; 
jfr. Dsk. skralle, skrylle. 

Skrunka (o; a1'-ada-ad), v. n., oftest med ijn: rynkes, 
sammenskrumpes, skrumpe ind, f. Ex. om Æbler o. l.: når 
abblen plokkes grona å, villa di snart skrunka ijn; i lignende 
Betydninger bruges i Nsk. skrokkne, skrukkast, skrøkkja, skrekka 
(analogt med sekka = Bh. sjunka); Dal. skråckas; i hvilke alle 
n er udeladt (eller assimileret); A. S. scrincan; Eng!. to shrink. 
Jfr. Sv. skrynkla (Helsingl. skråcka), v. a" rynke; sh',ynka, Rynke; 
Nsk. Skrukka. 

Skru11kij11-e11-ed, adj" rynket, runken, skrumpen, indskrumpet: 
en skrunken kjalijng; ·en skrunken para; ett skrunked abble ; 
skrunkna abble; Nsk. skrokkjen, skrukkjen (for: skronkjen osv.); 
Eng!. sltrunk. 

Skrusa, f" en gammel Kjærling; ogsaa konneskrusa, kju
lijngaskrusa; det svarer til Benævnelsen gnask om en gammel 
Mand. 

Skruv, n" Skruen, den Handling at skrue: gjorra ett skruv 
el. skruv om, gjøre een Omdreining med en Skrue ; Is!. 8krUj; n. 
(s. B. H.). 

Skryda (e1·-skr6d-skr6dded), v. n" med ujnnan: unddrage 
sig, undslippe, spare sig for Noget til Skade for Andre: skryda 
ujnnan forr el. frå arbei, skatter osv. Ordet er udentvivl d. s. 
s. Sv. skryta (skrot-skrutit), Nsk. skryta, skryde; men har i 
Bornholmsken tabt denne Bemærkelse, hvoraf dog vistnok den 
nuværende har udviklet sig (oprindelig vel altsaa: slippe med 
Skryderi). 

Skryna, f., den tilbagestaaende Rodklynge af et større 
fældet Træ, Rodstub; bruges ogsaa figurlig om en gammel 



SKRAJKKJA-SKR.:\PP. 303 

I{jærling: ded e en gamma! skryna; it. Øgenavn om en lav og 

tyk Vanskabning af Menneske. 
Skriijkkja (er-skrajte-skrajt), v. n. 1) skrige; om enkelte 

Fugle, især Skaden; Nsk. sknekja og (e. St.) skriklce; Gl. Dsk. 

ski·ikke; i Loll. bruges skrikke = skrukke I.om Høns o. !.). 2) 

lee meget stærkt; skoggerlee; N ordsj. skrigge el. skrikke (it. 

knirke = Engl. screak). .Jfr. Is!. skrækja, skrige; Dal. skrii(ja; 

Gl. Nsk. sJcrikja. 
Skl'ajkkja, f., Benævnelse paa en yis Sofugl (af skrlijkkja, 

ovenf.). 
Skriijkkjurijn-uren-ured, adj., grinevorn (Gudh.). 
Skriijll laf skrcijlla), n. 1) Skaar, Potteskaar; Sv. og Sk. 

skriille, n.; Ves tg. (ved Omsætning) schiilere, Verml. skallre, 
hvilke begge efter lbre (D. L. p. 148) ogsaa bruges om et 
skrøbeligt Kar; Ångerml. skrall, Leerkar; it. Stykke af et Leer
kar. 2) fig. et skrøbeligt Menneske (især om Kvindfolk): ett 

kriJr!f'olkaskrcijll; pibla-, kjiilijngaskn~jll; jfr. Sv. skriillig, adj., 

skrøbelig; samlg. Nsk. Brot, Skaar, afbrudt Stykke, hvoraf med 

Ringeagt: Kjeringebrot, n" om en Kjælling f. fl. a. 
skriijlla (er-te-t) v. n., skralde; Sv. ski·iilfo; N sk. skrella. 
Sk1·iij11kj: pli, ski·iijnkj, paa Kryds, over Kors; Tsk. Op

rindelse. 
Skriijukja (er-te-t), v. a., spænde Been (Krog) for Een, f. Ex. 

naar han løber: du rnå'nte skråjnkja mei; Tsk. schriinken, v. a., 

lægge over Kors. 
Skriijuktoila, f., l{rydstoile, Krydstømme. 
Skram11a (er-te-t), v. n., eller skråmpes (es-tes-ts), v. d. n., 

med hdnn, indsvinde, svinde hen, hentæres ibaade om Ting og 
Personer): fitted skråmpte el. skriirnptes hann, Fedtet svandt; 

hajn skriimpes hann dajn ena dajn atte dajn andra. Jfr. Sjæl!., 
Loll., Fal st. Ski·irnpe, J sk. Skrornpel, afkræftet, skindmagert 

K vægshøved. 
Skråna lei·-de-1), v. n" skrige, græde (især Boigcl.); Sv. og 

Sk. skriina. 
Skrånene, n., Skrig, Graad; Sv. skrånande. 
Skråp11, m. l) Tobaks pung gjort af Sælskind eller en 

Blære o. l.: ejn skronkijn skriipp; Sv. skriippa, f., Taske, Pose 

1Helsingl. skrlippa, f" Skindpose at bære i\Ieel i); Nsk. Ski·eppa; 
Eng·!. scrip; Dithrnarsk. SchMp. Ordet er udentvivl beslægtet 

med v. sk1·Cippa. 2i fig. en mager, skindtor Person. 
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Skråppa (er-te-t), v. n., har oprindelig ligesom "skryde" 
betegnet en egen Ari Lyd, men bruges nu om: at prale, 
broute, især af det, man ei har; Sv. d. T. og Sk. skrapp_a; 
Nsk. skreppa (med stærk Flexion: give en raslende Lyd); Dsk. 
(tidligere) skræppe (it. om Lyd af Gæs, Ænder, Frøer); Jsk. 
skra-ppe, d. s.; jfr. Dal. ski,appa, prate hen i Vejret; Sønderj. 
(it. Nordfris.) skreppe, gjøre Støi, snakke for høit o. I. Samlg. 
Lat. crepare. 

Sk1·åppa1·a, m., en Praler, Skryder. 
Skråppetaska, f., Een, som gjerne praler. 

Skråwsa (ar-ada-ad), v. n., d. s. s. sjawsa el. slawsa; for
mod. af skrava, skrabe. 

Skuda, f., en Ringeldue; Gottl. skuta (lhre p. 1561. Ganske 
samme Form har det Ord, som bemærker Skude, Skib. 

Skugga, m., Skygge 0: det blotte Skyggephænomen, Skygge
omrids, det mørke Ilillede af et enkelt skyggefrembringende 
Legeme (jfr. sjyjggje): skuggajn å avijllen, piblijn; ejn stor. å 
rålier skugga; Sv. 8kugga, f., eller (ligesom i Sk.) skugge, m.; 
Is!. skuggi, m., Nsk. Skupgje, m. 

Skugga (ar-ada-ad; Vesti.), v. n., skygge (især om Skygge
billedet); N sk. skugga; derimod Sv. skugga, v. a. (bringe Skygge, 
overskygge). Jfr. sjyjggja. 

Skvalp og svalp, m., Skvulp; et enkelt Kast eller stort 
Stænk af Vandet, naar det skyller mod Noget eller sættes i 
Bevægelse; Sv. sqvalp, n., Skvulpen; Nsk. Skval, m., Skvulp 
el. Plump i Vandet. 

Skå, v. a., d. s. s. skuu, skuva, skue, bruges neppe udenfor 
Infinitivform og maaskee blot i Ordsproget: ejn (ijn) ska 'kje 
skå hujn på håred el. !Odd, man skal ikke skue Hund paa 
Haaret; Nsk. skaa (skoda, skoa); Sv. skåda; Is!. skooa; jfr. 
Falst. skaa sig, betragte sig med Velbehag, f. Ex i et Speil. 

Skåjl (formod. af skåjla, skolde), n., en Art skarp og tem
melig tør Blegn eller Udslet, navnlig paa Læberne el. ved 
Munden. Ordet er sandsynligen besl. med Dsk. Skoldeblegn; 
Skoldekopper. 

Skåjlekaga eller (sjældnere) skolekaga, f., en tynd Kage, der 
bages af samme Deig som Brødet, naar man begynder at hede 
Ovnen og som prikkes, for at den ret kan gjennembages. 
Ordet er det samme, som med mere eller mindre Lighed i 
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Betydning benævnes i Sv. skollkaka; Dsk. og Dsk. D.D. Skolde

kage, Skoldkage iJsk. Skaal'kag'). 
Skånk, m., Benævnelse paa en større l{rydsbjælke, navnlig 

i Gavlen af et Hus, nedenfor den øverste Jfrydsbjælke (Hane

bjælken). 
Skå1·1, n. 1) Skaar '1: Indsnit; Hak; Sv. skåra, f., skår, n. 

Isl. skw0 or, m., skora ( ogsaa Nsk.), f., skaro, n. 2) Inøft, 
Revne i Inippe, Bakke, Fjeld, f. Ex. bakkaskår ( s. s.); oftere i 
Stednavne, f. Ex. Raunaslcåred, Navn paa en Klippekløft ved 
Gudhjem; Rankleiwaskår, en vild Fjeldrevne i Østre-Marker 
Sogn; Isl. skam, f., og skaro, n.; Nsk. Skar, n.; jfr. Skor, 
Skora, f., om andre naturlige Fordybninger el. Aabninger. 
Ordet bruges aldrig i Bh. saaledes som i Dsk. om et Potte

skaar (jfr. Skriijll). 
Skår 2 (Vesti.) eller skårr (Gudh.), n., Skurv i Hovedet; 

kaldes og skår1'sår; Sv. slcårf, m., Nsk. Skurva, f. 
Skårta ( ar-ada-ad ). 1) v. n. og impers., mangle, fattes; 

blive forlidet: nu begjyjnner 'ed å skå1°ta på pajnga ( alminde
ligst); pajngana skårta; Isl., N sk. skorta; Dsk. (næst. foræld.) 
skorte. 2) v. a , mangle, savne, undvære, renuncere paa: kajn 
ja inte få'd, så får ja å skårta 'd; ja vill så gånn hiijller skårta 
madijn ijn drikkad, jeg vil i Sandhed hellere renuncere paa 

Maden end paa Øllet. 
Skf1ruer-u-ut1 , adj., fuld af Skaar, Hak o.l.: ejn skånier kniv; 

Sv. slcarig; Nsk. skarut. 
Skåruel'-11-ut 2 el. skårmer ( s. Skår· 2), adj., skurvet; Sv. 

skårfvig; N sk. slmrvut. 
Skomm (Gudh.), n., Skum; Fraade; d. s. s. skomm (a. St.). 
Skomma (er-de-t; Gudh.), v. n. og a., skumme; fraade; d. 

s. s. skomma (a. St.). 
Slabba (ar-ada-ad), v. n., spilde, søle, ogsaa: sag le: slabba 

paa sei; N sk. slabba, v. n., d. s. Eng!. to slabber, sag le, be
sØ!e med Sag!; jfr. Jsk. Slabber, Slim, Sagl o. I. Eng!. slab, 
Pøl, Pus; hertil hører sandsynligen Sv. slabber, Sladder: slab
bra, sladdre, en figurlig Anvendelse af den oprindelige Betyd
ning, i Analogie med Dsk. drævle, fremføre taabelig Snak; Jsk. 

drævle, sagle (Drævl, Sag!). 
Slabbediigg, m., Hagesmække, Saglesmække. 
Sladdra, f. 1) Sladdrer, Sladdertaske; Sv. sladd1'a, f. 2) 

20 
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Tunge, Snakketøi: hvor sladdmn går på 'n.a, hvor Tungen el. 
Munden gaaer paa hende l Gottl. sladdrit. 

Slager-g-gt, adj., slap, ikke spændt el. stram; Sk. slag; Is!. 
slakr; Nsk., Sv. slak; jfr. Jsk. slag i fl. a. Betydninger (s. Molb. 
D. D. L. p. 509). 

Slagg1, m., Slat, Levning; jfr. klagg = klatt, Klat. 
Slagg 2

, Noget, som er vaadt, vaadt Tøi: hajn va så våder 
som ejn slagg; jfr. slagga. Nsk. Slagg, n., Sag!, Spyt. 

Slagga (ar-ada-ad), v. n. 1) blive vaad, sølet, opblødt: 
hon slaggar opp på (opp ad) dajn, når soln toiar friisted opp, 
å jorn bier blod, det bliver sølet op ad Dagen, naar Solen op
tøer Frosten, og Jorden bliver blød. 2) om Mennesker, især 
Kvindfolk: slaske, gaae og søle i skident Arbeide, gjøre sig 
vaad: ad gå å sliira å slagga; N. S. slakkern. Nsk. slagga, 
spildes, rinde ned; it. sagle. 

Slagga 1 (sjeld.), f., Søle, slemt, vaadt Føre; derimod Nsk. 
(Gudbrd.) Slagge, f., = Slagg, Savl, Spyt; N. S. Slakke, stor 
og tung Draabe, som falder ned. 

Slagga 2
, f., et I\vindfolk, som gaaer og slasker. 

Slagguer-11-ut (el. ed), adj., slattet, ikke stiv el. fast (om Tøi, 
Kjød f. M.). 

Slaiua, f., Opslag; Tø i Sneen, som gjør den klam; Jsk. 
Slæe(æe), Slæne, Slæning, Slæining; Sjæl!. Slænne; jfr. Jsk. 
slæne, sleine; Sjæll., Lo li. slænne, begynde at tøe; Sk. slc'ina, 
d. s. Små!. slanas, vædske sig. Om beslægtet med Nsk. 
slagna ilsl. slagna; B. H.), blive lidt fugtig paa Overfladen; sla
gjen, fugtig, lidt blød eller vaad; Is!. (B. H.) slagi, Fugtighed; 
Smelten? og altsaa oprindelig slagna? Samlg. hos Molbech 
D. D. L. de eensbetydende Ord Slagn el. Slagen, Slæin el. 
Slein, Slæen, Sleining, Tilsyn, Pleie, Pasning. 

Slappe, adv., forgjæves, uden Nytte: ja gjijkkj slappe; 
maaskee besl. m. Jsk. slap, slappen, adj., som Noget er sluppet 
op for, som mangler, fattes; Ves tg. slappen, «varande utan, 
betagen" ; Almqv. 

Slaufettes, adv.: lijggja slaufettes, ligge med Fødderne imod 
hverandre, saaledes at den Enes Fødder vende til samme Kant 
som den Andens Hoved; Sk. slajottes; Sv. skafottes; Jsk. skav
fæst (Nsk. andføttes, moiføttes; Sv. D. annfåttes). 

Slaul og slawl (for: slawval), m., Slagel, det kortere Stykke 
paa Pleielen, hvormed man slaaer; jfr. hånnval. Ordet findes 
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omtrent med samme Udtale i Dsk. Provindssprog og Sk.; Nsk. 
(it. Jsk.) Slagvol, m.; Vestg. slagval; Jemtl. slaguvall. 

Slant, f., Slag, Ujævnhed i en Vei; Jsk. en Slaug. 
Slaw, n., Slags, Art, Sort: toi å dcd slawed, Tøi af den 

Sort \Ogsaa bruges Genitiven, f. Ex. ded slaws toied, det Slags 
T.); hvor manna slaw han i, hvor mange Slags have I? Angel. 

Slaw (ældre Dsk. Skrift. Slaug); Nsk., Sv. slag, n. 
Slijnga 1 (w·-ada-ad), v. a., slynge, sno; flette (om et eget 

Slags Fletning med 4 Parter): ålijn, ormijn slijngm' sei om 
armijn; slijnga ejn tausijng; slijnga bån; slijngada bån, et Slags 
saaledes flettede Baand, især til at sætte under et Hverdags
skjørt, for at Kanten ei skal stødes eller slides; Sv. slinga; 
jfr. Is!. (B. H.) slingja, fastsye eller bebræmme Kanten af Klæ

der, kante. 
Slijnga~, slonga (ar-ada-ad), v. a., slynge, kaste med Slynge; 

slijnga ejn sten lant vakk; Sv. slunga; Is!. slongva; Engl. to sling. 
Slijnga og (n. St.) slonga (å), f., en Slynge; Gottl. slingå; 

Sk. slynga; Sv. slunga; Is!. slongva; kaldes ogsaa stenslijnga, 
stenslonga: vittu arbeia ( gjorra) mei en stenslijnga? jfr. Dsk. 

Steenslynge = Blide, Valslynge. 
Slikk-arte1·, pl. f., grønne Ærter i Bælgen, der koges og 

spises saalecles, at man trækker Bælgene mellem Tænderne; 
Jsk. Slikærter (ogsaa: Slæbeærter). 

Slil1.kes ( * * ) , v. rec., slikke hinanden ;:i: kysse hin
anden meget (om Elskende); ofte forbinder man: slikkes å 

snyjggjas å fajggjas å hiijggjas. 
Slikkner-u-nt, adj., cl. s. s. slikkurijn-uren-m·ed, adj., slikken, 

slikvoren. 
Slinkijn-eu-ed eller slinkner-11-ut eller slinkuriju-uren-ured, adj., 

slunken, indfalden, mager: slinkna grisa!; ett slinkured ( slinkut, 
slinlcecl) kreitur. Jfr. de besl. 0. Sv. slankig, d. s., Sk. slunken, 
halvslap; slinkecl, slap, løs, løstsiddende (om Foldeknive o. I.); 
N sk. slunkjen, tynd, slank; Tsk. schlank, rank, høi; Sv. slinka 
(slank-slunkit), hænge ned og dingle, flagre løst ( "laxns jactari", 

s. Rydqv. I, p. 18!cl). 

Slinkuer } . Sl. , .. 
SI

• k " adJ., S. '- Wt~lpt. 
III lll'IJll 

Sliskijn-en-ed, adj., sleclsk, sød talende og falsk; Gottl. sliskug; 
derimod Angerml. slisken, artig, beskeden, forekommende (= 

Sv. sniilll. 
20* 
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Sloi, et Substantiv, som kun forekommer i Talemaaden: 
ro i sloi, d. s. s. v. sloia (s. s.). 

Sloia:1 
( ar-ada-ad), v. n., udsætte et eget Slags Garn for 

at fange Ørreder: sloia atte orada. 

Sloia 2 
(ar-ada-ad), v. n., drive, dovne, være lad; jfr. Jsk. 

sloie, sløie: sludske i sin Paaklædning, i sin Gjerning; Moth: 
sloie, sløie. 

Sloiegaru, n., stort Fiskegarn til Ørredefangst, med Masker 
som paa Sildegarn, men naturligvis meget større. 

Sloier-sloi-sloit (af en Stamme paa g), adj. 1) dorsk, doven, 
lad; Langel. sloi, sløi, d. s. 2) svag, kraftløs; bruges de els 
om Mennesker og Dyr, deels om Iforn (let, svagt, uden egentlig 
Kjærne); i lignende Forst. forekommer Nordsj. sløi ( sloi), og 
om Korn, Sæd, Sønderj. sløi; Nsk. sløgge(n), sløje, sløie ( adj. 
neutr.); Sv. slo. I andre mere eller mindre nærliggende Be
mærkelser kunne jævnføres Angel., Langel. f. fl. sløi; Engl. 
slow; Dsk. sløv; Sv. slo; Nsk. slø, sljo ( sløgjast og sløast, 
sløves); Dal. sljog; Is!. slj6r, slær (v. slj6fa, slj6fga). 

Sloiesatt, n., Sted i Havet, hvor man sætter sloz'egarn 
(s. s.). 

Slomm (å; sjeldent), m., d. s. s. slommekjoul, n., Børne-
kjole, Sløikjole; Sk. slom (dybt, men kort o; Almqv.). 

Slouga, v. a. } Sl" 
SI f s. 1Jnga. onga, . 

Sinna, f. 1) Een, som hænger med Hovedet, slaaer Øi
nene ned og har ingen Skik paa sig; jfr. Vestg., Uppl. sluna, 
utugtigt Kvindfolk, Hore; Ångerml. sluna, lumsk l(vinde; Sv. 
og Sk. slyna, Tosse, Drog; Verml. slanker, en Karl, som slaaer 
Øinene ned og skuler. 2) fig. en gammel Hat med store ned
faldne Skygger. 

Sinna (ar-ada-ad), v. n., gaae og hænge med Hovedet (s. 
d. foreg. 0.); gaae og døse eller dovne, baade om Mennesker 
og Dyr (især Heste). Det er et Spørgsmaal, om Sjæll. slune, 
sløvne, tabe Veiret, være nær ved at kvæles, blive do.rsk og 
mat, hænge med Hovedet, er af samme Oprindelse; s. Molb. 
D. L. p. 516 og 520, paa hvilket sidste Sted Skrivcmaaden: 
sløvne maaskee blot skyldes en egen Udtale af slune. 

Slnnk, m., Benævnelse paa et dovent og efterladent Men
neske: ejn ful er el. douijn slunk ( Sydl.); jfr. Sv. slunt, m., 
Døgenigt, Dagdriver; Jsk. Slunti, af slunte, drøse, være efter-
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laden i sit Mbeide. Samlg. m. H. t. Form Bh. pilk = pilt; 
endvidere Sv. slunk, Slat = Sk. og Jsk. slunt. 

Slunkner-n-ut, adj., doven, efterladen (Sydl.). 
Slunsa (ar-ada-ad), v. n., d. s. s. sluna; jfr. Holl. een sluns, 

træg, dum, ubehøvlet Karl (s. Richey p. 265). 
Slå ( r-slo-slaued-slauijn j, v. a. og n., slaae; egne Tale

maader: slå fast, binde fast, f. Ex. slå linan fast i reved, b. 
Linen f. i Touget; slå for1' = slå majnsan forr, slaae Garn 
sammen ( s. Majnsa); slå ud: s. garn ud (sætte Garn ud 
ved at roe; s. sst.); slå sei om, d. s. s. slijnga, vira s. o., 
f. Ex. ålijn slår sei om armijn, Aalen slynger, snoer sig om 
Armen; slå opp, blive Opslag, Omslag i Veiret: hon slår opp, 

det bliver 0. 
Slåuga, f., Slange (jfr. orm); Ordet bruges stundom som 

Fælledsnavn om orm, m'mslå og snåga. 
Slåjtijug, slejtijng, m., Slægtning; Sv. sliigting; Moth: 

Slægting. 
SliU.ar, n., et Slags fiirkantet Fading paa en Slæde; jfr. 

firaknappam. Det sidste Ord i Sammensætningen kan, efter 
dets l{jøn og nuværende Brug, kun betegne "et Kar», som 
altsaa maa opfattes = Kasse e. I.; jfr. imidlertid Nsk. Sleakar, 
m., Fading paa Enden af en Slæde; af Ka'I', m. = Karm i 
hvoraf ogsaa Km'slea, Slæde med Harm. 

Slåppa ( er-slapp, pl. sloppe-slopped), v. n. og a., slippe; 
altid ligesom i Dsk. med stærk Bøining, baade som v. n. = 

Isl., Nsk. sleppa, Sv. slippa, med stærk B., og som v. a. = 

Sv. slappa, Is!., Nsk. sleppa, med svag B. Sliippa ujnnan, 
slippe bort, undkomme; Nsk. sleppa unda; Sv. slippa undan. 

Slånta (ar-ada-ad), v. n., glide, føres af sit Sted ved Glid: 
foddarna slCinta ujnnan forr 'ijn, Fødderne glide for ham; 
Vestg. slanta; Sv. slinta; Sjæll. (Nordsj.) slaae slent. Jfr. 

fittenslCint. 
Slått, f. , Slette ; jævnt og slet Sted paa Marken, saavel 

større som mindre; Nsk. ( Gudbrd., Telem.) Slett, f.; Sv. 

sliitt, m. 
Slått, adv., s. SlCitter. 
Slåtta, f., Klister, hvormed Garnet i Væven bestryges, for 

at stive og tætte det; af slcitta, v. a., slette, jævne f. l\1. 
Slatter, slått1, adj. 2 E., slet, flad, jævn, glat; Isl. slett'I'; 

Nsk. slett; Sv. sliit. Deraf slCitt, adv. 1) jævnt, lige: i skan 
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Iajggja bryjggjan så slatt, som i kajn, I skulle lægge Steen
broen saa lige, som I kunne. 2) ganske, aldeles= Dsk., Nsk. 

Slåtter, slått 9
, adj. 2 E., slet, som ei er, som det burde 

være, bruges yderst sjelden og alene i moralsk Forst.; paa 
samme Maade bruges deraf adv. slatt. 

Sliiw, f., en Slev el. Sløv: rnin slaw ! = min Sjæl! en Ed 
paa Bøigden. 

Slåws, pl. n., Slæber, nedtraadte Sko; Sk. sleusa el. slovsa, 
en simplere eller ringere Tøffel, der giver en slæbende Lyd, 
naar man gaaer; jfr. Eng!. slipper. 

Slåws, n., og sliiws, m., s. d. følg. 0. 

Slåwsa ( ar-ada-ad), v. n. , slæbe Fødderne efter sig; it. 
gaae dovent og skjødesløst ( = drawsa); Sk. sleusa el. slovsa. 
Deraf om en Person i Almindelighed med en saadan Gang: 
slaws, n.; om et Mandfolk slaws, m.; om et Kvindfolk slawsa 
og slawshasa, f. = Dsk. Almuespr. (Jsk.) Slæbliæl. 

Sliiwsa, f. } Sl 
Sl o h f S. V. awsa. aws asa, . 

SIOggara, m., en Slughals, af slogga, sluge; Sv. sluka1·e. 
SIOggefaut, m., et forslugent Menneske. 
Sliigse, adj. 1 E., slugen, forslugen. 

Sliijkltja (er-te-t), v. a., slukke; Nsk. (sydvest!.) sløkkja; Is!. 
slokkva; Sk., Vestg. slokka; Gl. Dsk. slykke; Sv. slacka (= Nsk. 
slekkja). 

Sliimmer, pl. f., Hylsteret paa Korn og allehaande Affald 
af Ifornet, naar det renses, som bruges til Svineføde; kaldes 
og småjor og kommes imellem den smaatærskede Halm: ta 
kjitan å gakk på tijlled å ta slornmer te gjyjltan, tag Spanden 
og gaa paa Loftet og tag Saader og Skaller til den unge So! 
"ded e ikkje bare ijn slommer», det er ikke bedre end S., 
siges om daarligt Korn, hvorfor og Ordet stundom bruges om 
slig Sæd. Jfr. Gottl. slojrn, Sæd uden Kjærne, Korn, som ikke 
duer = Sv. slosad; i samme Forst. ogsaa Si:iderml. slomsad 
og slornska, hvilket sidste og bruges om Halm, Avner og lidt 
Sæd blandede tilsammen; Nsk. sløyme, v. n., om Kornet: visne 
standses i Modningen; sløj;me, adj., om kjærneløst, ufuldkom
ment Korn. 

Sliir, f., en halv Vind, en Vind mellem plat V. og bi de V.: 
hon går forr en slor, siges om Skibet, naar det har en saadan 
Vind, ligesom man siger: hon går platt for vijnnen, naar det 
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har Vinden lige efter sig; om den figurlige Brug af Ordet s. 

slåi'a; Sv., Nsk. slår, Sidevind. 
Sliir, n., Foragtsudtryk om et Kvindfolk, som gaaer i ski

dent Arbeide og er selv beskidt: hun går liesom ett slår; s. 
slåra. Jfr. Ostg. sloi· = Sv. sladder·, n., Pak, Skarnsfolk; Dsk. 
(Bad en) Sløret, d. s.; Jsk. Slødde1·, Skarn, Dynd; Eng!. slw', 

Klik, Plet, Skamflek. 
Sliira1 (w'-ada-ad), v. n. 1) d. s. s. gå forr en slor (s. s.); 

Dsk. sløre, seile rummere, seile mere fra Vinden. 2) Da Skibet 
gaaer stærkest for en halv Vind, fordi alle Seilene da kunne be
nyttes, og da man tillige tænker nærmest paa en frisk Vind, 
bruges Ordet ofte i daglig T. udenfor Sømandssproget om: at 
gaae med Fart, baade i egl. Forst. om Skibe: en slorenes skuda, 
og i uegl. Forst. om en feiende Gang eller om d. Beskjænkedes 
hovedkulds Fremskriden: se, hvor hajn slorar el. går forr en 

slår! Jfr. Fyensk Sloi'trav, stærk Trav. 
Sliira ~ ( ar-ada-ad), v. n., forrette ureenligt Arbeide; kun 

om l{vindfolk: di peiarna gå å slora å slagga (s.d. følg. 0.); 
jfr. Eng!. to slur, slurry, sloi'ry, tilsøle, smudse, besmøre; N. 
S. sloren, hæsligt, forjaske, forslide Klæder og Sko. 

Sliira, f., en Tjenestepige, som har med det groveste og 
ureenligste Arbeide at bestille; deraf åskeslora, Kokkepige; jfr. 
Belg. slore, ure enlig 'I) enestepige ( lhre D. L. p. 159); N sk. 

Sløre, f., skjødcslost Rvindfolk. 
Sliittijn-en-ed eller sliittnrijn-uren-ured ( Gudh.) , adj., som er 

doven, ei gider bestille Noget; efterladen, uordentlig, skjødes
løs; ogsaa sliittuer-u-ut (Vesti.); jfr. Eng!. slothjul, doven, lad 
(sloth, Dovenskab, Ladhed); N. S .. Slotje, træg og dum Slyngel, 
som ei har Lyst eller Duelighed til Noget; Jsk. Sloter, skjø
desløs Person, Drog, Dosmer; Holl. sloddm', d. s. ; Sønderj. 
sluddrig, skjødeslos, uagtsom; Dsk. sludm,vorn = sludsket (slude, 

v. = sludske); f. fl. a. 

Sliittuer } .. 
Sl

"t " s. Slott1:Jn. 
0 tlll'IJll 

Smadder og (Gudh.) smodder, n., bragende, knittrende, skrat-

tende o.l. Lyd, især af Noget, der gaaer itu, knuses: gå i 
smadder, gaae i Stykker med en saadan Lyd; sjeved gjijkkj 
rent i smadder å modder å kras, Skibet sønderknustes aldeles; 
Sjæll. Smaddei'. Verml. smotter; Ostg. smutter, d. s. Sv. 
smatter, n., Bragen, Knittren; jfr. Dsk. gaae i Sh1ddermudder. 
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Smaddra (ar-ada-ad), v. n. 1) give en Lyd fra sig, som 
naar Hagl eller stærk Regn slaaer paa Vinduerne: reined 
smaddrar på ruarna; Sv. smattra, knittre, brage ; Sjæl!. smaddre, 
v. n. og a., gaae eller slaae itu, saa at det skratter; jfr. Tsk. 
schmettern. 2) skvaldre, prate hen i Veiret med skraldende 
Stemme ; Sk. smadra. 

Smaddra, f., et Kvindfolk, som Munden gaaer paa med Prat 
og Skvalder. 

Smaddrijng, m., d. s. om et Mandfolk. 

Smajs, n., Smæk, Klask, Bank, Riis: ja ga 'na smajs, jeg 
gav hende Smæk; Nsk. Smeis; Sv. smisk. 

Sm1tjsa (ar-ada-ad), v. a., smække, klaske, give Riis: Vestg. 
smajsa; Nsk. smeise; Tsk. schmeissen; Sv. smiska. 

Smakk, m., et Smæk. 1) Smækken, Smasken; Sv. smack, 
n. 2) et smækkende Slag: ja ga 'jn ejn smakk på kjautijn; 
Sv. smiick, m.; Nsk. Smz"kk, m. 

Smakka (ar-ada-ad), v. n. og a., smække. 1) smække med 
Munden, smaske: smakka på en piva tobak; Sv. smacka; Nsk. 
smatta; Isl. smjatta. 2) slaae: ja smakkada hannem; Sv. smiicka; 
Nsk. smikka. 

Smartan (altid i d. best. F.), f., den smalle, tynde Deel eller 
Ende af Noget, mods. kjokkan (s. s.). 

Smartenpiva, f., Benævnelse paa en meget smal, smekker, 
tynd Person. 

Smarte1·, smart, adj. 2 E., smekker, smal og tynd, spinkel 
(comp. sma1'tara; sup. smartast, sma1'testa): ejn smarter horra; 
en smart pibe!; ett smart ben; Sv. smart; Sjæll., Fyen., Møen.: 
smært (s. Molb. D. L. p. 525, der vistnok forkeert, hvad selv 
de der anførte Exempler vise, opstiller en Form «smær», som 
jævnføres og forvexles med Is!. smdr (= Bh. smår). 

Smi (er-de-t), v. a., smede; Nsk. smi; Isl. smioa; Sv. 
smida. 

Smida (er-smed-smedded), v. a., kaste (i dette Ords almin
delige danske Bemærkelse; jfr. Bh. kasta), smida nogged på 
golled, i vanned; smida bort, vakk, kaste forsætligen bort (mods. 
kasta v.); smida kroga (Nexø) kaste Fiskekroge ud, d. s. s. 
kasta k. (Gudh.); smida sei ner; smida om. Sk. smida; Dsk. 
d. T. smide (i Angel. det almindelig Udtryk for: kaste); N. S. 
smyten (Richey H. I. p. 268); A. S. smitan; jfr. Tsk. schmeissen; 
Eng!. to smite. 
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Smida (Gudh.), f., d. s. s. boulina ( a. St.), Ilugline, Toug 
befæstet i J{anten af Raaseil (Nsk., Sv. boglina); jfr. Nsk. 
( Fosen) Smitt, m., Fæstebaand i Kanten paa et Seil; Eng!. 
smite-line, Stødgarn, hvormed et Seil kan nedfældes, uden at 
stryge Raaen; smitingline, Ileslagslinen for Mesanen. 

Smidd, m., Smed; Nsk. Smid; Is!. smiar. 
Smidekrog (Nexø), m., d. s. s. lcastekrog (s. s.). 
Smodder, s. Smadder. 
Smolk, n., Smul, Smaadele el. smaat Affald, f. Ex. af l{ul 

(smollc å lcoll) eller Tørv (torrusmolk, Tørvesmul); Sv. smolk, n., 
Støv, Gran, Smule; Nordsj. Smulske, Smylske, Smuler af Tørv 

0. S. V. 

Smolla (å), f., Smule, Ilrødsmule; Sk. smolla (dybt o); Sv. 
småla, smola, smula, f.; Isl. moli, m. 

Smolla (å; ar-ada-ad), v. n" smuldre: brod smollar, Brødet 
smuldrer; smolla me bri:id, . smule Brødet. Derimod bruges 
det neppe, i al Fald høist sjelden, som v. a. = Dsk. smule; 

Sk. smolla; Sv. smula; Isl. mola. 
Smorra, f., Smørelse (af smorra, smøre); Sv. smorja, f. ; 

Nsk. Smyrja, f. 
Smonbara, m. og f" s. Bara. 
Smorrmad, m., et Smørrebrød, Brødskive med Smør paa 

ljfr. mad): ja va nera å fijkkje mei ejn smorrmacl; fira kjokka 
sm01'rmaclci, fire tykke Stykker Smørrebrød; Sk. srnorrnacl; jfr. 
Dsk. D. D. Smiclemad (Fyen., Loll" Møen.), Brød, hvorpaa 
Noget er srnuurt, f. Ex. Smør, Fedt, Honning o. 1. 

Smon·m·t, f" Navn paa en guul Blomst. Benævnelsen synes 
at vakle mellem Løvetand, leontodon taraxacum og Ranunkel, 
ranunculus acris (og desuden ranunculus ficaria), ligesom Sv. 
smorblomster bruges om begge; om Ranunkel bruges Sk. smor
urta, Dsk. Smørblomst (hos v. Aphelen dog ogsaa om caltha 
palustris, l{oblomme, l{abeleg); N sk. Smørblom (dog og om 
andre gule Blomster, f. Ex. tormentilla, Rødme). 

Smosk, n., Støvregn, Rusk; N. S. Muusch; 
~Moskregn; jfr. Nsk. Musk, n., Støv, Røg, Drev. 

smosk. 

Jsk. (Mors) 
Jfr. togge-

Smoska (ar-acla-ad), v. n., støvregne, ruske; Vestg. muska 
(regne jævnt og smaat); Jsk., Sønderj., Angel., Fyen. moske, 
muske (Fyen. ogsaa muskregne, smudskregne); N. S. rrmu-

schen. 
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Smyjggj, i Forb. i smyjggj, i Smug; Sv. i smyg; Gottl. i 
smojg. Deraf smoggla (å), smugle. 

Smår-små-smatt, adj., liden, lille; best. F. små; pl. små; 
comp. småre og smare, sup. småst, småste; Is!. smdr-smd-smdtt. 
Det bruges ved Collectiver; dog ogsaa i den bestemte F. om 
eenlige Gjenstande: rouijn, haurajn fajler så smår, Rugen, 
Havren falder saa liden, maadelig; sijllen e mann små iår; 
smatt korn, rein; dajn små horrijn, piblijn (ligesom i Dsk. d. T., 
navnlig l{jøbenhavnsk: den smaae Dreng, Pige); dajn små 
sijllen; ded små korned, reined; jfr. Bh. Actst. Landebogen 
(Hilbertz p. 327) «nogen srnaafr skouff", nogen Smaaskov. 

Småjkkj, m., Smække, f. Ex. paa Buxer ( boisesmajkkj); it. 
Skyggen el. Skjærmen paa en Hue, Kaskjet, svarende til sjyjggje 
paa Hat. 

Småjlla, f. 1) et Legetøi (af Papir o. I.), hvormed Børn 
frembringe et Knald; jfr. Sv. srnalla, f., Smække til at slaae 
med; Nsk. Smella, f., en Skralde. 2) et !{vindfolk, som bruger 
Mund, skjelder og smælder. Jfr. Tsk. Klatsche, Smække; it. 
Sladderkvinde, Sladderkjærling. 

Suabba ( a1·-ada-ad), v. n., med ad, bide, snære ad Een 
(= habba ad): hajn snabbar ad mei; Eng!. to snap, snappe efter, 
it. give Een kort Besked, overfuse med Grovhed; jfr. Dsk. 
snappe efter = ville bide (om Hunden); Vestg. snafsa, d. s. 
(lhre D. L. p. 162); N. S. sclmappsch, rap og kjæk i Mund, 
bidsk ( Richey p. 272 ). 

Suabba, f., Een, som bider og snærer ad Folk. 
Snakk, n., Tale, Talebrug, Udtryk: ded e nyt snakk ( naar 

man bruger et nyt, ikke-bornholmsk Ord), mods. garnmalt 
snakk; ded e ens snakk, det er eet og samme Udtryk, det er 
det samme, enten man bruger dette eller hint Ord; bonasnakk, 
Bondesprog; Nsk. Snakk ,tildeels i samme Forst.; derimod Sv. 
(ligesom og Dsk. og N. S.) snack i slet Betydning. 

Snakka (ar el. er-ada el. te-ad el. t), v. n. og a., tale 
(hvilket Ord ei har hjemme i Bh.); kun om det høitidelige 
Foredrag bruges et andet v., nemlig praka: ballijn kajn allt 
snakka; ett e 'd å snakka Tyst, ett ajned å forstå 'd; ni snak
kada el. snakten val me kongijn flera gånga i sommars? ejn 
snakkar bådde ded ena å ded andra, man bruger baade det 
ene og det andet Udtryk. Nsk. snakka (kun sjelden tala); der
imod N. S. snakken sædvanlig = schwatzen, plaudern; ogsaa 
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i Dsk" Sv., Sk. bruges Ordet for det Meste i mindre god Be

tydning. 
Snarka (e1·-snark-snorked), Y. n., snorke (Gudh. og fl. St.); 

Sv., Nsk. snarka; Tsk. schnarken; jfr. Is!. snarka, knistre. 
Suaska ( w·-ada-ad ), v. n. (impers-.), smaaregne, ruske; jfr. 

Verml. naskit, .maskigt, sølet (lhre D. L. p. 121); Sv. slaska, 
søle; regne ; slaskig, vaadt, regnagtigt; slask, regnagtigt Ve ir. 
Et andet v. snaska bruges om at spise med en vis ubehagelig 
Lyd og især om Svinenes Æden og er s. 0. som Sv. snaska, 

Dsk. snaske. 
Sue (r-dde-tt), v. a., snitte, beskære, kun om Træer: sne 

tra å, snitte Kviste af Træer; Sk. sne; Sv. sneda; Jsk. snede; 
Vestg. snaja; Is!. snioa; derimod Sv. snida; Nsk., Dsk. snide 
med almindeligere Bet. = Dsk. snitte; Sk. snitta (hvilken Form 

Bornholmsken ei bar). 
Sueil, suaji, m ., Snegl. Drengene synge for den følgende 

Vers: 
«Sneil, Sneil, komm ud me' dina långa horn! 
Har e ejn bone, dur vill kjøvva korn." 

ligesom i [{jøbenhavn: 
"Snegl, Snegl, kom herud! 
Der er en Bonde, vil kjøbe dit Huns." 

Suekasa, f., Sneeflage; s. kasa og klabbsne. 

Suekra, m., s. Kra. 
Suerlijng (Skg.) eller snål'lijng (I. ii; Gudh.), m., bruges 

deels om en lang, opløben, smekker Dreng, især sammens. 
horrasniirlijng, deels om en mager, smal Fisk (Torsk): ded e 
mann sniirlijnga el. fiskasniirlijnga, vi ha fåd (Gudb.). 

Snerogg, n., s. Rogg. 
S11e1·ta1, f., en smekker, opløben Pige (Gudh.): ded e ratt 

en snerta; meest sammensat piblasnerta; jfr. Sv. sniirta, en 

ung Pige (d. T.). 
Suerta2, f., et kort Ærinde: ja va en snerta (Gudh.); jfr. 

N sk. snerten, snar, hurtig; Gottl. snan'i, kort Øieblik. 
Snesa ( er-te-t), v. a., bide af, irettesætte: snesa ejn å; 

Helsingl., Jemtl., Medelp. snesa; Sv. sniisa. 
Suijller, adj., s. Snajller. 
Snikkara, m., Snedker; Sv. snicka1·e; Is!. snikkari; N sk. 

Snikkar. 
Snisa ( ar-ada-ad), Y. a., snitte, skære (Gudh.); snisa mei 
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ejn bidda bro å, skær mig et Stykke Brød (af)! Sv. snifsa, d. s. 
Ves tg. snifsa og Verml. snefsa, skære hurtigt af. 

Snitt: på snitt, paa skraa, skjevt, d. s. s. på sjåw: sjara 
på snitt; Nsk. paa Snid, Sne, Snei (Gl. Nsk. d snio); Sv. på 
sned, på snedden; SjælJ .. , Loll. paa Sned; Jsk. po Snei, po 
Sneis. 

Sniv ( Gudh.), snopp (a .. St.), m., Snip; Sv. snibb, m. 
Sniva ( er-snev-snevved), v. n., sove, bruges istedelfor sawa 

Is. s.) i lignende Forst. som Dsk. snue for: sove. Ordet har 
tabt den oprindelige Bemærkelse, at trække Aanden med stærk 
J.Jyd igjennem Næsen, hvilken findes i Dsk. snive ( s. Molb. D. 
0.) og Iigesaa i snue; jfr. Eng!. to sniff og to snujf. 

Snivse, adj. 1 E., flan, skamfuld. 
Snobba, v. a., s. 8noppa. 

Suoer-s110-s11ot, adj., snu; jfr. Is!. ( B. H.) snob·, listig, 
snedig. 

Suoffel, m. = «ejn, som brokkar snuda», næsviis Slyngel, 
uforskammet Person: dijn snoffel (Gudh.); Sk. snojfel, d. s. 
Vestg. snujfel, «bangel, nebulo» (Ihre D. L. p. 164); jfr. N. S. 
Snovel, «ungewaschener Bengeln (Richey p. 277). 

Snopp, m.1 S 
S f s. noppuer. noppa, . 

Snoppa ( ar-ada el. te-ad) og snobba ( sjeldnere og blot en 
anden Udtale), v. a., aftage Tanden paa Lyset, snyde, pudse; 
Sv. snoppa; Fyen. snuppe; Eng!. to snujf; Ordet er at henføre 
til Tsk. Schnuppe (Eng!. snujf), Tande, Taande; hvoraf i Tsk. 
Provindssprog: das Licht schnuppen, som svarer til Moths: 
taande Lyset. Et herfra forskjelligt Ord snobba, v. a., snubbe 
af, afstumpe (Is!. gera snubb6tt): snobba lid å 'd, hug lidt af 
Hjørnet, Enden paa det! Sk. snubba, skære eller klippe af 
Noget, saa at det bliver kortere (Klingh.); Gottl. snåppå, af
skære under Støbningen den nedre· Ende af Lyset; til den 
Slægt høre Nørrej. Snupper, afsnubbede Vanter; Verml. snop, 

" Lysestump. 

Snoppner-u-ut el. hvidsnoppuer, adj., som har lidt Hvidt, 
navnlig hvide skjevtsiddende Streger el. Striber paa Overflaben, 
Overmulen, medens det øvrige Legeme er sort, bruunt eller af 
anden Farve; især om Heste: ejn snoppuer hast. Deraf Egen
navnene: snopp, m. , om en saadan Hest; snoppa, f., om en 
Hoppe. 



S~mRKIJN---SNAWSA. 317 

Suorkijn-en-ed, adj., mut, but, studs; jfr. Sv. snoi'k, Puk
ken; snorka, pukke; Tsk. Schnarcher, et Gnav, Knurrepotte. 

Snona ( ai0 -ada-ad), v. n., snurre; Sv. snorra. Ordet 
bruges ogsaa om Lyden af gloende .Tern o. I., som dyppes 

Vand. 
Snorres, snorrevip, m., membri virilis nomina honestiora. 
Snotta (ar-ada-ad), v. n., d. s. s. snåwta, snøfte: gå å 

snotta å snåwta, gaae og søle, gaae som et Drog; jfr. snåwla. 
Snuda, f., Snude; bruges som Foragtudtryk, ligesom t1°yna: 

lwrrasnuda, næsviis, uforskammet Dreng. 
Snydeklud (sjelden), m., d. s. s. snydetorkle, Lommetørklæde; 

Is!. snytukMtr. 
Snyjggjas (as-ades-ads), v. rec. = fåjggjas (s. s.), kjæle for, 

kjærtegne o. s. v. (om Elskende); uvist, hvad Grundbetydningen 
er; om det muligen er beslægtet f. Ex. med snåjggj (s. s.) eller 
med Eng!. lo snuggle , krybe sammen, rykke nær og tæt paa 
hverandre, knue sig til hverandre. I Sv. betyder snygg net, 

peen, pyntet, hvoraf snygga upp. 
Snåga, f., Snog; Tsk. Schnake, f.; jfr. Is!. sndkr. 
Snåja ( ar-ada--ad), v. ref., snige ( Sk. sniga, Os tg. snige): 

sniija sei idå, gaae af, glide af: gjorr 'ed gott fast, ad ded inte 

sniija1° sei idå ! 
Snåjggjer-snåjggj-snåjgjt, adj., mild, venlig, indsmigrende, 

polisk, sledsk, falsk; jfr. N. S. snigger, munter, frisk ( Richey 

p. 273). 
Sniijller-sniijll-snåjllt og snijller-l-lt, adjj., bruges begge ude-

lukkende i slet Forst.; det første om den, som taler falskt og 
løgnagtigt i Almindelighed (hajn e snåjller, hon e snåjll); det 
sidste deels i samme Bemærkelse, deels om den, som er sød
talende, lokker og smigrer for Kvindfolk (Gudh.). Derimod 
Is!. snjallr, veltalende; Sv. snåll, Nsk. snild, artig, forekom
mende, f. M.; Dsk. snild, klog, kløgtig (= Sk. snåll), it. listig 

(i god Forst.). 
Snårlijng, m" s. Snerlijng. 
Snåwl, n., seendrægtig, dorsk Person. 
Snåwla (ar-ada-ad), v. n., snøvle; fig. snåwla me nogged, 

være seen med Noget. 
Snåwsa (a1°-ada-ad), v. n., ikke rigtig vide, hvad man vil: du 

går au å snliwsa1°, siges om den, man maa gaae og vente paa, 
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hvad det skal blive til (Gudh.); formod. besl. m. sndwla; jfr. 
Jsk. snøvse, snøvle, tale gjennem Næsen. 

Snobba (er-de-d), v. a. og n., irettesætte: hajn snobde 'na; 
snobba ejn å, bide Een af; Sv. snubba, v. a.; Fris. snubbe, 
snobbe; Eng!. to snub; Sønderj. snyppe (s. Een af); Jsk. snevve 
( s. Een af); Dsk. (sjelden) snibbe Een og snibbe ad E.; Eng!· 
D. D. snip, sneap, sneb, snib; Is!. snupra. 

Sni.ibba, f., Irettesættelse; Dsk. d. T. Snibbe; Jsk. Snev; 
Sv. snubbor, pl. f.; lsl. snuprur, pl. f. 

Snoja ( er-te-t), v. n., snuse, snøfte efter Noget (om Nys
gjerrige; Visiteurer; Støvere); Sønderj. snekke, Snøkhund, 
Støver); Sv. snoka (jfr. Eng!. to snook, lure paa); Dsk. snage; 
Jsk. snave; jfr. Is!. snaka (Gislas. D. 0. «snage»); beslægtede 
0. Sv. snugga, Uppl. snoggds, snuse, snylte efter Mad. 

Snor, n. = Nsk. Snør og Sn01', n.; Sv. snor, m.; Dal. 
snår; Tsk. Sclmoder; Dsk., Engl., Holl. Snot. 

Snordalk og snordalkes, m., Snotklat; Sk. snordalk. 
Soda, n. app. og pr., f., Navn paa en sodfarvet Hoppe. 
Sodiju, n. pr., Navn paa en sodfarvet Hest; Nsk. Sot"en; 

Is!. (B. H.) s6ti, n. pr., især om Heste. 

Sodne1·-u-ut, adj., sodet, sodfarvet, sodbruun: ejn soduer 
hast; Nsk. sotut; Is!. s6t6ttr; men s6tugr, fuld af Sod := 
Sv. sotig. 

Soffia, n. pr., Sofie; derimod forb. med a. Navne: Stine 
Sofia, Stine So/i. 

Sogga el. sågga (ar- ada-ad), v. n., koge langsomt: grodijn 
... " I!. tår å ~gJ{;_._ ;-;...,.1_,____

1 
r~u" ~ 

~ ~'Sogner-sogu-sogut, adj., søgn; Isl. 8zjkn, syknt (sygnt): ejn 
sogner da, en Søgnedag (Sv. soknedag; Nsk. Syknedag). 

Sokka (ar-ada-ad), v. n., d. s. s. sjokka, sokke, sjokke, 
gaae kraftløst, . skjødesløst: sokka å eller åsta (adsta); af sokk, 
m., Sokke; jfr. bena, staula, tojla). 

Sokkeduufod ( sjeldent), m., Benævnelse paa en Due, der 
har en Krands af Fjædre og Duun paa Fødderne; Dsk. 
Sokkedue. 

Sokkerklåw (å), n.; en Tvebak (af klawa, kløve); kaldes og
saa blot klaw. 

Sol, f., Sol: soler å måna, Sole og Maaner; me soln, med 
Solen, efter Solens Gang ;:i; til Høire; imod soln, mod Solen 
;:i; til Venstre; Nsk. mote Sol'enne. Ordet er Hunkjøn, ligesom 
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måna Hankjøn, i Overeensstemmelse med den almindelige Brug 
hos de nordiske og germaniske Folk; ikkun i Gottl. er sol el. 
soli, m. (ligesom manii, f.), og samme l{jøn har Ordet faaet 

Sv. Skriftsprog. 
Solbag, n., Solskin, som varmer og tørrer; jfr. baga. 
Solbjiirn\jng, f., Solens Nedgang: i solbj(:ir'nijngen (Gudh.); 

Sv. solbergning, f.; Falst. Solbjm0 ing; Nordsj., Fyen. Solbje1°g; 

ligesaa i ældre Dsk. 
Solglas, n., Brændeglas; Sv. solglas. 
Solhatt, m., et Hovedtøi, som bruges af unge Piger, «en 

Art l{ysc, beklædt med sort Silke, som i Folder hænger ned 
over Nakken; omkring Pullen, som er meget liden, gaaer en 
pæn lille Blomsterkrands" (Panum B. B. Till. p. 58). 

Som, pr. re!., udelades i enkelte Tilfælde, hvor det er Su
bject (som Object naturligviis ofte, f. Ex. i:iggan ijn kommer; 

i:iggan ijnne va); s. (Jgga. 
Sommar, m., Sommer: i sommar, i Sommer, naar det nær-

værende Aars Sommer endnu varer; derimod hedder det i som
mars, naar den er forbi (analogt: i vijnter og i vijnters); Angel. 
e Sommes; derimod Sv. 'i somras, forleden Sommer. 

Sommargjijlle, n., s. Gjijlle. 
Son, sau, n., Maling af Havet, bruges især om Vandet, 

som løber frem og tilbage inde mellem IUipperne og Skjærene; 
jfr. Nsk. Su, f., Søgang, stærk Bølgegang ved Strandbredden; 
Vestg. souy, Gottl. siiug, Vanddrag, Vandaare; Verml. sag, Sted 
paa Marken, hvor Vandet alfid vælder frem; Is!. s1igr, m., 
Trækvind, Trækluft (efter Il. H. ogsaa Tilskyl af Havet). 

Soua, saua, f., Navn paa forskjellige l3lomster, som Bierne 
fortrinsvis suge af (soua å); i Gudh. bruges det om en Urt med 
Illomst, lig et IUøver, rødlig eller blegrod af Farve, som voxer 
i Engene og kaldes ogsaa vijllklåuer el. vijllt kliiuer, Vildkløver, 
nogle St. forstaaes ved soua Blomsten (Hovedet) paa det almin
delige møver, Hodkløveret (jfr. Dsk. Suekop = Hodkløver); 
a. St. bruges Navnet om et Slags blaa Blomster, der ligne 
Kornblomster, eller om et Slags smaa Blomster, ogsaa blaa af 
Farve, men kun lidt større end Glemmigeier, og som voxe 
klyngevis. Derimod Sv. åke1°suga el. sugor, Hampenelde, galeop

sis; Sk. hvid sua, lamium album. 
Soul, sanl, n., d. s. s. saulmad, Suul, navnlig Rjod og 
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Flesk; GI. Eng!. soul; Sv. so/vel, n.; Nsk. Suvl Sovl f. fl.; 
Is!. sufL 

Sonia, saula (ær-ada-ad), v. n. (impers.), smage bedre, 
federe, kraftigere, naar man f. Ex. faaer Sauce paa I{jød eller 
Fisk: ded saular; la voss få lid doppa, forr så saular 'ed båre! 
jfr. Nsk. suvlug, adj., tjenlig til Suul; it. feed, kraftig, som 
man kan spise meget Brød til; af suvla, sula, v. n., være 
tjenlig til Suul; Sv. so.fia; Dsk. Almuespr. sule (forslaae). 

Sovla (å; ar-ada-ad), v. a. og n.: sovla i sei, søbe, slubre 
i sig; maaskee nærmest besl. m. Tsk. saufen, drikke ( Sojj', 
Fylderi). 

Spager, adj., med Betydningen: klog, viis, findes nu kun 
Sammens. kjåj1mespager (s. s.). 

Spajnamål, n., Spand, Fingerspand, som Maal. 
Spanior (o), n. pr. m., en Spanier; Nsk., Sv. Spanjor. 
Spankelera (ar-ada-ad), v. n., spanke, slentre; Gottl. span-

kelerii. 

Sparlagen, n., Omhæng, Gardiner paa eff Seng (himlasajng); 
Sv. sparrlakan, n.; Is!. sparlalc, n.; Nordsj. Sperlagen (Junge 
p. 404); Dsk. (foræld.) Spærlagen. 

Sparlagenska1•pa, f., den øverste nedhængende Rand af et 
Sengeomhæng, hvilken hænger i Sengekarnisen sajngakamissed), 
altsaa et Slags kort Gardin til Stads; neden under den hænge 
sparlagen; Is!. (B. H.) sparlaksbrun, d. s. 

Speil, m., et Speil, bruges fig. ei blot om den bageste 
udvendige Flade paa et Ski li (Agterspeil), men og om Fylding 
baade i en Dør og .i en Stoleryg; it. om Bagstykket el. Ryg
stykket paa Stadsvogne. 

Spekkelerder-d(t)-t, adj., snu; Sk. spekkelerad. 

Spel (Bøigd.), n" d. s. s. spill, Spil; Sv. spel; Nsk. Spel, 
f. a. F. 

Spela (ar-ada-ad), v. a. og n., d. s. s. spilla, spille; Sv. 
spela; N sk. spela, spæla f. fl. 

Spemula, f., spydigt Menneske, Spottefugl. 
Spesa (ar-ada-ad), v. a., d. s. s. spleisa, splidse (Gudh.); 

af spes, Spids af Touget, som indbringes i Touget selv; N sk. 
spisse (Søndmør, B. St.) og spleise (almindeligst). 

Spi (er-de-t), v. n. og a., spy; deraf spi, n., Spy, og spi
.fiaua, f., Spyflue. Angel. ogsaa spi. 

Spidda (e), f. 1) Pind af Staaltraad; Strikkepind; Nsk. Spyta, 

---



r 
SPIDDEHOUA-SPLINTERSPAGANA. 321 

Spite, f., d. s., it. tilspidset Pind, Stikke ( Isl. sp,l}ta, spita; 
Vestg. speta); Spid, Stegespid (Sv. speta, der og bet. Spile); 
2) fig. et spinkelt Menneske, især Kvindfolk. 

Spiddehoua el. -haua, f., en strikket Hue (Gudh.); Sk. spede
hua. Ordet forudsætter, ligesom og det følg. O., et nu af Brug 
gaaet v. spidda = Nsk. spita, spyta, strikke. 

Spiddetroia, f., strikket Nattrøie, som nu kun bruges af 
Mandfolk; tidligere ogsaa af Kvindfolk, nemlig en rød om Søn
dagen, en blaa om Hverdagen (Gudh.); Sk. spedefraja, strikket 

Uldtrøie til Kvindfolk. 
Spigga (ar-ada-ad), v. n. og a., sparke, skrabe, kradse med 

Fødderne, som Høns , Hunde o. fl.; overføres ogsaa paa 

Mennesker. 
Spijn1 (Syd!.), n., Benævnelse paa et sædvanlig med 2 Laase 

forsynet Skab, hvori især forhen Bonden opbevarede Gaardens 
vigtige Papirer, saavelsom Rostbarheder; Tsk. Spind, n., 

Skriin, Skab. 
Spij11", n., Fjerdedelen af en gammel Skjeppe; i nyt Maal 

l Fkr., l Otkr., 5/s Pot; Holsteen: Spint, n., et Maal til I\orn

vare, 1/tB Tønde. 
Spinkel el. spiuklesjoga, f., Navn paa en hidsig Sygdom: 

«naar man havde f1°islesjoga el. frislarna (/risler, gule Pletter i 
Huden), og dertil stødte Vildelse og Raseri, sagdes man tillige 
at have faaet spinklesjoga", Gudh.; formod. samme Sygdom 
som ellers kaldes sprinlcler, sprinlclarna, Sprinkler ( s. Molb. 
D. 0.); Tsk. Sp1°enlcel; jfr. Nsk. Sprelclur (Sprelcle), f., smaa 
adspredte Pletter el. Prikker. I Jyll. er Sprinlcel el. Sprinlcler 
Navn paa Forraadnelsesfebre og overhovedet heftige, smitsomme 

Sygdomme. 
Spinkluer-u-ut, adj., d. s. s. spinlcel, -t, spinkel, tynd. 
Spijunara, m., en Edderkop; Engl. spinner (om en stor 

Jordedderkop); Tsk. Spinne, f.; Sv. spindel, m. Dsk. DD. 

(Sjæl\., Møen) Spindelcone. 
Spinter-spagana, adv., bruges kun i Forbindelsen: spinter-

spagana nyer-ny-nyt, splinterny (jfr. Sv. spint, Flise, Affald, 
Strimmel; Bh. spåga, Træsplint); Is!. spdnnyr ( = Moths: 
spaanen.1J; af Spaan); Sv. spingspångande ny ( ogsaa Sk.); it. 
splitter ny (splitter, Splinter) og spiller ny (spillra, Splint); N sk. 
spildrende ny ( Spildra, tynd Fjel, lig en stor Spaan); Gottl. 
span naj ( span, Spaan), splitt splånganda naj og sp1°itter naj. 

21 
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Derimod siger man i Bh. splitternaiijn, splitternøgen; Tsk. 
splitternackend; N. S. splinternaken; Sv. spiller naken; Nsk. spil
drende nakjen. 

Spfra, f., et Spiir; deraf rujnspira, låseilsspira (begge Sø
mandsudtryk); kjarkjespira, tå1·nspira; Is!. spfra, f.; Sv. spira, f.; 
Nsk. Spir, m. Ordet betegner og i Bh. en Spire, Plante
skud; Sv. spira. 

Spissbu, m., Spidsbub (Tsk. Spitzbube), bruges i god Forst. 
= Skjelm, Spasmager, Spøgefugl: mijn broer sa ota: gje mei 
en "Palt.mår»! i stajn forr: "Palthåstn, forr hajn va soddan ejn 
spissbu; soddanna or som: "kryderera, donnervåtter", briigges 
kons å ejn ejlle ajn spissbu. 

Spo (er-de-t), v. a. ref.: spo sei, skynde sig, ile; ni spoden 
jarr så, J ilede saa; GI. Dsk. spaae sig: "Og Ravnen sig spaaede 
til feden Braad11 (l{æmpevis.); Nørrej., Sønderj., Lo!!. spaae el. 
spoe sig; Gottl. spoda (Ihre p. 167); it. spudii, spoCi (Almqv.); 
N. S. spooden (spuden, spaden), sich spooden; Holl. spoeden; 
Eng!. to speed; Tsk. sich sputen; jfr. Gr. a11:dnJe1v, a11:ouiJd(e1v. 
Samlg. v. fi0'as. 

Spola (a1·-ada-ad), v. a., spøle (spule), skylle (til Skibs); Sv. 
spola; N. S. spolen. 

Spola, m., Pind i Vognhaver el. Vognlætter; kaldes og 
steiaspola; Dsk. (Moth) Spole; Sv. spole, m. 

Spolasteia, m., s. Steia. 

Sporr (å), n., Spor; Sv. spår, spårr; Is!. spor. 

Sporra (å), m., Spore: ta håstijn me sporrajn, d. s. s. 
gje h. å sp01·rajn, give Hesten af Sporen; Sv. sporre, m.; Isl. 
spori, m. 

Spott (å), n., Spyt; Sv. spott, n.; Nsk. Sputt. 

Spotta (å: ar-ada-ad), v. a. og n., spytte; Sv. spotta; Nsk. 
sputta; Is!. spyta. Deraf spottan, f, Spytten. 

Sprajla (ar-ada-ad), v. n., sprælde; Nsk. sprala (ogsaa 
Vestg.); Sv. sprattla. 

Sprikka, f., Sprække; Sv. spricka. 

Sprikka ( er-sprakk-sprokked), v. n., sprække; Sv. spricka; 
Nsk. (Tr. St.) sprikke. Jfr. språjklcja. 

Sprinkler, s. Spinkelsjoga. 

Spryjggjer-spryjggj-spryjgt, adj. 1) d. s. s. sjor, skjør, sprød, 
som let springer, let kan brydes. 2) d. s. s. kjivver, som ei 
taaler Berørelse, springer og sprætter ved saadan; it. sky, 
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springsk (om Heste): ojen e spr-yjggja. Slægtskabet uvist; jfr. 
Tsk. sprude ( Sproclig-keit); endvidere Sønderj. sprøggel, meget 
skjør, let brækkelig; it. fig. hidsig, opfarende, kort for Hovedet 
(samlg. sprølle1' i J\lolb. D. D. L.); Nsk. sp1°æk, sky, urolig, 
vanskelig at holde; kaad, springsk; Eng!. sprightly, livlig, 

munter, hurtig. 
S1uångjent (ar-acla-acl\, v. n" fare, tumle: hajn språngjerar 

svart (Gndh.), d. s. s. farras ijlla; formod. af et tidligere brugt 
Ord - Sv. qmlng, Spring, Løb; Nsk. Sprang, Spraan,q («han 
gjer' ikje stort Sprangj' e el. Spraang", han er ganske stille og 

rolig). 
S11riijkkja ( er-sprajte-sprajt), v. a. (causativ), bringe til at 

sprække, briste, revne: sprcijkkja slån, om Slaaen, som man 
steger paa en Ildpande; spriijkkja sina boiser, sprænge sine 
Buxer; Sv. spriiclca, v. a., brække, give en Rift el. Sprække. 
Sprcijkkja forholder sig til sprikka (s. s.), ligesom lajggja til 

liggja. 
S11riijug, n., Smerte, Værk; det bruges saavel om gigtagtige 

Smerter i Ledemodene, f. Ex. ja har soddan språjng i dajn 
ena armijn, som og om den Ilede, man føler paa et Sted, hvor 
der er Hævelse, f. Ex. ved Tandpine, Bistik o. s. v.; ogsaa om 
Frostsmerter i Hænder og Fødder; jfr. najlspn'ijrig. 

S1Hiij11ga (e1°-cle-t), v. n., smerte, værke (jfr. d. foreg. 0.): 

mina hanner spriij11ga så. 
Spriitta ( e?'-spratt-sprotted el. spn'itt). 1) v. n" sprætte, 

sprælle, fare op f. M.: hajn har spriitt cl. sprotted låjnge; ded 
spratt i mei; Sv. sp1'itfa (med stærk B.), d. s.; Nsk. spretta 
(stærk B.), splittes, spredes pludselig, springe (= Sv. spritta); 
it. udspringe (= Is!. spi·etta (m. stærk B.). 2) v. a" sprætte, 
splitte: hon spratt sarkjijn opp; Is!" Nsk. spretta, Sv. språtta, 

med svag B. 
S1niitturijn-11ren-u1·ed, adj., som har den Egenskab at sprætte, 

sprælle (Gudh.). 
Spåga, f" Flise i Træ, Træsplint; hyppigst sammens. trii-

spåga; jfr. Nordsj. Spouer, Aarerne i det høvlede Træ; it. 
Spaaner (Junge p. 40Ei); Jsk. Spog, Spogen, "den grove Side 
af Træets Aarer• (Samsø); spoget, skjør, sprød, frønnet; Angel. 
spaaket, d. s.; samlg. Nsk. Spækje, f" Spaaner, Fliser af Ved 
( Sprek, m" en enkelt Spaan); Spik, f" Splint, f .. M.; spikut, 

fliset, fuldt af Splinter. 
21• 



324 
SP ÅKJÅLIJNG-STA. 

Spåkjiilijng, f., Spaakone, Sandsigerske, hvad enten hun er 
gammel eller ung; derimod Dsk. Spaakjærling mere Foragts
udtryk. 

Spånad, m., Spind, Det, sem et spundet; ja har hånt spå
nadijn frå 'na, jeg har hentet det spundne Garn hos hende; 
Sv. spånad, sponad, m.; Nsk. Spona, Spaanaa (Spune, Spone), 
m.; lsl. spuni, m.; Dal. spunå. 

Spiij, n., Spiger, stort Søm; Sv. spik, m.; Nsk. Spikar og 
Spik, m.; Engl. spike. 

Spiitt11er-11-11t, adj., spættet; Gottl. spattug. 
Sta, m., et Sted (tidligere en St.); best. F. stajn, pl. sta; 

best. F. stana; Nsk. Stad og (almindeligst) Sta, m.; best. F. 
Sta'en og Stad1"nn; pl. Stade, Stae; Sv. stad, m.; Ældre Dsk. 
O 2 50-1400, Petersen) en Stath; Isl. staar, m.; N. S. Stede. 
Deraf fodesta, hjemsta, kjopsta; fremdeles Egennavnene Båsta, 
Lista, Malsta, Rosta, Jpnesta (Navne paa Fiskerleier), Tijngsta 
(Navn paa en Samling Gaarde og Egnen deromkring) f. fl. a. 
Med Bemærkelsen: Stad, By (Sv. og tildeels Nsk. stad; lsl. 
staor; Tsk. Stadt, f.) høres det neppe; i det mindste er by 
det almindeligste Udtryk herom. Ordet bruges i endeel For
bindelser, der danne adverbielle Udtryk, deels alene forbundet 
med Præpositioner, deels med adjectiviske Ord, i hvilket Til
fælde Præpositionen udelades; nogen særegen deraf dannet 
adverbiel Form haves ikke, saaledes som i Dsk., Sv. o. fl. a. 
Sprog : i stajn for1" i Stedet - Sted en - for ( Isl. i staainn 
fyrir; Nsk. i Sta'en fyre); på stajn, strajs på stajn, paa Stedet, 
strax; adsta, asta, åsta (s. s.), afsted, frem; ajn- el. ajnijn
(andra-), qjle-, €fn-, fiera- (flere-), ijngijn- ( ijngena-), många-, 
najn- (noggijn-), somma sta, andet Sted, andre Steder, alle 
Steder o. s. v. = paa andet Sted, alle St. o. s. v. = anden
steds, allesteds o. s. v.; jfr. Nsk. -stae, -stan, -stass (f. Ex. alle
stae, allestan, allestass); Sv. -stades ( f. Ex. annorstades, alle
stades); Isl. sta<lar ( f. Ex. annarstaåar, alstaåar). En ganske 
egen Bemærkelse har sta faaet i den Forbindelse: i sta ::i: i 
Aften, om den kommende Aften (om den alt indtraadtr. maa 
siges: i aftan): ja kommer, ska komma i sta; ja vill gå hjemm 
i sta; ded e jo tis nokk ad gjorra 'd i sta; Sk. i sta; Dsk. 
D. D. (Nordsj., sydl. Fyen, Loll., Falst" Lange!. f. fl.) i Sted, 
i Stei = i Aften, i Aftenskumringen. Udtrykket maa anvises 
sin Plads herunder, ikkr. formedelst den blotte Formlighed, 
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der viser sig strax ved første Øiekast, heller ikke just forme
delst den Omstændighed, at der i de beslægtede Sprog ei 
findes noget Ord, hvoraf denne Form kunde være opstaaet, 
med Betydningen: Aften, Aftenskumring eller lignende, en Be
tydning, som forøvrigt Ordet sta, Sted heller ikke nogensinde 
har i de ovennævnte Mundarter udenfor denne Forbindelse; 
men Udtrykket maa sættes her, fordi der er al Sandsynlighed 
for, at den nuværende Betydning af i sta, i Sted, i Stei kun 
er en uegentlig, som skylder særegne Forhold sin Oprindelse, 
medens den egentlige, herfra heelt forskjellige Bemærkelse, som 
findes bevaret i et lignende Udtryk andensteds, tidligere er 
forsvunden. Denne uegentlige Bemærkelse synes altsaa at 
være indskrænket til Skåne (navnlig Luggude Herred; Almqv.), 
Bornholm og den danske Øgruppe; thi at den og har hersket 
i Sydsjælland og det nordlige Fyen, tør man vel antage, om 
den end nu ei findes der; selv paa Bornholm kjendes og 
bruges Udtrykkes nu kun af de Ældste. I Islandsken derimod 
bruges Udtrykket i staa med Bemærkelsen: strax; N sk. istad, 
i Sta, deels: strax, snart, om en liden Stund; de els: nys, 
nylig, for en liden Stund siden; hermed kunne sammenlignes 
det Bh. på staJn, Dsk. paa Stedet ( · Isl. i staa); Vestg. på 
stan, ret nu, om kort Tid; Jsk. (Mors) aa e Ste', Angel. aa æ 
Suj (paa Stedet), i Øieblikket, nu for Tiden (s. Hagerup p. 62). 
Med det islandske i staa og for en Deel ogsaa med det norske 
i Sta, er der stor Sandsynlighed for, at det skaanske og born
holmske i sta og i danske Dialekter i Sted, i Stei oprindelig 
have havt Bemærkelse tilfælleds; thi at en saadan Bemærkelse 
endnu skulde være tilstede i dansk Provindssprog, maa høi
ligen betvivles; hvor Molbech anfører Udtrykket: i Sted (D. L. 
p. 245), føier han rigtignok til: «udentvivl bruges i Sted eller i 
Stad ogsaa («i Jylland?") for: strax, uden Ophold, ligesom lsl. i 
stad", men han fremfører Intet til at bestyrke denne Formodning. 
At det derimod har været den oprindelige og egentlige Bemær
kelse af hine Udtryk, derfor taler stærkt et synonymt Udtryk i 
Skaansken, hvis egentlige Bemærkelse er klar og sikker, lige
som der og kan paavises, hvorledes den uegentlige er opstaaet. 
I Sk. har nemlig Udtrykket: ratt strajs ( 0: ret strax) netop 
Bemærkelsen: til Aften, i Aftenskumringen (s. Almqv.; Klingh.). 
Her kan fremdeles til yderligere Forklaring tjene, hvad Kling
hammer (Minnen från åren 1829-39; p. 67) bemærker om den 
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skaanske Bonde: <iman beskylder ham for i sit Arbeide at 
være magelig, langsom og træg, Egenskaber, siger man, som 
udtale sig ogsaa i selve Sproget, hvor Svaret: ratt st1°ajs (ret 
strax) betyder: om nogle Timer)). Klinghammer afviser disse 
Beskyldninger med Hensyn til Arbeidet og vedbliver: "hans 
Arbeide bestemmes i Regelen af Solens Op- og Nedgang og 
lider ikke nogen Afbrydelse uden af Maaltiderne)). Her ligger 
altsaa den Slutning nær, at Bonden med sit Svar: ret stmæ, 
sædvanligst maatte tænke paa den Tid, naar hans Dagarbeide 
var endt, altsaa netop Solnedgangen, Aftenskumringen, hvilket 
Begreb efterhaanden er udelukkende blevet fortrnndet med hint 
Udtryk, saavel ifølge Bondens egen Tankegang som ifølge An
dres Opfattelse. Paa samme Maade har upaatvivlelig ogsaa 
det tilsvarende Udtryk i sta, i Sted, i Stei faaet sin uegentlige 
Bemærkelse, medens det oprindelig har havt Betydningen: 
strax, ret strax, ret nu, om Lidt, ligesom det norske i Sta, og 
saaledes bliver tillige det Phænomen let forklarligt, at hint Ud
tryk kun bruges, hvor Talen er om den tilkommende Tid. 
Denne Sprogbrugs Udbredelse til de omtalte Landsdele har 
just ikke noget Ubegribeligt, naar der sees hen til deels For
holdenes Lighed, deels det indbyrdes Samkvem, men noget 
Bestemt lader sig derom forø'vrigt neppe afgjøre. 

Stabba, f. 1) Træstamme, som staaer paa Rod og af 
hvilken Grenene ere afhugne; Sk. stabbe (afhuggen); jfr. Fyensk 
en Stap, Roden af et Træ med noget af Bullen over Jorden; 
Falst. en Stabb, d. s. (om et lidet Træ). 2) en Træstump el. 
Støtte under en Ting ( d. s. s. strawara): satta en stabba ujne 
nogged; Nsk., Sv. stabbe, m., Blok, Knub, Klods; Isl. tre
stabbi, m., d. s.; Ostg. stabbe, tyk Træstolpe; Dsk. (foræld.) en 
Stabbe, Amboltstok. 3) figurlige Udtryk: trastabba, et Træ, 
som staaer i Stamp; piblastabba, en Pige paa 16 a 17 Aar ; 
hallstabba (s. s.). 

Stabeis (uden pl.) eller stabeisera (pl. d.s.), m., Særling, 
løierlig Patron, især om ældre Mandfolk (Ringeagtsudtryk, dog 
af de mildere): ded e ejn satans ujnelier stabeis; Vestg. stabis, 
gammel, alvorlig Mand; Ihre D. L. p. 169 (Almqvist efter Hof: 
stabir, alvorlig Mand); Fyensk Stabeiser, en Stodder eller Om
løber i lurvet Dragt. 

Staff'a11, n. pr. m., Mandsnavn; Steffen. Sv. Staffan. 
Staga, m" Stage, bruges specielt, hvor Talen er om Eger, 
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som Benævnelse paa en lang Stang eller Gaffel, der sættes 
paa Egens Seil, naar man seiler bi de Vind (Gudh.). 

Staggel'madk el. staggl'emadk, m. 1) Benævnelse paa et Slags 
Insect med mange Been og Ahurtige, men vaklende eller rystende 
Bevægelser (jfr. staggm). 2) fig. d. s. s. staggerpiva. 

Staggei·piva el. staggl'epiva, f., Navn paa en Person, som 
har en svag og rystende Gang ljfr. staggra); it. en daarlig Top. 

Stagghii, n" Hø af Græs med spidst, stikkende Straa, som 
voxer paa tør Mark og allermindst attraaes af Kvæget (jfr. 
rommaho); Sv. stagg, Senegræs, l{littetag, gramen sparteum 
pungens; Vestg. stagg, magert Græs; Gottl. stagg, hvasse Avner 
paa Korn; formodentlig besl. med Tsk. Stachel, Pig, Braad, 
Torn; jfr. Bh. pijnstagg. 

Staggl'a (ar-ada-ad), v. n" gaae svagt, rystende eller vak
lende, f. Ex. om gamle Folk; om Børn, naar de skulle lære 
at gaae, o. s.v.; ogsaa siges staggra å, åsta; Sk. stagra; Jsk. 
stagger; Engl. to stagger; Nsk. (Valders) stak1·a. 

Staggrn, f" Sauce under en Steg eller paa Bunden af en 
Krukke med Fidt; Jus (Gudh.); af staggra =ryste, bæve; lige
som det eensbetydende darr (s. s.) af darra. 

Stakkal, m" Stakkel, beklagelig Person: ejn horrastakkal, 
piblastakkal, en stakkels Dreng, Pige; horrastakalijn, piblastak
kalijn, den stakkels D" P.; Nsk., Stakall, m.; jfr. lsl.,Sv. staf

karl, Tigger. 
Stamm, m., Sted: ijngijnstamm = ijngijnsta, ingensteds; 

maaskee s. 0. s. Dsk. Stavn (Hjemstavn, Hjemsted); jfr. Nsk. 
te Stams, hjem (faae Kvæget te St.); Jsk. (Mors) te Stauns, til
stede, hjemme, paa sit Sted; Sk. ingenstans, ingensteds; samlg. 
m. H. t. F. Sv. stam, Nsk. Stamn, Stavn paa Skibe. 

Stanna (sjelden), v. n" staae, stande (ældre F.), blive 
staaende: vi skujlle stanna har, sa hajn; Isl., Nsk.standa; Sv. 

stånda. 
Stal'kel'-Stal'k (for: starkjer-starkj)-starrit (for: starkjt), adj" 

stærk; Sv. (og Tsk.) stark; Nsk. sterk'e-stærrt; lsl. sterkr. 
St1trr 1, m., en Stær, sturnus; Gl. Dsk. ( Kæmpevis.) Star 

(pl. Starre); N sk. Stare og Star, m.; Sv. stare, m.; Is!. stari 
el. star1·i, m. Deraf båjkkjastarr ( s. s.). 

Starr<.\ m" Stær (Øiensygdom); Sv. stari» m. Deraf starr
blijnner, adj" stærblind, starblind; Sv. starrblind; N sk. starblind. 

Starra og stirra ( ar-ada-ad), v. n" stirre; Isl" Ångerml. 
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stara; Nsk. stara og stira; Sv. stirra; Jemtl. stiira; Vestg. 
stura; Os tg. sture og stirre; Eng!. to stare; Tsk. starren i: an
starren. 

Start, m., Stjert; deraf tvestarta ( s. s.). Bønderne bruge 
gjerne start ( startijn) om Fiskehalen, hvad ellers sædvanlig 
kaldes rompa, .fiskarompa: gje mei haud, å ta du startijn ! 

Startabotta, f. , en Strippe, d. s. s. stroppebotta, osebotta; 
ogsaa blot .Ytroppa (s. s.). 

Staula (ar-ada-ad), v. a. rec. og v. n., stavre, krybe, gaae 
vaklende og besværligt: staula å, åsta; staula sei fram; Is!. stau
last; jfr. Nsk. stable, v. n., gaae sagte og vaklende; Sv. stappla, 
vakle, snuble. 

Stauu, m., bruges aldrig uden om Stavn paa Baade og 
Skibe (forr-, bag- el. akterstaun); naar det nævnes alene, be
tyder det altid d. s. s. forrstaun, ligesom Is!. stafn, m. ( Dsk. 
Stævn i dette Tilf.); Nsk. Stamn, m.; .Sv. stam, m. 

Stauua ( ar-ada-ad). 1) v. n" standse, staae stille: mollan 
staunar; J sk" Falst. stavne; N sk. stane; Sv. stadna og stanna; 
lsl. staana. 2) v. a" standse, bringe til at staae stille: vittu 
stauna mollan? Falst. stavne. 

Steia ( er-de-t), v. n" stige; fig. bedække, bespringe (om 
Hingster): vronskijn vill steia. 

Steia, m. 1) Stige; Nsk. Stigje, Stega, Stæga, m.; Sv. 
stege, m.; Is!. stigi, m. 2) stigedannet Sidestykke, Have paa 
en Vogn, enten med Tværtræer ( sjesteja; s. Sje) eller med 
Spoler, Pinde (spolasteia, pijnnasteia); Sv. stege, vagnstege. Paa 
lignende Maade bruges om Vognhaver, navnlig paa Høstvogne, 
Sjæll. Lætter, Vognlætter; Sk. liidda, pl. liidder; Jsk. Leire, pl. 
Leirer; Tsk. Wagenleiter, af Leiter, Stige (= A. S. hlæder, 
hlædre, N. S" Holl. Ledder; Sønde1j. Læer; ældre Dsk. Leire). 

Steiaspola, m., s. Spola. 
Steiasula, s. Sula. 
Steiavauu, m., en Vogn overhovedet med stigedannede Side

stykker (s. Steia); men brugtes tidligere især om et Slags Vogn 
med skjeve 0: fortil lavere, bagtil høiere Haver, udfyldte med 
Pinde eller Spoler; den havde ikke Endestykker (gaula), men i 
Stedet for dem bandtes et Reb i Enderne paa Kryds. Slig 
Vogn brugtes fortrinsviis til at kjøre Sæd paa. 

Stelta, f., s. Skjelta. 
Steua (ar-ada-ad), v. a. og n. 1) af sten eg!. Forst.: 
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fæste Stene ved, forsyne med Stene (i Fiskersproget): stena 
(majnsan), sætte Stene i Hankene under Garnet; stena ud, d. 
s., men tillige kaste dem ud (Gudh.). 2) af sten i negl. Forst. 
= ivnasten, fæste Øiestenene paa, see stivt, stirre, glo paa: 
hvam stenar du, horrasatan ! (Rønne; i det mindste tid
ligere). 

Stenhajl, m., høi IUippe (Gudh.); s. Hajl; Gl. Dsk. Steen
haldh. 

Stenhank, m" Hank paa Sildegarnet til at fæste Stene i; 
s. Majnsa. 

Ste1tjiilpa, f., Steenskvætte, Steendulp, Steengylpe; Nsk. 
Steindolp, Steindylp; Is!. steindepill (steindeljr). 

Stenroj (kort luk. å) el. stenryj, n" er en Benævnelse, der 
bruges om Stene, naar de ligge hulter til bulter (Is!. a nii og 
st11i) i en lang Række. 

Stensker-stensk-stenst, adj., stædig, trodsig, maaskee af sten, 
altsaa eg!. steenagtig, haard som Steen; jfr. Isl. steinlegr, steen
haard (f. Ex. om Hjertet); Fyensk steenvreden, stivsindet, tvær, 
gjenstridig; med mindre dette sidste og det bornholmske Ord 
skulde staae i Forbindelse med Is!. stinnr, Nsk. stinn, Sv., Jsk. 
og foræld. Dsk. stind, stiv, haard. 

Sters, n" Kjøkken; Dsk. (foræld.) Stegers; Ordet bruges i 
dansk Almuesprog baade paa Øerne ( f. Ex. Sjæll" Loll. o. fl.) 

og i Jylland hvor det udtales Stæis); Sk. starse, deels I{jøkken, 
deels og (efter Almqv.) meest Bryggers, ligesom Ostg. sters. 

Stijng, n. 1) Sting ;:i: Stik med Naal, Naalesling. 2) Braad, 
Stingbraad, især af Bier (Gudh" men stikk, bistikk, om Stikket 
af Bier); Eng!. sting, d. s.; jfr. Is!. (B. H.) stingr, Redskab, at 
støde med. S. Stikk. 

Stijnga, stinga, d. s. s. stiklca ( er-stalck, pl. stolcke-stokked), 
v. a., stikke, men høres nu kun sjelden og blot i enkelte Tale
maader: ta dei i ajt, bien i;tij1tga dei ! Is!. stinga; N sk. ( paa 
mange St. sjeld.) stinge; Eng!. to sting; Sv. (foræld.) stinga; 
Dsk. (foræld.) stinge. Jfr. Allestijngara. 

Stijugahjiilka, m" Benævnelse paa en mindre Bjælke, som 
f. Ex. under et Loft sættes ved Siden af de store Bjælker for 
at støtte det bedre; jfr. N sk. Stingeband, Skraabaand, Stiver; 
egl. en Støtte, som bliver indfældet el. stukken ind i Siden paa 
en Stolpe; Samsø. Stingbaand, Løsholt i en Bygning. 
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Stikk, n. 1) Stik. 2) Braad (om Bier især): ja tou stikked 
ud, jeg tog Braadden ud; jfr. stijng. 

Stikka (er-stakk, pl. stokke-stoklced), v. a. og n., stikke; Tale
maader: stikka kråga, sætte Madding paa J{roge (Gudh.); stikka 
å, løbe, rende bort pludselig; jfr. Dsk. Afstikker; thi det er vel 
neppe rimeligt, at Verbet i det sidste Udtryk skulde være d. 
s. s. Isl. stOkkva, Nsk. støkkja, springe op, ile bort. 

Stikkelbår, n., Stikkelsbær (Gudh.); Sv. stickelbår. 
Stikkijn-en-ed, adj. = Sv. sticken; Dsk. d. T. stikken, prikken, 

prippen. 

Stilla ( ar-ada-ad), v. a., stille, men kun i Bemærkelsen 
dæmpe, standse, bringe til Rolig hed: stilla pinan, stille Smer
terne; s. 0. s. lsl., Nsk., Sv. stilla; Tsk. stillen. Jfr. stajlla. 

Stima ( ar-ada-acl), v. n.: stima samman, stimle sammen; 
jfr. Dsk. Stiim og stime. 

Stimene, n., Sammen stimlen, Vrimlen af Folk; folkasti'rnene; 
jfr. Sv. stimmande, n.; Dsk. Stimen. 

Stina, n. pr., Stine; i visse Forbindelser bruges F. Stin, 
f. Ex. Marne Stin. 

Stiva1 
(ar-ada-ad), v. a., stævne, hugge Grene af: stiva træ; 

Isl.styfa; Nsk. styva; Fyen. styve, stive; Jsk. støve; derimod Vestg. 
styva, Os tg. styfva, skære el. klippe af Ørerne paa Kreature. 

Stiva 2 (ar-ada-ad), v. a., stive, bruges almindeligst om at 
stive Linned; i ældre Gudh. derimod: ad stiva toi, ogsaa d. s. 
s. stroja t., stryge Tøi. 

Stivvel, m., Taarn, Kirketaarn (modsat mokketaarnet, naar 
Klokkerne ere i et særskilt Taarn tæt ved Kirken), den høieste 
taarnagtige Deel af Kirkebygningen: i Åkkersen satta di ota 
fångana i kjai·kjestivvelijn, i Aakirkesogn sætter man ofte Fan
gerne i Kirketaarnet; paa den saakaldte Jonskirke (en Rlippe
formation af Ringebjerget, der ganske ligner en Kirke) har 
derfor den Deel, der seer ud som et afrundet Taarn, faaet 
Navnet: stivvelijn. Samme Benævnelse bruges og om andre 
Klipper paa Bornholm, der have en mere el. mindre lignende 
Skikkelse, navnligen to i Røsogn, hvoraf den ehe kaldes Rujn
stivvel, som ligner en Kornstak, den anden Hoistivvel, som er 
fiirkantet. Ordet er det s. s. Eng!. steeple, Kirketaarn; lsl. sto
pull, m., Støtte (Mindestøtte, Pyramide o. fl.), Taarn, _Kirke
taarn'; Nsk. Stupel, m., Klokketaarn, mokkehuus ved Siden af 
en Kirke. 
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Stjiila (er-stal, pl. stolle-stolled), v. a., stjæle; dar stolles 

faselit; stollijn ost, stjaalen Ost. 
Stohb (å), m., Stub paa en afmeiet Ager, f. Ex. komstobb, 

i'oustobb f. fl.; Sv. stubb, m. 
Stobba :(å), m. 1) Stamme eller Bul af et Træ, der staaer 

i Jorden og som Grenene ere afhugne: du ska stiva pilijn, 
men la stobbajn stå, Du skal stævne Pilen, men lade Bullen 
staae; Nsk. Stuv, m., d. s. 2) Træstub, en over Jorden 
staaende Deel af Stammen paa et afkappet Træ; Sv. stuMe, m.; 
Nsk. Stubbe og Stuv: Engl. stub; derimod lsl. stubbi, m., en 
l{nub (hvilken Bet. ogsaa Nsk. Stubbe har) = Bh. knobb (s. s.). 
3) Indretning, Stillads, hvorpaa en Veirmølle staaer; jfr. Dsk. 
Stubmølle. 4) Levning af visse andre Ting foruden de oven
nævnte, f. Ex. kåstastobba, Det, der er tilbage af en opslidt 
J{ost; ltbblestobba, Hest el. Levning af et afgnavet Æble, navnlig 
Hjærnehuset og et Stykke uden om samme; paa lignende M. 
parestobba f'. fl. 5) fig. om et Luftphænomen i Sammens. Vl'ir

stobba (s. s.). 
Stobbivader-ivad, adj. 2 E., kortsynet (fig.); eg!. med af

stumpede Øine; jfr. m. H. t. Sam mens. Sv. stubbhårig, kort

haaret; f. fl. 
Stokk, m., s. Bossestok; Bonnstokk. 
Stokka (ar-ada-ad), v. n., standse i Det, man siger, stamme 

i Læsning (hyppigst om Børn): sikkedan hajn slår å stoklcm' i 
'ed! Sv. stocka, v. n. og siocka sig, standse, ophøre at bevæge 
sig (= Tsk. stoclcen); men og holde inde i Talen. En anden 
Form: ~togga, brugt om Standsen i videre Forstand, ligesom 
det svenske Verbum, synes saadanne Ord som gångstogga, 
ustogga ( s. ss.), at forudsætte, med mindre den heller skulde 
henvises til N sk. stogga, v. a. og n, standse, der vel neppe er 
andet end en Sideform til stagga (for: stadga; s. Aasen p. 4 71 ). 

Stokkasal, m., Sadel med Træ i, høi og krum for- og bag
til, og overdraget med Læder, Bom sadel; modsat krabatsal 

( s. s.). 
Stokkoisa, f., et Slags langskaftet Øxe, som Tømmermænd 

bruge til at glatte med, Bredøxe. 
Stolbroer} Medlemmer af Bestyrelsen ved Gilderne; s. 

Stolmajn Gjijlle. 
Stommene, n. 1) Reisning, Reisværk, det Indre og Fasteste 

af Noget; det bruges om mange Ting, f. Ex. om et Uhrfutteral, 



332 STOMMER-STORRHUS. 

en Paraply, førend den er betrukken, en meget høi Hat el. 
Hattepuld (ett hattastornmene; sikken ett stornmene å hatt du 
har på!), en høi Træstage til at sætte Væger i (ett trastommene); 
ogsaa om Skibets Hibber, Husets Tørnring, om et Skelet, 
Beenrad. Sv. storn, stamme, m. 2) et stort .Menneske, en 
lang Ræk el; it. et daarligt I\Jenneske, som der er Intet ved= 
udlogg ( s. s.). 

Stommer-m-t, adj., fast, stiv: ejn stammer hatt, Hat, som 
man knap kan bukke Skygge eller Puld paa; stomt toi, lar; 
stomma sjijnnboiser, stive Skindbuxer. 

Stopp, m., Prop eller andet lignende, hvormed man til
stopper et Hul, f. Ex. fUude til at tætte med; Sv. stopp, rn., 
Prop, To!; Dal. stupp; Eng!. stopple; Taasinge: Stoppet. 

Stor-t, adj. 2 E" stor; comp. storre; sup. stor·st: ejn st01' 
kar, en fornem, anseelig Mand, Stormand; Nsk. Storkar; di 
store, de Store, er det almindelige Udtryk, hvormed Embeds
standen især betegnes paa Bornholm eller overhovedet den 
fornemmere og høiere dannede masse: di sto1'e kjora i 
skouijn ida. 

Storajtue1·-u-ut, adj., storagtig. 
Storkja, f., Styrke. 

Storl•ja ( a1' el. er-ada el. te-ad el. t) , v. a., styrke ; Is!., 
N sk. styr/eja. 

Storkua ( ar-ada-ad), v. n. og storknas (as-ades-ads), v. d. 
n., størkne; Is!., Nsk., Ångerml. storkna. 

Storma ( ar-ada-ad )', v. n., storme; fig. gjø stærkt (imod): S:; 
hujnn stormar å sojer, Hunden farer imod med Gjøen; Sk. 
storma, d. s.; Sv. st01°ma, larme, støie; Nsk. storma, larme, true. 

Stonhus, n., et forhen almindeligt Ord, men med forskjel
lige Bemærkelser; i Gudh. og Omegn d. s. s. sters, I\jøkken, 
men brugtes af simplere Folk, ste1's derimod af de mere for
nemme ; paa Vesti. brugtes storrhus som Benævnelse paa et 
I\ammers ved Kjøkkenet, hvori der var Forraad af Gryn og 
Meel f. i\I.; jfr. Nsk. Storhus, n., Kogehuus, Ildhuus; ogsaa 
l{jøkken; af uvis Oprindelse, mener Aasen p. 488; Gislason 
(D. 0.) forklarer Nsk. Storhus ved: Huus gjort af Stavre, Pæle 
(Staw', Stor, Pæl, Stang); Jemtl. stOJ'ras, Ifogehuus paa Sæ
tere; Eng!. store house, Forraadshuus; storage (stoorædsch), For
raadskammer (store, Forraad, storer, Køgemester). 
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Storrja1, f., Stør; acipenser sturio ; N sk. Sty1ja, f.; Sv. (og 

Tsk.) stor, m. 
Stor1ja 2 , f., en Ret af Kjødet paa J{alve- eller Lamme-Ho

veder og Been, der skæres smaat og tillaves med Eddike og 
Ifryderi; Falst. Styr el. Stør, Jsk. (og Falst.) Kalvedands, be
tegne omtrent lignende Hetter; Nordsj. Kalvestyr, Finker, som 
laves af Smaamaden paa en l{alv (Molb. D. D. L. p. 259). 

Storstoua, f., s. Stoua. 
Sto1·ta (å; er-stoi·te- har stort el. e starter), v. n. og a., 

styrte; Nsk. si1l1,ta. 
Stortama (å; best. F.), pl. f., Navn paa nogle høie l{lipper 

ved Gudhjem, saa kaldte, fordi ofte Rreature styrte ned ad 
disse bratte Høider; jfr. Sv. storta, f" Afgrund; Sk. hålstorta, 
Fordybning i Veien, naar megen Snee er falden og megen 
Kjørsel er kommen til; Vestg. st61°t, bråstort el. -stort, 

steil, brat. 
Stortchakka, m" Bakke eller Fjeld med brat, lodret l{iippe

væg, især en saadan, som danner den ene Side af en Dal; 
deraf Navnet Stortebakkana om de betydelige Høider i Midten 
af Bornholm, navnlig Rytarakneitijn og Ornijnabakkajn. 

StortehOlijn, m., Narn paa en Fordybning i Bobbaaaens 
Leie, hvilken er dannet af et Vandfald; ligeledes benævnes 
paa samme Maade ofte den under det almindeligere Navn Staue
hol bekjendte Fordybning ved det betydelige Vandfald, som 
dannes af Kobbaaaen i Østrelarsker, hvilken styrter 80 Fod 
lodret ned mellem Klippevægge, som have en Afstand fra hin
anden af 4 Fod. Begge have deres Navn deraf, at baade 
Mennesker og Dyr undertiden styrte ned sammesteds. Jfr. for

øvrigt hol. 
Stoua, staua, f" Stue; Nsk. Stova, Staue, f. fl. Is!. stofa; 

Gl. Dsk. Stave; Jsk. Stou': storstoua, Dagligstue paa en Ilonde
gaard, hvilken opfylder hele Bygningens Bredde, med Vinduer 
til begge Sider, baade til Gaarden og til Haven. Her staaer 
gjerne Huusbondens og Madmoderens Seng, samt een eller 
flere Væverstole; her er ogsaa I\akkelovnen og paa hver Side 
af den en Dør, den ene til Kjøkkenet, den anden til den saa
kaldte lijllestoua, Lillestue. Denne sidste Benævnelse bruges 
nu baade om Folkestue og Sovekammer. Lillestuen har gjerne 
en Fordybning, der dannes af Skorstenen og har dens Bredde, 
hvor der staaer en Seng, som afbenyttes ofte af Børn eller 
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Undentagsfolk. Om Vinteren tjener dette Værelse ofte hele 
Familien til Dagligstue. 

Stouelåjnga, f. Navn paa den Gaardlænge , som beboes af 
Familien, Hovedbygning, Stuehuus; mods. lalqjnga (s. s.). 

Strager-strag-stragt, adj. 1) lige, rank, velvoxen (Gudh.): 
ejn strager kar, d. s. s. meied rager k.; Jsk. strag, straag; 
Nsk. strak. 2) stiv i alle sine Stillinger, kneisende, brystende 
sig, affecteret; jfr. Jsk, strng, peen, ziirlig, pyntet; Angel. 
straghs, d. s.; Nsk. strak, stram, spændt. 

Stragvausijn-en-ed, adj" rank, lige voxen (Gudh.). 
Stranboren, stranbål'll, f" s. Elawboren. 
Strcia (er-de el. ada-t el. ad), v. n., give Lugt fra sig, om 

Det, som lugter gjennemtrængende og langtfra, enten godt 
eller ilde: ded streier så; ded e faslit, så ad ded streier; Sk. 
stre,qa, stinke, især om Fedtdamp. 

Stl'idbar-bart, adj. 2 E" stridig, stiv, egenvillig: ejn stridbar 
hast, en Hest, som ei lystrer Tømmen; Nsk. stridsam. 

Stl'ikk, m. 1) et Skarn, en Skjelm, i slet Forst. (Gudh.); 
ældre Dsk. (Bibelovers.) Strik, scelus, scelestus. 2) .d. s. s. 
ganstl'ikk, Skjelm , Skalk, i Spøg; Dsk. d. 'f. Strik. Jfr. Is!. 
hrelckr, Kneb, Skjelmsstykke; Skalkagtighed; hrekkjamaor o. fJ. 
a., Skjelm, Skalk; i N. S. bemærker Strick et letfærdigt 
Kvindfolk. 

Stl'ikker-strikk-strikt, adj., bruges i slet Forst. = streng, 
skaanselløs, arrig og haard (f. Ex. mod Børn og Underordnede), 
ligesom skrapper i god Forstand = streng, nøieregnende, ac
curat (Gudh.): ded e ejn strikker satan. 

Striks, adj. l E., d. s. s. strik·ke1°: du må 'nte varra så 
striks; ogsaa adv.; Nsk. streks, adj" streng, paaholden. 

Striva, f., Strube; deraf vrångastriva (s. s.). 
Striva ( ar-ada-ad), v. a" gjore Striber i eller paa Noget; 

Eng!. to stTipe, gjøre Striber eller Rande paa Tøi. 
Stropp, m" Stroppe; Tougstroppe; Sv. stropp, m.; Eng!. 

strop. Paa Eger ( Fiskerfartøier) haves forskjelligt benævnte 
Tougstropper, der ved Hjælp af den saakaldte taunål (s. s.) 
danner et Slags Fortsættelse af Vantet, nemlig tre: 1) den, 
hvori Tougnaalen er stukken og som kaldes långstropp eller 
(m. ældre Navn) lajnkjestropp; 2) en mindre, som stundom an
bringes mellem hin og den nederste Stroppe; den kaldes hall
stropp, Halvstroppe; 3) den nederste, kaldet lawstropp, Lav-
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stroppe, som er fastgjort i Egens llaad. Ved Hjælp af Toug
naalene og Stropperne sættes Masten over til Luvart, eller i 
det Hele forandres Mastens Stilling, gjøres (ved at borttage 
eller tilføie Stropper) mere eller mindre skjev, eftersom Vin

den er. 
Strunk ( o), m. 1) Plantestængel; Tsk. Strunk, m., Holl. 

stronk, d. s.; Falst. Stnmk, men kun om Kaalstok; Gottl. sfrånk, 
d. s. 2) Stilk paa Frugt, f. Ex. Æbler, Pærer, Slaaen (ældre 
(Gudh.). Jfr. skjållc, som er et nyere, men almindeligere Ord. 

Strunker-strunk-t, adj. 1) rank, lige, d.s.s. rager, strager: 
ejn strunker å strager kar; Jsk., Sjæl!. strunk; N sk. stnmk, 
stiv af Holdning, stolt (ogsaa Dsk). 2) peen og stram; Jsk. 
strunk, pyntet, velklædt; Sk. stranlc, d. s. 

Struser-strus-t, adj" peen, pyntet= strunker 2 eller gi0aj11e1' 

( s. s.). 
Striijl1.kja ( ei0-st1°ajte-strajt), v. a., strække: stråjkkja garn, 

hænge Sildegarn, naar de have ligget i Vand en Tid, op ude 
i Luften med Stene paa, for at de kunne udvides. 

Striijnga 1 (ar-ada-ad), v. n., strenge, være streng med, 
drive paa (f. Ex. Arbeide, Betaling af Gjæld); ogsaa st1·~j11gje1·a: 
hajn striijngada så = hajn va så stråjngjerenes, han drev paa 
med Strenghed; striijngar 'ed så? har det saa forskrækkelig 
Hast? Sv. strånga og (d. T.) striingera; Nsk. strængje, stræn
qje10a; Osk. Almuespr. strengere, vv. a., d. s.; Gottl. sfrangerii. 

Striijnga 2 (ar-ada-ad), v. a.: stnijnga ho, samle Høet i 
Stakke eller Dynger ved Hjælp af en Indretning, som benævnes . 
stråjngci (s. s.).; derimod Sk. strånga h., rive Høet første Gang, 
efterat det er slaaet (Ih re D. L. p. 172); Dsk. Almues pr. strengle 
( Moth); jfr. Jsk. (og Falst.) Streng, Sfræng, lang Had eller 
Dynge, hvori Høet sammenrives paa Marken, inden det stakkes 
(s. Molb. D. D. L. p. 559); Sv. st1°ång, Skaar med Leen; ho

striing, en Had meiet Græs. 
Stråjnga, f" ogsaa hostråjnga, et Redskab, der bestaaer af 

en smal Planke, som trækkes af 2 Heste og hvorpaa den Kjø
rende staaer, kun holdende sig i Tømmen eller Hjøretøiet, 
hvortil udfordres megen Færdighed for at bevare Ligevægten; 
at foretage denne Hjørsel (ad kjora på striijngan) overlades 
derfor til Een af de fermeste J{arle, der betragter dette som en 
Udmærkelse. I lignende Bemærkelse bruges Falst. Stræng, en; 

kj01°e Stneng. 
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Stråj11gjna, v. n., s. Striijngja 1. 

Sti·åwara, m., Træ el. Støtte under en Ting, Stiver; Sv. 
strafva, f. (strafva, v. a., understøtte); Tsk. Strebe, f.; jfr. Dsk. 
Stræbebjælke, Stivebjælke. 

Striija (l. o; er-te-t), v. a., stryge: stroja reskav opp me 
draggijn, drægge efter Fiskeredskaber (Garn, Lænker f. fl.), 
fiske dem op ved at lade Dræggen løbe langs ad Grunden 
(Gudh.J. 

Strojebå11 (I. o), n., Hovedbaand, som Kvindfolk brugte tid
ligere til at holde det opstrøgne Haar under den saakaldte mysa 
(s. s.), og hvori samme var fæstet; Dsk. (foræld.) Strygebaand; 
Jsk. Strygbaand; Sv. strykband. 

Stroppa (ældre Gudh.), v. a., d. s. s. målka, malke: stroppa 
en ko; Sk. strippa, v. a., d. s. (efter Almqvist dog næsten ene 
om Faar); Gottl. sti0ippa; Jsk. strippe (strippe Faar); Dsk. 
strippe, deels v. n. malke; deels v. a. st1'ippe en Ko, især naar 
den [begynder at goldes (i den Forst. altid Nord sj. strippe; 
Junge p. 4071; i lignende Bet. Nordengl. strip (s. Molb. D.D. 
L. p. 560). 

Stroppa, f., en Strippe; kaldes ogsaa stroppebotta, startebotta, 
osebotta, vannstroppa; Nsk. St1·ippe, n., d.s.; Gottl. strippa, 
strippbytta, Meikestrippe, Meikespand. 

Sty, n., Støi, J_,arm, Tummel; Nsk. Sti, n., Styr, m.; 
Falst., Loll. Styl, en; S\•. stoj, 11. 

Stya (ar-ada-ad), v. n., støie, larme; Nsk. styra; Falst. 
style; Sv. stoja. 

Styjggjelse, n., et stygt, hæsligt Menneske (jfr. styjggjer) ; 
N sk. 8tyggjelse, n" noget Stygt, Hæsligt, Vederstyggelighed 
(Sv. styggelse, f.). 

Styjggjer-styjggj-styjgt (styjt), adj., har, ligesom tildeels Sv. og 
Nsk. stygg, Bemærkelser tilfælleds med dansk Skrift- og Tale
sprog; men desuden og tillige almindeligere bruges det deels 
i Betydningen: barsk, arrig, krakilsk el. trættekjær, ildesindet 
(= arrier, ijllur·ijn, onsijnnadei'); i lignende Forst. Sv. stygg; 
Nsk. stygg (Gl. Nsk. styggr, barsk); jfr. Is!. styggja e., gjøre E. 
vred; - deels bemærker det: som har Modbydelighed eller 
Frygt for, er bange, ræd for, ilde tilmode ved: ad varra el. 
ble styjggjer ver nogged; ja e styjggjer ver å gjorra 'd, jeg 
gruer ved at gjøre det; ja e blejn så styjggjer ver 'ed, ad ja 
aldri mera vill se på 'd, når noggijn rattes (henrettes); N sk. 
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stygg i Sammens. folkestygg, mannstygg, menneskesky, f. fl.; Isl. 
styggr, sky, om Dyr; jfr. Nsk. styggjast, Sv. styggas, have Af
sky for, holde sig fra Noget af Modbydelighed. Om Fanden 
bruges i Bh. Benævnelsen: diijn Styjggja; Nsk. Stygge-Mann'en. 

Jfr. d. følg. 0. 
Styjggjert, m., styg, hæslig, slem Person; Sv. stygger, m. 

(i best. F. styggen); Nsk. Styggjing, m.; i Spøg ogsaa Styggjen. 
Styna, f., een af de Stænger paa en Rok, hvori Tenen 

sidder: en rokkastyna, 1'okkastynarna. 
Stå ( r-sto-ståd ), v. n., staae; det bruges ofte med Prono

men de(d) som Subject og med Partiklen iitte (s. s.) i en Følge
sætning, for ret at udmale, i hvilken Grad den i den fore
gaaende Sætning betegnede Handling finder Sted, og har da 
undertiden umiddelbart efter sig et Adjectiv eller Substantiv, 
der stiller et bestemt Billede for Øiet til Sammenligning, men 
uden at nogen Sammenligningspartikel tilføies (jfr. i denne 
Henseende Udtrykket: sidda dåra) ; i dette Tilfælde kan iitte 
ogsaa udelades; ogsaa bruges stundom et andet Ord som Sub
ject i Stedet for ded: horrijn kajn lasa, så de' står atte, -
saa det staar efter; Mortijn svore å sjalada, så ad de' sto atte; 
hajn dajnsada, så de' sto hvitt atte, - saa det stod hvidt efter; 
hon dajnsar, så de' står lcåst atte, - saa at der staaer ligesom 
en Kost efter (ogsaa: atte 'na, efter hende), så lcjoulijn står kåst; 
se kjoulijn, hvor diijn s. k. atte 'na; di li:ivve, så de' sto skomm 
atte, - der stod ligesom Skum bag efter. Hermed er ei at 
forvexle saadanne Udtryk, som i N sk. : dæ sto For;sen (det 
skummede som en Fos), dæ sto Skum'e, Driv'e, Røylcjen, lige
som dæ rann Sveiten, dæ dreiv Sjøen f. fl., hvor pron. dæ (el. 
da) bruges som et uvæsentligt Subject foran Prædikatet, me
dens derimod det egentlige Subject sættes efter; jfr. saaledes 
fremdeles Brugen af det i Sv. (det var en gång en konung; 
det gifves många fall, hvor og kan bruges der, som i Dsk.); 
Isl. paå (fiao datt eitthvao, der faldt Noget ned; fiao er varla 
neinn, der er neppe Nogen) ; Tsk. es (es giebt Leute; es lebe 
der Konig/. Stå forr priistijn bet. ligesom i dansk Almuespr.: 
staae til l{onfirmation = Sk. stå på kyrkegoled. 

Stång, f., pl. stiijnger, Stang (Nsk., Sv., Angel. stång), 
bruges ogsaa om Støderen i en Morter, naar baade denne og 

hin ere af Metal; jfr. staddara. 
22 



338 STÅNGA-ST.AL. 

Stånga (ar-ada-ad), v. a., stange; Sv. og Nsk. (Berg. St.) 
stånga; Isl. (og Nsk. forøvr.) stanga. 

Stångrosa, f., Stokrose; jfr. bonatosa. 
Ståv, m., Bæger af Træ, Leer, Tin, Sølv, f. fl. uden be

stemt Maal el. Størrelse i Dsk. (foræld.) et Stob, Drikkekar el. 
Bæger, lige bredt foroven og forneden; Fyensk Stob el. Stou, 
Træbæger; Jsk. Stou el. Staab, stort Drikkekar af Træ; Møen. 
Stob, en, lidet Bæger af Tin, især til Brændeviin; Tsk. Stof, 
m., og Holl. stoop, stort Bæger; Sv. stop, n., Hruus; Is!., Nsk. 
staup, n., Bæger (et Støb). 

Stiijggjer-stiijggj-stiijgt el. stajggjuer-u-ut, adj., haard, strid; om 
Uld: stajggju ujll el. stajggjut to; jfr. Is!. (B. H.) steigr, stridig, stiv. 

Stiijggjhår, n., Benævnelse paa lange stive Haar, som under
tiden findes mellem Ulden. 

Stiijlla (er-de-t), v. a. 1) stille; sætte i Række eller Orden 
(derimod stilla et herfra aldeles forskjelligt v.; s. s.): stajlla 
opp, opstille; Sv. stalla; Nsk. stelle; Tsk. stellen. 2) v. a. ref., 
i visse særegne Bemærkelser: stajlla sei ijn el. ann, insinuere, 
indsmigre sig = Sv. stalla sig in; stajlla sei val el. gott ann, 
skikke sig vel, opføre sig godt; Sv. stalla sig val; paa s. Maade 
Nsk. stelle seg. 3)v.n.,brugt deels personligt, navnlig naar 
det forbindes med Verber som: gå, komma, hvilke det tilføies 
enten sideordnet eller i Participium, og betegner da, at Per
sonen indretter sin Gang med Lethed og bærer en vis Ziir
lighed til Skue i sit Legemes hele Stilling, f. Ex. sikke hajn 
går, kommer å stajller el. går, kommer stajllenes, se, hvor han gaaer, 
kommer let, tyst, peent; i noget lign. Betydn., men af anden 
Oprind. er Nsk. stille seg, liste sig, gaae meget sagte, gaae paa 
Tæerne, af v. stille, dæmpe, bringe til Ro lighed; deels bliver stajlla 
brugt up er son 1 i g t med Bemærkelsen: tage sig godt ud, klæde 
vel: ja, ded stajller I jfr. Nsk. stelle til, v. a. pynte, sætte is tand. 

Stiijnge, n., Loft af Stænger el. Lægter: lajggja ett stajnge, 
danne et saadant Loft; Sjæll. et Stænge (= Fyensk Slyde). 

Stiijngatrii, Stang el. Raft, som lægges over Bjælkerne i et 
Stænge; Nordsj. Stængetræ. 

Stål, m., en Gaard, uden egentlige Bygninger, som hører 
til en anden Bondegaard, hvortil der avles, eller en Gaard, 
som drives af Kjøbstadfolk og hvori der ei holdes Dug og 
Disk. Den egentlige Betydning af Ordet er uvis; om det maa
skee skulde oprindelig være s. 0. s. Substantivet stedell, stedill, 
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der findes i Jordebogen (s. B. A. p. 332 og 345) og dette igjen 
beslægtet enten med Is!. st6<1ull, m. , Malkeplads, N sk. Stol, 
Støil (for: Stodel, Stodil), der ogsaa betegner den omgivende 
Grønning eller Fold, som tildeels er indhegnet; undertiden og
saa en Græsgang med Huse, hvori Meiken samles og tillaves, 
- eller med Nsk. steda, stea, fæste (en Gaard f. Ex.), Sv. stadja? 

Ståmma (ør-de-t), v. a. ref., stemme overeens: ded stiimmei' 

sei, det stemmer (Gudh.). 
Ståndit, adv., bestandigt =dansk Almuespr. stændigt; ogsaa 

Nsk. og Sv. 
Stånsa, n. pr., !{vindenavn. 
Ståtta, f., el. almindeligere gjm'estatta, f., en Stænte (l\loth: 

Stætte) el. en Gjerdestætte, et Tværtræ eller Trin, som ind
rettes i et Gjerde til at stige over dette; Sv., Sk. statta, f" d. 
s. ; N sk. Stett, f" liden Trappe eller Forhøining til at stige op 

paa foran en Dør. 
Ståw 1 (for: stad), n., en liden Ambolt; bruges nu kun i 

Sammens. harstaw (s. s.); Sv. stad, n.; Nsk. Sted, Ste, n.; 
Angel. Stej i Sam mens. Hahrstej; Is!. steoji, m.; Eng!. stithy. 

Ståw 2 , n. = orstaw (s. s.). 
Ståwer-staw-ståwt, adj ., stædig; Is!. staitr; N sk. stad, sta, stad'e. 
SLiwla, v. n. og a. ref" gaae paa en egen Maade, tungt og 

klodset (af stiiwla, m" Støvle): ståwla å, åsta, adsta; stiiwla sei 
/ram; samlg. tofia, sokka å, åsta, tøfle, sokke afsted. 

Stoddara, m" Støder i en Morter; Is!. stautr, m.; dog bruges 
Ordet i Bh. kun om en Støder af Træ, som bruges i en Træ

morter; jfr. stang. 
Stiiddijng, s. Hallstaddijng, HoTrastOddling. 
Stiif-, stii,'-, Stif-, Stiv-, i Sammens.: sWvbålla eller (almin

deligst) st6bualla, Stivbørn, stOjfaT, st6fs6nn, stovdotter, st6vmoe1' 
eller (almindeligere) stommoer, stomoer; Ist. stjup-; A. S. ste6p-; 
Sv. stjiif-, styf-; Nsk. Styk-, Styg-, Sto- f. fl. 

Stiigga (w'-ada-ad), stuve, pakke tæt sammen; Tsk. stauchen; 
Sv.stufva; Nsk.stuva, stue. Om et andet Verbum sWgga, s. Opp

varma. 
Stiilpa, m., Stolpe, bruges fig. undertiden som Benævnelse 

paa Een, der ei gider tage ordentligt fat, men vil heller staae 

stille og ledig. 
Stonna (y), f., Stønnen, d. s. s. st6nnene, n. 
Stonnkaga, f" en meget tynd Pandekage, som rulles sam-

22• 

/ 
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men; "de, som ville tale finere og fornemmere, kalde den 
stinnkaga", Gudh. Første Led er vel d.s. 0. s. Sv. stinn (Gl. 
Dsk. stind, Nsk. stinn, Isl. stinnr), stiv, stram; fuld, stiv af 
indvortes Fylde; i saa Fald maa der vel helst tænkes paa dens 

Beskaffenhed, naar den er sammenrullet. 
Stova (er-de-t), v. a. og n., støbe, gyde i en Form = stova 

ouer ejn sjtiger majn, støbe over en Syg, en overtroisk Hand
ling i Sygdomstilfælde. Signekjærlingen (dajn kloga konna), som 
foretager denne, benytter hertil almindeligt Bly, IOædebly 
(hvori Stemplet paa Klæde staaer), Kirke b 1 y (af gamle J{irke
vinduer), Korsbly (Vindueslily der hvor Lodningen er), arvet 
Sølv , hvilke 5 Sorter smeltes sammen ved 9 Slags Ild o: 9 
Slags Brænde af 9 forskjellige Slags Træ, og dernæst gydes 
det ud over Patientens Hoved gjennem en aabnet Sax eller et 
Sold eller desl. i et Har el. Bøtte med Vand, under Mumlen 
og forskjellige Gebærder af Signekjærlingen; der lægges da 
nøie Mærke til, om Blyet i Karret frembringer Knald eller ikke; 
hvilke Figurer det danner, om Spyd og Kløer eller Blomster 
og Stjerner o. s. v. Slig Støbning foretages ogsaa over Dyr. 
Dog er denne Overtro nu sjelden, ligesom andre overtroiske 
Handlinger, f. Ex. måla ejn, maale Een, roja ujnne e., ryge 
under E., hvorom jfr. Skg. B. B. p. 79; Panum B. B. Till. 

p. 32. 
Sua, f., Vragstykke, som driver i Land, især Stykke af en 

sønderslagen Skibsside; deraf fig. marrasua ( s. s.). Jfr. Sv. 
sud, m., Skibsrand (Daa); Is!. suo, Nsk. Sud, Su, f" Sammen
fældning, hvori den ene l{ant ligger uden paa den anden, som 
paa et Tag af Bræ der el. paa en Side af et Fartøi; Hall. sud, 
su, •bra.den i taktackningen" ( Ihre D. L. p. 17 4); Ostg. suda, 
Side, «latus" (sst. p.:175); ogsaa Nsk. (Valders) Su, d.s. 

Sudara, m., Suder, cyprinus tinca; Sv. sutare. 
Sula, f., bemærker, naar det bruges enkelt, d. s. s. vaunsula: 

saaledes benævnes paa de til Hø indrettede Vogne (horedda 
vauna) den hele Indretning, som bestaaer af en kort Stang (pal) 
og en Jernnagle eller Lundstikke ( lonnstikka) med et Hul el. 
Aabning (jala), hvori denne Stang stikkes, som tjener til at 
støtte Vognhaverne. Det Hele kaldes derfor og steiasula og 
med Hensyn til Lundstikken jarnsula, i Modsætning til trasula, 
en simplere Indretning, som brugtes tidligere. Sk. sula, liacka
sula, Stang i Almindh., som støtter Vognhaver ( vagnshackor); 
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Ostg. suhlkåpp, Vognkjep; ganske forskjelligt derimod Loll., 
Falst., Lange!. Sule, Vognsule, den Dee! af Undervognen eller 
det Stykke Træ, som sidder i Foraxelen paa en Vogn og hvori 
Vognstang og Langvogn befæstes. -- Ordet bruges i Bornholm
sken ogsaa i flere andre Sammenss. f. Ex. plousula, Plovsule; 
harsula ( s. s.) og fig. båggsula ( s. s.). Jfr. Is!. sula, f., Søile, 
Pille, Støtte; Tsk. Saule, d. s.; it. Stolpe; Fyensk: Sule, Høi
sule, en perpendiculair Tømmerstok, som i en Gavlende af 
Huset reises i Midten og naaer lige fra Fodstykket op til Aasen; 
derimod bruges Sule i Loll., Falst., Lange!. om et kløftet eller 
gaffeldannet Træ, dannet saaledes enten ved Natur eller Kunst, 
og om Andet, som har Lighed dermed (s. Molb. D. D. L. p. 569); 
en ganske tilsvarende Betydning har ogsaa N sk. Sula, f. 

Surt å siitt, Benævnelse paa et Slags Byggrynssuppe. 
Svai: gå på svai, d. s. s. gå å svaja ( s. s.); ganske forskjel

ligt Kjobenh. Svad, Sviir, Sværmen. 
Svaja ( ar-ada-ad), v. n., gå å svaja, gaae stolt uden om 

Folk, ei estimere at komme blandt de Andre; jfr. Jsk. svaie, 
komme anstigende ("hun kom svaiende ind i Stuenn). Verbet 
bemærker ellers d. s. s. Dsk. suaie, Sv. suaja, Nsk. svaga. 

Svaj!, n., Sted, hvor Vandet stiger op af Jorden; formod. 
af svtijlla (s. s.). Jfr. Nsk. Svalt, m., Svell, n. og m., især tyk 
opsvulmet lis af en Vandaare i Jorden; Sv. svall, n., Bølge
gang, Svulmen. - Om Jsk. svall el. svalle, f. Ex. en svalle Jord 
3: sid, sum pig Jord, er beslægtet med det bornholmske Ord? 

Srnjlholl, n., Hul el. Fordybning med Vand i, som stiger 

op af Jorden. 
Svajlis, m., opsvulmet lis paa Mark eller Vei, som danner 

sig af fremsivende Vand. 
Svala ( ar-ada el. de-ad), v. n., strømme, øse, rinde el. 

skylle overflødigt ned, navnlig om stærk Regn: reined sualar 
ner; koss, hvor ded svalar ner; Sk. svala; Sv. sqvala ( squal, 
Skylregn); Ångerml. sqvålci, d. s.; jfr. N sk. skvala, skveija, sprudle, 

vælde frem. 
Svaledrikka, n., det tyndeste, daarligste Øl; Gottl. svaldrikka. 

Navnet er opstaaet deraf, at, naar man havde mæsket til 
Brændeviin, brugte man siden efter i Stedet for Vand ofte det 
tynde Øl til at slaae i det Sammenmæskede (jronijngen), hvilken 

Gjerning kaldes ad svala, svale. 
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Svalka ( ar-ada-ad), v. n., leve i Suus og Duus , svire og 
sværme ; Isl. svalla; N sk. svaale. 

Svalkara, m., Sværmer, Svirebroder, Ødeland; Is!. svallari. 
Svalp, m., s. Skvalp. 
Svar-svart, adj. 2 E., høres endnu paa Bøigden, navnlig i 

Bemærk.: tung, haard, stor, f. Ex. en svar pina = e. svar p.; 
Dsk. (foræld.) og Angel. svar; Jsk. svaar; Sv. svår, Sk. svaur. 
Neutrum svart bruges almindeligt som adv. i Betydningen: 
meget, f. Ex. svart goer, meget god; svart sijlla, meget silde; 
du fiijas svart, har megen Hast; Jsk., Sjæl!. svaar, svar. 

Svarm, m. 1) Sværm. 2) Nord!., f. Ex. Vång o. fl. St., 
Vindkast, Vind, som pludselig kaster sig et Sted over Havet; 
ellers lojtbirrijng, vai·kjikka. 

Svarma (ar-ada-ad), v. n. 1) sværme; 2) om Vinden: kaste 
sig pludselig over Noget: bon svarmar. 

Svart, adv., s. Svar. 
St·arta 1, f., Sværte. 
Svarta 2, f., Navn paa et Slags for Størstedelen kulsort Sø

fugl med guulrødt Næb og Fødder, der indtræffer i haarde 
Vintre; man kalder den og svartfoul (Gudh.). Formodentlig 
samme Fugl, som i Sv. kaldes svarta, nemlig Vandhøne, fulica 
atra; jfr. den Beskrivelse over Vandhønen, som findes uddragen 
af d. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter hos von Aphelen B. N. 

8 T. p. 360. 
Svartfoul, m., s. d. foreg. 0. 
Svartijug, m. 1) Benævnelse paa en sort Hest: ejn svar

tijng; ida kjor hajn me svai·tijngana; en saadan benævnes i 
Nsk. Svart'en; jfr. brunijng. 2) et Slags Havelit, der er hvid 
under Bugen, men paa Ryggen meest sort; den kaldes og 
kniva (s. Skg. B. B. p. 64). 

Svartika og svartka, n. app. og pr. f., Navn paa en sort 

Hoppe. 
Sve (sver-svedde-svett), 1) v. a., svide, brænde paa Over

fladen; sve å, svie, brænde af, f. Ex. sve ett hus å; Sv. sveda; 
Nsk. svia; Isl. svioa. Deraf svedder (-dd-tt), sveden, brændt, 
f. Ex. svedder i håred; it. fig. brændemærket (om Forbrydere). 
2) v. n., svides, svies, om Mad (aldrig transitivt i denne Be
mærkelse; jfr. sångla): grOdijn sver, har svett på, - er bleven 
sveden; Nsk. svide, svie, v. n., d. s. - Derimod svia (svier-
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sve-svzt), v. n., svie, smerte; Is!. svioa; Sv. svida; Nsk. 

svide , svie. 
Svedd el. svidd, m., Sved; Sv. svett, n.; Is!. sviti, m. 
Sveddalloll ( å), n., Svedehul, Svedepore; Sv. svetthål; Is!. 

svitahola. 2) Hul, Aabning i Skorstenen fra en Bilægger, af 
hvilket Røgen gaaer ud; jfr. svirreholl. 

Svedder, s. Sve. 
Sveddes (es-svettes- har svedds el. e svetter), v. d. n., svede; 

Sv. svettas; Isl. sveitast (i halv uegl. Forst.). 
Svt'ia ( ar-ada-ad), v. a., bøie, krumme; bruges dog meest 

som v. ref. sveia sei, f. Ex. kjappijn, aln sveiada sei; Is!. sveigja, 
sveigja sig; Nsk., Dsk. sveie (begge sjelden); Osk. ogsaa v. n. 
(Grenen sveier under Tyngden af Frugt). 

Sveia, f., Bugt, Bøining, Krumning, f. Ex. i et Træ; Is!. 
(B. H.) sveigja, f.; derimod Nsk. Sveie, f., Sv. svega, f., en 
bøielig Kvist, Vidiekvist. Jfr. Loll. en Svei el. Sveig, Fordybning, 

f. Ex. i en Ager. 
Sveier-svei-sveit, adj., bøiet, krummet; som har Huulning, 

Fordybning, baade om Mennesker, Dyr og Ting (f. Ex. et Skib). 
Sverje (a), n. pr. n., Sverrig; Sv. Sverge, n. 
Svetter, s. Sveddes. 
Svia, v., s. Sve. 
Sviuabo, f., Hytte eller Skuur, hvori Svinene ligge; Nordsj. 

Svinebod. 
Svinabåjntijn ( Svinebenedicten), n. pr., saaledes benævnes 

d. 21 Marts ( Benedictus), fordi Svinene da kunne begynde at 

gaae ud. 
Svinagnåwla, s. Gnawla. 
Svinalatinara, m., Ukvemsord, der bruges om Een, som 

gaaer i latinsk Skole. 
Svingla (ar-ada-ad), v. n., svimle, blive svimmel (s. d. f. 0.); 

til Dsk. svingle svarer nærmest Bh. vingla (s. s.). 
Svinglner-u-ut, adj., d. s. s. svingel-t, adj. 2 E., svimmel; 

ældre Dsk. svingel. 
Svinka, f., liden Udfart, hurtig Udflugt, Svinkeærende: 

gjorra en svinka; Dsk. Svinke, Udflugt, Udvei; Jsk. Svink, Svinke, 
Udflugt, Paaskud; jfr. vv. i Dsk. svinke, bevæge sig hid og did, 
vimse; Os tg. svinke, tage sig ofte ledige Timer; Sv. svinka, 
søge Udflugter, tergiversari ( Ihre); Gottl. svinka, narre, be-

drage. 
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Svirra (e; ar-ada-ad). 1) v. a., svinge, dreie hurtigt; hedder 
ogsaa svarra: svirr-a sei; di svirra dom på hiilijn, de dreie sig 
rundt paa Hælen; jfr. hvirra; Sv. svirr-a, v. n. (?); Dsk. svirre, 
v. n., bevæge sig i en Ifreds. 2) v. n., svirra ner, kjøre hurtigt 
ned med en slingrende Bevægelse, som f. Ex. paa en Slæde 
ned ad en brodda (s. s.). Dsk. D.D. (Nordsj., Jsk.) svirre, v. n., 
bevæge sig ustadigt til Siderne,· bevæge sig frem og tilbage; 
Ves tg. svira, svinge, vifte frem og tilbage, vibrari, agitari (Hof 
p. 285). 

Svirreholl, n .. Røghul paa en Bilægger; jfr. sveddaholl. 
Svirrijng, m., den øverste Dee! eller Banke paa en brodda 

(Gudh.). Deraf Dikkasvirrjingijn, n. pr., Navn paa det Øverste 
af een af Gudhjemmabriiddarna. Jfr. Moth: en Svirre, Ujævnhed 

en Vei, som kommer en Slæde til at dreie sig. 
Svårtbiilta, n. pr. f., Navn paa en bæltet l{o; s. Baltuer. 
Svårter-svårt, adj. 2 E., sort; Sk. svårt; syd!. Angel. svott. 

Deraf svårtna, v. n., sortne; Nsk. svortna. At en Form: svarter
svart (Is!. svartr; Nsk., Sv. svart; Gl. Dsk. svart) tidligere har 
været tilstede i Bornholmsken, forudsætte Ord som svarta, svart
foul, Svartijn, svartijng, Svartika (s. ss.). 

Svå1•thiira, n. · pr. f., Navn paa en sortspættet Ko ( s. d. 
følg. 0.). 

Svårtltiirner-11-nt, adj., sortspættet; s. Haruer. 
Svårtltiitta, f., Terne, Hættenterne, sterna; Sk. hattenterna. 

Jfr. kjirra. 

Sviijlla ( er-svajl-svujlled), v. n., svulme, hovne; Is!., N sk. 
svella; Sv. svalla; Eng!. to swell. 

Sviilla (er-svalde-svalt), v. a., svælge. Deraf 
Sviillene (Gudh.), n., et Svælg, Madpibe. 
Sviillnadiver-div-divt, adj., uhyre dyb (meest i Neutrum): hår 

e svallnadivt; jfr. Dsk. et svælgende Dyb. 
Sviilta (er-svalt-svulted), v. n. og a., sulte; Is!., Nsk. svelta; 

Sv. svalta; Dsk. (forældet) svelte (som siges endnu paa Taa
singe; Molb. D. L. p. 57 4). Svalta svin, sulte Svin, er Benæv
nelse paa et Slags Kortspil, hvor Hver faaer en lige stor Dee! 
af Kortene og Den vinder, som under Spillet efterhaanden ud
tømmer den Anden og samler alle Kortene paa sin Haand. 
Jfr. Nsk. Svelta, f., et Slags Kortspil, som varer meget længe 
(Aasen p. 494). 

Sviiltnijng og svoltnijng, f., Hungren (Gudh.); Sv. svaltni'ng, f. 
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Sviilma, m., Svulst, Hævelse; af svolma, v. n., svulme. 
S1·iilt, m., Sult; Nsk. Svult, m.; Ångerml. salt; Helsingl. (og 

tildeels Nsk.) sylt; Sv. svalt, m. 
Sviiltijn-en-ed, adj., sulten; Nsk. svolten, svnlten; Sv. svullen. 

Jfr. sviilta. 
Svoltnijng, f., s. Svåltnijng. 
Sy (er-de-t), v. a., sye; men ogsaa: stoppe: sy lwsser, 

stoppe Strømper, men gjorra el. arbeia h., forfærdige, strikke S. 
Sya (er-de-t), v. n. og a., d. s. s. kåga (der nu er alminde

ligst): ded begjyjnner å sya; sya kjodd, fisk, sijll; deraf ptc. 
sojn, son, sod og syder, syd, f. Ex. madijn e sojn el. syder, 
:\laden er kogt; Dsk. syde (sjelden baade i Skrift- og Tales pr.); 
Nsk. sjoe, sjø, sye f. fl.; Is!. sj60a; Sv. sjuda. 

Syde1·-syd, s. Sya. 
Syjggjer-syjggj-syjgt, adj ., vaad, fugtig; bruges f. Ex. om 

Jorden, naar den er vaad af Duggen, og om Sæd, som er noget 
vaad; Sk. syg,q; Fyensk sykket; jfr. Is!. saggi, Fugtighed; sagga

swm·, fugtig (= soggr, B~H.). 
Syn, f., Syn, et, i alle Ordets Betydninger (ældre Dsk. en 

S. \; Is!. sj6n, syn, f. ; Sv. og (tildeels) N sk. syn, f. 
Sytl, m., Sup, Snaps, Dram; besl. m. Is!. sopi, m.; Nsk. 

Sope, m., Nsk., Sv. sup, m. 
Sypa ( ar-ada-ad), v. n. og a., suppe, snapse; Sv. supa; 

Nsk. supa (præs. syp). 
S~1·k, m., Benævnelse paa en lille Dreng, lige saa vel en 

paa 4 it 5, som en paa 9 a 10 Aar: ded e mann ejn syrk inu; 
bruges imidlertid sjeldent udenfor Sammens. lwr1·asyrk ( s. s.). 
Ordet er d. s. s. Sv. s01·k, m., Jordrotte, Muldvarp; Vestg., 
Ostg., Gottl. sork, fig. Dreng, ung Dreng (jfr. lhre D. L. p. 165). 
Om ikke Nordsj. Hork, en lille Dreng og Jsk. Hor·k, der bruges 
som Skjældsord til Børn, ere at henføre hertil? 

Syslehona, m., tolvaars Knøs, som har allehaande forefal
dende, mindre betydelige Arbeider at sysle med. 

Syslekonna, f., ogsaa syslekujnta, Benævnelse paa et Slags 
Børnelegetøi, d. s. s. pirm (s. s.); Jsk., Angel. Sysselkone (Sjæll. 

Spindekone). 
Så, conj., saa, bruges i Fortælling meget hyppigt og næ

sten udelukkende til at betegne: da, derpaa, derefter o. fl. 1. 
Ogsaa bruges så og så ad, ofte, ligesom i dansk Provindsspr. 
i Stedet for hvor, f. Ex. ded e fiislit, så ded el. så ad ded streier, 
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--- forskrækkeligt, hvor det lugter. Ogsaa i Sv. Provindsspr. 
(Små!.), f. Ex. kors! så ni e geren ! 

Så, m., stort Trækar med Øren; thi uden disse hedder 
det altid ballja (s. s.); jfr. Dsk., Nsk., Sv. så; Eng!. (localt) so; 
Fr. seau; Is!. sar, m. 

Såbrika: mi.n såbrika I Udraab af Forundring. 
Sång, m., Sang, Syngen; Nsk., Sv. sång, m. Derimod 

bruges det ei om Det, som synges; jfr. visa. 
Sångla ( ar-ada-ad), v. a. og n., svide; svides, om Mad, 

navnlig Grød, Vælling o. I.: sångla vajlljn, grodijn; vajlljn, gro
dijn sånglar; jfr. Tsk. sengen, svide; Engl. to singe. S. d. 
følg. 0. 

Såugluer-u-ut, adj., sveden: sångluer grod, sånglu milk; Is!. 
sangr, d. s.; jfr. lsl. (B. H.) sengja, Skorpe af sveden Melk. 

Sår, n., Saar, bruges og ligesom i Dsk d. T. om Roen 
paa Saaret: du må 'nte riva såred å I I Sønderj. har Ordet 
udelukkende den Betydning. Jfr. Hagerup p. 66 under Saade 
(Saahr), der har en anden Forklaring af ovennævnte Ord, som 
dog er meget tvivlsom. 

Sår, pl. n., Saader (Saaer); Is!. sdoir; Sv. sådor. 
Såra, adv., snart (tildeels = Jsk., Sjæl!. saare): så såra 

(= så snart) du kajn; aldri så såra var ja kommijn, forr hajn 
gjijkkj el. så g. h.; ded sjer aldri så såra, det skeer aldrig 
inden saa kort Tid ~= skeer kun sjelden (Gudh.). 

Såva ( ar-ada-ad), v. a., især i forb. såva samman, sam
menfeie, sammenskrabe; sammendynge; Is!. s6pa, feie: s6pa 
saman; Sv. sopa; Nsk. sope; Sk. soba, d. s.; Nordsj. sove, sove 
af el. sammen, rive løselig sammen, f. Ex. Hø el. Sæd paa 
Marken. 

Såvelse, f., Samling af F'eieskarn, sammenfeiet Støv og 
Smuds; jfr. Nsk. Søpl, Søp'el, f., d. s. 

Såver, pl. f., Feieskarn; Sv. sopor, pl.; jfr. Nsk. Sopa, f., 
sammenfeiet Støv. 

Såvla, s. Sovla. 

Siidebonn, m., tidligere Benævnelse paa det af Spaan eller 
Straa flettede Sæde i en for Kvindfolk alene bestemt Stol, hvis 
Ryg ei var heelt af Træ ( ei havde Træspeil), men var sammensat 
i Form af en Ramme eller Gitter o. I. (s. Ryjkkje). Hos Moth 
forekommer derimod et dansk Almuesord: Sædebund =Vogn
bund. 
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Sådestol, m., Stol med Sædebund (s. foreg. 0.) for Kvind
folk, ligesom bagstol (s. s.) for Mandfolk. 

Såjukja ( er-te-t), v. a., sænke, bruges ligesom Nordsj., 
Lo!!. sænke, om at drukne N.: hajn har siijnlQt sei i brojnn, 
han har druknet sig i Brønden. 

Siijukje, n., et lille Illylod med et Hul, hvorigjennem den 
flettede Hank (tausijng) stikkes, hvorpaa Laxekrogen er fæstet; 
Sv. scinke, n.; Nsk. Sekkje, n., i lignende Forst. 

Såmo, m., s. Mo. 
Sått, n., Maade, Viis: på ded siitted tar du mei inte, paa 

den Maade faaer Du mig ikke; Sv. scitt, n.; Dsk. (foræld.) Sæt. 
Såtta (er - satte- satt) , v. a., sætte; særegne Talemaader: 

scitta garn, udsætte Garn, Sildegarn (s. det Enkelte herom under 
Majnsa), men siitta alene uden Object bruges særlig om at 
tage ud paa Søen og udsætte Sildegarn, som blive staaende 
om Natten og optages om Morgenen, mods. vraga (s. s.); scitta 
sin jakka = siitta ett gott mål, sætte et godt Maaltid tillivs, 
spise sig godt mæt (s. Jakka); scitta på, sætte, forudsætte, fore
stille sig som virkeligt: ja scUter nu på, ad hajn ble sji:iger: 
hvad så? 

Såttegarn, n., Benævnelse paa et Sildegarn, der er gammelt 
og ei stærkt nok til at gaae i Vrag med, men kun tjenligt til 
Sætning (s. Siitta). Forskjelligt herfra Sættegarn i Dsk. og Dsk. 
D. D. s. :\Iolb. D. 0. II. p. 467 og D. D. L. p. 583. 

Såttejarn, n., et Jernredskab, som bruges, naar man sætter 
Gjærder, til at skyde Stenene enten ud eller ind, for at Gjærdet 
kan blive jævnt; ogsaa bruges Ordet om et lignende Redskab 
paa Skibe til at stuve med i Lasten. 

Såttesijll, f., Sild, som fanges i Sættegarn (s. Siitta). 
Såw, n., et Siv; Nsk. Sæv, n., Sjæl!. Sev; Jsk. Sov; Is!. 

(og Gl. Dsk.) sef, n.; Sv. siij~ m. 
Såwna ( ar-ada-ad), v. n., falde i Søvn, sove ind; ogsaa: 

siiwnate: ja sadd å siiwnada; ja siiwnada te igjen; Dsk. (foræld.) 
søvne; Is!. sojna; Sv. (og Nsk.) somna. 

Såwåvia (el. -iivja), f., Bændeltang, zostera marina (Syd!.). 
So, n., Vand, hvori Noget er kogt, navnlig Hjød og Fisk, 

Suppe: fiiso, Oxesuppe, n.; Sk. so; Is!. soa og ( B. H.) seyai, n. 
el. seyor, m.; Nsk. Sod (So, Sø), n.; Sv. såd, n.; Vestg: so (men 
so, sod, Kogning); Dsk. (foræld.) Sod, Saad, et; Jsk. Sod (Soi), 
en; Møen. Sod el. Saad, en (men kun om salt Kjødsuppe el. 
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Suppe paa røget Flesk); N. S. Sod ( ogsaa blot Vand, hvori 
Noget er kogt, f. Ex. Ægl. 

Soddau (sOddant) eller soddan, adj. og adv., saadan: ad ha 
'd soddan (soddan), ad o. s. v. at have Evne til, være i Stand til; 
ligesom i dansk Almuespr. (Jsk.): at have det saadant, at (man 
f. Ex. kan laane Een Penge). Deraf sodden- el. soddenejn-en-ett, 
saadan en-et. 

Sojn-son-siid, kogt, s. Sya. 
Solja, f., Spænde af forskjellig Art, f. Ex. paa Seletøi, paa 

Bøger; ogsaa et Slags Brystspænde eller Brystnaal paa Skjorten 
til at holde den sammen. Ordet er forøvrigt s. 0. s. Is!. sylgja, 
f.; Sv. s6ija, f.; Nsk. Sylje, Sølje, f.; Dsk. Sylte, Sølle (Nordsj. 
SyijtJ. 

Solkje, n. 1) Silke. 2) Navn paa en Søvæxt, der har 
nogen Lighed med Silke og er grøn af Farve; solenia; jfr. Sv. 
t'attensilke, Vandhaar, conferva. 

Soll 1, f., Sylle, Væversylle; jfr. hos lhre D. L. p. 166 Ångerml. 
solf; ulyckja i vafskaftenn; Vestg. soif = uvafsketn. 

Soll2, f., Saale (paa Skotøi). Deraf jo1°solla, v. a., forsaale. 
Solla (Vest.I.) eller silla, sella (Gudh. o. fl. St.), m., Sele. 

Soskjeuasiijng} T l z ·· 
S

" ", s. JY a awa. 
ostersajug 

Sovva, n., egl. Søbemad (Dsk. og Dsk. D. D. Søbe, en; Is!. 
saup, n.), men bruges kun som Benævnelse paa en Ret, der be
staaer af sammensat Øl og Meik med Grød i, hvilken nydes 
baade Morgen og Aften. Om Morgenen bruges den i For
bindelse med Spegesild i Stedet for Thee og Smørrebrød. Jfr. 
Nordsj. Grødsøbe (Junge p. 116). 

T. 
Ta (r-tou el. tau-tad), v. tr. og n., tage: ad ta majnsan ijn, 

samman ( s. Majnsa); - ad ta ejn, overvinde, faae Bugt med 
Een: t. e. på nogged; ja kujnne ta 'jn på å el. ad Iasa; - ad 
ta sei te (til) å nogged, føle sig truffet af Noget; Dsk. d. T. 
tage sig aj; - ad ta atte, agte paa, efter, ændse: ded kajn 
ejn inte ta atte; Dsk.d.T. tage efter. 

Tagfiista, f., den nederste Deel af Taget, som gaaer uden
for Bygningen, Tagskjæg. Deraf tagjastedropp, m., Tagdraabe. 
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Tagg, m., Tak el. Takke, Tand, f. Ex. i et Uhrhjul; Sv. tagg; 
Nsk. d.s. (Daa). 

Tagisiggel, m., s. Iggel. 
Tagla ( ar-ada-ad), v. tr., bringe i Urede: ad tagla i ejn 

ajn, i hvårandra. Maaskee beslægt. med N. S. Tagel, flettet 
Tamp af Læderremme; Sv. tagel, Hestehaar; Isl. tagl, Heste
hale; o. fl. a. 

Tajn, m. (pl. tanner; tidligere ogsaa: tajna, s. Skg. B. B. 
p. 402 u. Skallrar) bruges ikkun om Tand i Munden. Jfr. 

tijnna. 
Tajngl'illa eller tajnharpa, f., haanlig Benævnelse paa en 

gammel Rjærling, hvis Tænder enten ere borte eller og meget 
hæslige og ilde ordnede, især en tandløs Snakkesøster. 

Tajnharpa, f., s. d. foreg. 0. 
Tål, tålte, Talordene: tolv, tolvte. 
·Talemåda, f., Talemaade, bruges, uagtet intet v. tala haves, 

dog i nogle faa Udtryk, f. Ex. ad stOdda i sin talernåda, støde 
i sin Tale, i sine Ord ( Gudh.); ded e nu en talernåda, det er 
nu Noget, som alle sige, et almindeligt Mundheld (s. st.). 

Talia (ar-ada-ad), v. tr., smøre med Talg; Nsk. talga; Sv. 

d. s., it. taija. 
Tållrikk, m., Tallerken; Sv. talli,ik; Sk. talliii'k; Nsk. d.s., 

it. Talk; Tsk. Teller. 
Tålpujnnara, m., s. Pujnnara. 
Tåmpa, m., s. Majnsa. 
'fappestaw el. -stav, m. (Tappestav), Tappestang, som staaer 

i Taphullet i Mæskekarret; Falst. Tappestav. 
Tåpprian, m., Navn paa Den, som tapper Øllet ved Gilderne 

(s. Gjijlle). 
Ta1·ska (er-tarsk, torsk, tosk, pl. torske, toske; tor·sked, tosked), 

v. tr., tærske (tarslc el. torsk; torsket, i dansk Almuespr.); Sk. 
torska og Blek. torska ( tarsk, torsked ). Deraf tarslcara, tm'ske
majn, Tærsker, Tærskemand. 

Tåsla, v., s. Trasla. 
Tåt, m. (pl. tata og tater), en enkelt Afdeling af Noget, som 

flettes eller snoes, f. Ex. een af de enkelte Dele, hvoraf en 
Haarfletning bestaaer eller hvoraf et To ug er sammenlagt, en 
Line snoet o. s. v. Deraf totater, tretater, firatater-tat, adjj. 2 E., 
som bestaaer af 2, 3, 4 "tatern : ejn tretatei' sima; dåjn linan 
e tre- el. firatat (jfr. to-, tretåtijng). Loll., Falst. en Tat el. 
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Tate; Nsk. Taatt, m. (pl. Tætter; jfr. adj. tvi-, tritaatta); Isl.pattr, 
m. (deraf adj. tvipættr f. fl.); Sv. tåt, m. (uStreng til Touge», 
Daa N. 0.; jfr. Ångerml. tåt, et Fed Garn; Ostg. tåt, en liden 
Reb stump; s. Ihre D. L. p. 179; Gottl. tata, Baand, Trosse; 
Almqv.). 

Taulier, adj., s. Tolluer. 
Tau-nål ( ~: Tougnaal), f., et Redskab af Træ, som bruges 

til Vanterne paa Eger. En Tougnaal, som med sin tykke og 
tillige krogede Ende er fastgjort forneden i det Toug, der ud
gjør Vantet, bliver stukket gjennem een af Stropperne (s. stropp) 
og ved Hjelp af en lille Tougende (pottijng), som anbringes 
omkring Tougnaalen og Vantet, holdes den stiv opad og hin
dres saaledes fra at glide ud af Stroppen. 

C~
a a-b Vantet 

c taunål 
d en Strop 

b d e pottijng. 
Tawer-taw-tawt, adj., sei; klæg (mods. sjoP): bruges især 

om Deig, Leer o. des!.: tawm' dei, tawt ler. N. S. ( s. Richey 
p. 302; Br. Wb. V, 1; Schiitze IV, 241) taag, tage (Holst. Hamb.) 
taa, tae: ( Brem.), tau (Osnabr.); Holl. taai, taey; Angel. tåg 
(Hagerup); A. S. toh; Eng!. tough. 

Tawla, taula, f., om Brætspil (ad frajkkja tawla ), svarer til 
Gl. Dsk. Tavl; Isl. taft. S. dPataula, hamtaula. 

Tawsa (ar-ada-ad), v. n. 1) tygge uordentligt, saaledes at 
man spilder Maden (Gudh.; = «togga galedo); Nsk. tajsa der
imod: tygge, æde smaat. 2) pladdre, vaase, omtrent d. s. s. 
hawsa; Is!. tafsa, snaddre (ogsaa: udtale hurtig, pladdre, upræ
cipitanter proferre», Il. H.). 

Tawsijug, tausijug, m. 1) en sammenviklet De el af Blaar 
eller Hør: blåPtawsijng, lintawsijng (Gudh.); jfr. Sv. tafs, Dusk, 
Tot, Lok, Visk; Sønderj. Tavs, i lign. Bemærk. 2) en Fletning, 
flettet Hank til Fiskekroge; fortrinsviis om de Lænker el. Liner, 
hvori Laxekroge hænge under Laxelænkerne ( s. lajsalåjnkj) og 
som tidligere gjerne vare sammensnoede af 4 Parter. Samlg. 
Jsk. (Fanø) Taas, snoet Uldgarn, som Fiskekrogen bindes med 
(l\loth). 3) om andre Ting, som have Lighed dermed og ofte 
(især p. Vesti.) i foragtelig Bemærkelse, f. Ex. om en afrevet 
el. optrevlet Dee! af et gammelt Reb: smid mann dajn tawsijng 
viikk ! samlg. Nsk. Tafse, Pjalt, afreven Lap; tafsa, optrevle; Sv. 
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tafsig, trevlet. 4) fig. om Dele af Mad, som blive hængende 
ved Munden, f. Ex. naar man spiser Ølost: sikenena tawsijnga, 
dar håjnga ver mujnn på dei. 

Te (r-dde-tt), v. ref.: ad te sei, at tee sig, i d. sædv. Ile
mærk.; men ogsaa med præp. te, tegne til, synes at ville blive: 
ded ter sei te ett gott år, te ejn viilseinader host o. s. v.; bruges 
ligesaa i Sønderj. o. fl. 

Te, præp. og adv., til. Som præp. bruges det i mang-
foldige Tilfælde, hvilke deels ere tilfælleds med Dansk, deels 
eiendommelige og hvor ofte Dansken bruger andre Præposi
tioner (f. Ex. i, hos); man siger saaledes: ad gå te kjiirkjes, at 
gaae i Kirke (Sjæl!. til l{irke); vi ska te gjijlles (til Gilde), te 
selskaws (i Selskab); hajn e hiinna te Rures, te Lars Jens' el. 
Jensa, han er henne hos ({ures, Lars Jensens ( ligesaa i Sk. 
«han e hiinne te Anners Pehrssa», l{iingh.); jylaawtan va ja te 
majorens (Juleaften tilbragte jeg hos -) ; hon e te Hjortes så 
ota hon kommer te Riinna (opholder sig hos o. s. v.); hon 
kjiiner te prostens, hun tjener hos Provstens; ad varra te bar
sels, te iiffriils; - ad re te bagnijngs, lave til Bagning; ad få 
te forarijngs (til Foræring; jf'r. te forårenes, te gjenes); ad ha 
te viners (til Nar); ad varra te res (til Rede). Som adv. bruges 
det i enkelte Tilfælde enten udelukkende i Stedet for ad eller 
og ved Siden deraf, f. Ex. ad hjalpes te, hjelpes ad; ad bara 
sei te= ad (som er almindeligere): hvoddan e 'd du står å bar 
dei te? Jfr. ad. 

Tebaga og tebages, adv" tilbage; Dsk. d. T. tilbages; Nsk. 
tebaka, tebakes. 

'l'egen, n" Tegn (Sydl.; Gudh.; fl.); hedder og tein (begge 
Former høres i Gudh.); N. S. Teeken (SchiHze IV, 252); Holl. 
d.s.; Nsk. Tekn (Gl. Nsk. teikn); Sv. tecken. 

'fehånn, adv.: ad gå tehånn, gaae paa venstre Side i 
Spændet; Angel. tehand, adj. og adv. (Jsk. tilhaands, Molb. 
D. L. p. 596): jfr. d. følg. 0.; samlg.fråhånn. 

Tehå1111ader-ad, adj. 2 E., om Heste og hyppigst i d. hest. 
F.: dåjn tehånnada hastijn (ogsaa substantivisk: d. tehånnada), 
den nærmere Hest i Spændet; sjelden om andre Ting, f. Ex. 
dåjn tehånnada sian å lassed, vaunijn, den venstre Side af 
Læsset, Vognen. Jfr. fråhånnade1'. 

Teia (er-tajde-tajt, it. paa Bøigd. taw, tawt1, v. n" tie (taug, 



352 TEMAD-TIJLLE. 

Gl. Dsk. tavt, taugt); Nsk. teia f. fl. og Dal. taja (begge: 

tagde, tagtJ. 
Temad, m., Eftermad; Dessert (Gudh.; Syd!., især tidligere); 

hedder ellers og attemad; Jsk. (Mors) Temad; derimod Dsk. 
Tilmad, "det, som spises til eller tilligemed anden Mad». 

Temorrit, part. (af et neppe brugeligt v. temorkja, morkja 
te), bruges til at betegne den Tid, naar Mørket er faldet paa: 
hajn komm når (då) de' va temorrit, rent t. Jfr. opphostad, 

salajt. 
Teres, s. Res. 
Terr el. tin, Navn paa en Leeg: ad spilla terr (Gudh.; 

Sydl.) gaaer til paa følgende Maade: 5 Stene, som kaldes 
terrestena, lægges i en Bunke paa Jorden. Den Spillende ka
ster med Haanden een Steen op i Luften, hvilken han skal 
gribe, efter at have med samme Haand, hvormed han griber 
den , kastet en anden i Veiret, som han paa samme Maade 
griber, efter at have kastet den tredie op, og saaledes fremdeles. 
l\unsten bestaaer i, at een Steen er stedse i Luften, medens 
den anden gribes, og a-t man griber dem alle fem uden at 
gjøre noget Feilgreb og med een og samme Haand. 

Testiittelse, f., Hjelp, Dnderstøttelse (Gudh.); hedder og te

stiidd, n. = Dsk. (Sjæll.) Tilstød. 
Ti, n. (Gudh.), tiert (Vesti.; nu sjeld.), m., Tien i l{ortspil. 
Tigga, m., en Pokkers Fyr (Dsk. d. T.: et Jern), især: en 

liden vevver Person, som ei lader sig gaae paa; en rask, po

lisk Dreng. Jfr. hagga. 
Tijggja (ar-ada-ad), v. tr. og ref., gnide: ad tijggja armana, 

ben; grisana tijggja dom, Grisene gnide sig f. Ex. paa, opad, 
op til Noget (jfr. gnoda, skobba); ad tijggja å,· afgnide, polere. 
Jfr. N. S. tikken, antikken, ugelinde anri.ihren, titillare» (Richey 
p. 307; smlg. Engl. tickle, kildre, pirre); Sk. tega, slaae sagte: 
tega en med ris ( lhre D. L. p. 180; "ave, revse, tugte", 

Irnngh.). 
Tijlle, n., Loft (hvilket Ord er fremmed for Bornholmsken), 

deels Loftgulv eller Dække over Værelser, deels det hele Lofts
rum: ad slå somm i tijlled; ded håjnger på tijlled; deraf Sam
mens. daletijlle el. -tijll, n.; Brædeloft; tijlleslamm, m., Lofts
lem; tijllestrappa, f., Loftstrappe. Udenfor dette Begreb bruges 
det kun i eet Ord, nemlig: bonntijlle ( s. s.), Bunddække, Bund
brætter i en Baad. Jfr. "Tild" hos Moth: "det som er lagt 
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med Bræ der paa Loft, eller til Skibs" ; tabulatum ( l\lolb.); 
Nsk. Til (aab. i), n" et lidet Loft af Stænger eller løselig sam
menlagte Fjæle; Skjeltile, n" Paneling, Fjælevæg (Is!., Gl. Nsk. 
pil, pili), it. Loft; Tile, Tele, n" Gulv ;(Fjælegulv, it. Steengulv; 
tilja, tila, lægge Gulv eller Loft); Gl. Dsk. Tilje, Tille (i Kæmpe
vis.); Sk. enten tille eller till (?; thi Ihre's Angivelse: "tillet, 
golf» er uklar; s. D. L. p. 181); Fris. tel (Tsk. Diele; N. S. Dele, 
s. Br. Wb. I, 195). Udenfor disse Samlingsord kunne sammen
lignes de beslægtede Ord: Nsk. Tilja (Gl. Nsk. pilja), f., Fjæl, 
Bræt, Planke i en Væg eller et Gulv, f. m.; Sv. tilja, f. (især 
Gulvplanke; Gottl. tilda; ogsaa Vestg. tihtde, pl., om d. s.); 
danske Dialekter: en Til, Tild, Tel, Tille, Tillie, Tile (om de 
forskjellige Bemærk. s. Molb. D. L. p. 595); Tsk. Diele ( N. S. 
Deele; Gl. Tsk. dili; A. S. pil); Bh. dala, dalla (s. s.); "Gottl. 
dala; Jsk. Dæll, pl. Dæller, Dæler (Gl. Dsk. Deler, Dæler). 

Tijlletål ~: ti ajlle tal,· ti a tolv; paa Bøigd. ogsaa: tujlletal. 
Tijugkråwta, f., s. Krawta. 
Tijnua, m., Tand i en Hive, Harve og des!.; Sv. tinne; 

Nsk. Tind; Is!, tindr; jfr. Jsk. Tind el. Tinde, Green i en Greb 

el. Fork. 
Tilia, adv. 1) tidlig; Sk. tilia; Vestg. tiliga; Nsk. tilege; 

Gl. Dsk. tidlige. 2) tidligere, forhen ( = compar. tiliare, form): 
ja housar nokk frå tilia (tiliara): ja e 'kje nu, som ja va tilia. 

Tirr, s. Terr. 
Tis (gen. af tid), bruges som adv. i Forbindelserne: hvor tis, 

paa hvilken Tid, hvor tidlig; så tis, paa den Tid, saa tidlig: 
hvor tis kjore hajn? står du så tis opp ! Sv. huru tids; så tids. 
Ogsaa bruges ligesom i Dsk. tis nokk, tidsnok, i god Tid; Sv. 

tids nog. 
Tisbid, m., en Bid Brød og en Snaps, som nydes Kl.' 10 

om Formiddagen; hedder og klokkantibrajnnevin, f. m. (s. Mål J; 
samlg. Falst. Tibrød, Tislet; Lo!!. Timad. 

Tisda, m., Tirsdag; jfr. tisdagh, tiisdag, tysdagh i Docu
menter fra 15de og 16de Aarhundrede ( s. Skg. B. B. p. 210; 
Bh. Actst. pp. 19, 21, 58, 107). Sv. tisdag; Nsk. Tysdag; 
Is!. tysdagr. 

Tispa, f., et uanstændigt, usædeligt Fruentimmer (Gudh.; 
fl.); Ostg. tispe. I den danske Bemærkelse af Tispe ~: Hun
hund, bruges Ordet aldrig. 

23 
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Tistel, m., Tidsel, carduus; Nsk., Sv. tistel; Isl. pistill; 

Engl. thistle; Tsk. Distel. 
Titel, m. 1 ) = Dsk. Titel. 2) Efternavn: h va titel har 

hajn? - hans titel e Sonne; ad doves me farens titel, at døbes 
med Faderens Efternavn. Jfr. Engl. title, Navn; Benævnelse. 

Tjaws, n., Sladder, Vaas; jfr. Sønderj. (Angel) fjase, vaase, 
"dummes Gewasche reden» (Outzen; s. Molb. D. L. p. 593). 

To ( er-de-t), Y. tr., toe, vaske = vaska (et ganske nyt 

Ord): ad to klar; ejn toder sarkj. 
To, n., Uld (deraf kårt- og långtoader, s. ss.); hedder og 

ujll, f.; Sk. to; Isl. t6, n. li t6vinna, Uldarbeide); Sjæll. To, Taa, 
Uldtaa (hvorimod Nordsj. Linned-Taa, tilberedt Hør; Sydsj. 
Lin-To, generisk Benævnelse paa Hør og Blaar; s. Junge p. 
408; Molb. D. L. p. 328); Jsk. Tou, især den ydre grovere 
Uld (i hvilken Bemærk. Daa anfører Sv. to, m., og B. H. lsl. 
tog, n.). Derimod Ostg., Små!. to, Hpr; Vestg. to, d. s.; it. 
Hamp; Blaar (s. lhre D. L. p. 182; jfr. Almqvist); Dal., Hel
singl. to, Blaar (i hvilken Bemærk. Welander anfører Sv. to, n.; 
it.= uheglet Hør); Engl. tow. I Nsk. bruges To, f., om Garn, 
Tøi af Hør eller Hamp. 

TObakspåra, f., et Slags guulgraa Pære: Figenpære. 

Tobbisa-o, f., s. 0. 
To-garn, n., Uldgarn. 
Toert, m., Toen i Kortspil (Vesti.; nu sjeld.); hedder ellers 

dus (s. s.). 
Toffla, f., Tøffel; Nsk. Toffia, Toffle; Sv., N. S. Tojfel. 
Togga, f., Taage; Nsk. Toka; Isl.poka; Gl. Dsk. Tohkæ (H. 

Harpestr.). 
Toggebåek, m., tæt Masse af Taage i Horizonten; jfr. sjy-

bank1 Skybanke. 
Togge-smosk, m., taaget Veir med Rusk; jfr. smosk. 
Toi, n., Tøi; bruges fig. om Edder, navnlig i Fingrene: ja 

har fåd toi i tommajn. 
Toia, m" en kartet Uldtot, Uldlok; Sjæll., Loll., Angel. Tøie, 

Tøje; Isl. togi, m. 
Toia ~: tåia ( ar-ada-ad), v. tr. og n., forb. med opp, tøe 

op, optøe, gjøre eller blive fri for lis: ad toia vijnnuen opp, 
tøe Vinduerne op; vijnnu1m toia opp, Vinduerne tøe; hedder 
og toies el. toias (ades-ads) opp. Derimod tii (r-dde-tt), v. impers. 
og n., tøe (om Tøveir og Sne ens Optøen) : ded tadde iåns 
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snejn tOr (el. t. opp); ogsaa som v. tr. soln tar snejn; jfr. Is!. 
peyja, v. impers.; -- Nsk. tøya, v. n.; Gottl. tåja; Sv. toa (men 
Hpptoa, v. tr. og n.). 

Tokka, m. 1) Tosse, Nar (just ikke i sletteste Forst.); Sv. 
toka, f., og tok, m.; Nsk. Toka (Tok'), f. Jfr. Jsk., Angel. 
toklcet, tosset, fjantet; Jsk. tolclce, v., gaae og tosse om. 2) hest. 
F. tokkajn, det bedste Kort i Styrvolt: Rjerterto. 

Tokonna, f., Vaskerkone = vaskelwnna (nyt 0.). 
Tolajder-lajd(t)-lajt, adj ., dobbelt, sammenlagt, snoet af 2 

Parter: ejn tolajder sima; en tolajt snor; Nsk. tvilagd. Jfr. tat. 
Tolpert, m., Tølper; hedder og tolpert; Roslag. tålper (Ihre 

D. L. p. 178); samlg. m. Hensyn t. Formen N. S. Nolert, en 
Nøler (SchiHze III, 152). 

Toltre, tujlletre, to a tre (to ajlle tre); Nordsj. tultre (Junge 
p. 142); Sk. tiilltry. 

Tomla (m·-ada-ad), v.n., tumle; a) støie, larme, d.s. s.far1·as 
(s. s.); b) buldre, om Torden: diinnan tomlar; c) tumle sig, 
springe og fare om, især om Kreature: ded e då faslit, hvor 
di kjiirna tomla daruda. 

Tomma, m., s. Tomma. 
Tommelomsker-lomsk-lomst, adj., vild, balstyrig, "forvijllader 

haudn = Dsk. d. T. (Kjøbenh.) tiimmelumsk. 
'l'ommerom, f., Magelighed, Ro og Mag: ad gå i sin tom

merom; ja gjijkkj, sadd i min goa tommerom. Jfr. Jemtl. tomme, 
«sakta mak» (Almqv.); Is!. tom, t6mstund, Leilighed, Stunder 
(otium); Vestg. tiimm, tom. Samlg. Dsk. Stunderum. 

Top11a, f., en toppet Fugl af Hunkjøn; bruges f. Ex. om en 
Tophøne, Topdue, Topand. 

Toppena, s. Rystoppena; jfr. toppuer 2. 
Toppes, m., en toppet Fugl af Hankjøn; især om en Durik. 
Topp~åra, f., Navn paa en Urt, der, ligesom Engeskjær, 

bruges til at farve guult med. 
Toppuer-u-ut1, adj., toppet: ejn toppuer hana, en toppit 

hiinna. 
Toppuer-u-ut 11, adj., tosset, gal: mann estu då rent toppuer, 

horra ! Sk. topped; jfr. Vestg. toppeterr, arg, ond. 
Tor = to1·månad, Marts, Martsmaaned, forekommer ikke 

sjelden i bornholmske Riim og Ordsprog (s. f. Ex. under rammer). 
Om Marts og April i Modsætning til hinanden haves saaledes 

følgende Riim : 
23' 
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Tor me sitt fawra sjajggj 
lokkar biilla ujnne vajggj ; 
Abrila (Avrila) horsa-nasa 
kajn bådde sne å bliisa. 

Om de samme Maaneder anfører Molbech ( D. L. p. 356) efter 
Moth et lignende dansk Bonderiim: 

uMarts med sit hvide Skjæg 
lokker Børn udenfor Væg; 
men saa kommer Hakkepiil 
og kvister dem ind igjen til lid. u 

Ellers bruges Tor meget almindeligt som Mandsnavn, ligesom 
og det deraf sammens. Torkjel, Thorkel (det gamle: porkell, 
Jjorkil). Torsdag hedder t61·sda. 

Torden, tordiin, Torden, høres kun i Sammensætning (s. de 
følg. 0.); hedder ellers donna (s. s.). 

Tordeneminerijng el. -imminerijng, f., Tordenluft, Luften, naar 
det trækker sammen til Torden; jfr. im, ima. 

Tordengajla, m., et regnbueagtigt Luft syn; der viser sig 
paa Himlen ved Tordenskyer (Gudh.J; jfr. gajla, vargajla. 

Torn (udt. torrn), f., egl. Tørning, Stød, Anstød (N. S. Torrn, 
Tornn, s. Schiitze IV, 272; Sv. tOrn), bruges i Bornholmsk (f. 
Ex. Gudh.), ligesom i Dsk. d. T. Tørn, fig. de els om Fare; Stra
bads (= Holl. torn): ad hojlla en torn ud, holde en T. (Dyst) 
ud; deels om Drikken og Sviren: ad hojlla torn hela natten, 
holde en T., svire hele Natten. Jfr. Gl. Dsk. Tørning (holde 
en T.; s. Vis. om Thyra Daneb.), Angreb, Dyst; Nsk. d. s. -
Verbet utørneu hedder: t01·na, torrna. 

Torna (ar-ada-ad), v. n., buldre, om Tordenen: donnan 
tornar; fig. ad torna å gala, at bande og tordne. Derimod 
bruges det aldrig som v. impers. = Dsk. det tordner ( s. 
donna). 

Torn-re, torn-ren, s. Re. 
Torpa-jor, f., høitliggende, tør Jord. 
Torpa-åjng, torp-åjng, f" høilændt, meget tør Eng eller Mark, 

mods. myra-ajng ( s. s.). Jfr. Bh. Actst. Landeb. p. 344. 348 
Torpeng. 

Torr-t, adj., tør; Sv.torr; Sk.torrer (Stromb.p.118); Nsk. 
turr; Isl. fiurr. 

Torra, f., Tørke: nu begjyjnner hon me torra. 
Torra 1 (torr-de-t), v. tr., tørre(= Dsk.); fig. slaae: ad torm 
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ejn ouer ryjggJIJn, give Een over Rygstykkerne; i samme Be
mærk. Sk. tm'ra («torra han på iirad!n IUingh.) og Vestg. torrka 
(jfr. Sv. torka, tørre). Deraf fryntorra (s. s.). 

Torra~ (torr-t6re-t6rad), v. n., turde; Nsk., Vestg. tora; Isl. 

pora. Infinitiven bruges yderst sjelden. 
Torrbagg, it. (Gudh.) torrebagg, m., Torbist, Skarnbasse, 

scarabæus stercorarius; Sv. tord- el. torbagge, svartbagge, tor
dyfvel; N sk. Tordivel; Isl. tordyfill; A. S. tordvifel ( af tord, 
Skarn; Eng!. Almuespr. tord, turd); Holl. blot tor (ogsaa Sønderj., 
s. Molb. D. L. p. 600). Det sidste Led er formod. det svenske . 
bagge, en Væder; samlg. foruden Skarnbasse, Træbuk, Eeghjor·t, 

Navn paa Insecter af samme Art. 
Torres (es-des-ds), v. d., tørres; visne, raadne (om Træ). 
Torru, f., Tørv (Angel. Torre; Nsk. Torv; Is!., Sv. tor:f): 

bretor·ru, Fladtørv, Græs- el. Lyngtørv; kuletorru, Æltetørv, 

Pluddertørv. 
Tonugaul el. -goul, m., Tværstykke, Endestykke paa en 

Tørvevogn; jfr. Gaul. 
To1·ruvau11 (ou), m., Tørvevogn, Vogn med lige Haver («raga 

steian ), som ere forsynede med Pinde eller Spoler ( pijnnasteia, 
spolasteia). Den hører til det Slags Vogne, som kaldes 8teia

vauna. 
Torsebidd (Gudh.), tiissebidd (Vesti.; Syd!.), n., Edder i 

Fingeren, panaricium. Nogle St. bruges det om de mildere 
Tilfælde af denne Art, om de farligere derimod edder: «tosse
bidd e liinnara ijnn (lindere 'J: mildere end) edder å dos lattaran 
(Syd!., Balka). Dette Onde (Tsk. der Wurm im Finger) troes 
at hidrøre fra Bid af en lang, tynd, hvid Orm eller saadanne 
smaa Orme el. Insecter, som mylre i raaddent Vand, og den 
samme Benævnelse bruges om selve Dyrene: ja har fåd to1,se
el. tOssebidd i tiimmajn; dar e så fullte tossebidd i vanned. 
Denne Fingerskade kaldes i Sk. ona bedet, «efter den almin
delige Tro blandt Almuen foraarsaget af en et Hestehaar lig
nende Orm, som holdes for at være giftign (Klingh.); en saadan 
eller lignende Orm hedder i Små!. «onda betat» (v. Aphelen Il. N. 
VJII, 376 u. Vandtarm; jfr. p. 361 Vandkalv); Ostg. onnebetet 
(«furia infernalisn, Ihre D. L.p.126). - De Thurah (B. B. p. 29) 
kalder det med Urette "Tudse-Bidn (ligesaa skriver Panum Il. 
B. Till. p. 34) og mener, at det foraarsages ved Uhumskhed af 
Skrub-Tudser (Bh. tfiser, skrobbtuser) o. des!. Ordets Oprindelse 
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synes at være utvivlsom ved Sammenligning med Nsk., hvor 
netop den samme Fingersygdom benævnes Tussbit («fordum 
forklaret som Tussens Bid", Aasen N. O. p. 544) af Tuss, Tusse, 
Trold, fabelagtigt Væsen (Oldnord. purs, puss). Samlg. Nsk. Alv, 
Dverg, Troll, der bruges i flere Sammensætninger og tildeels 
vexlende med hverandre, som Betegnelser for Sygdomme af 
lignende Natur. Hvorledes det bornholmske Ord har faaet sin 
senere Bemærkelse, er let forklarligt; man sammenligne f. Ex. 
Nsk. Troll, overført Benævnelse paa Bløddyr; Dyr, som leve i 
Vandet og ei ere bekjendte under noget eget Navn; it. Insecter, 
Leddyr (Vestg. troll, d. s., it. Krybdyr, Orm, Maddik); Trollverk, 
ondartede Bylder, som ansees foraarsagede af Insecter; hedder 
og blot Troll, der tillige bemærker: Beenedder. 

Torst, tost, m., Tørst: ad sliijkkja tostijn; Nsk. Toste; Isl. 
porsti. 

Torsta, tosta (ar-ada-ad; Gudh. ureg. toster-toste, har tostads), 

v. n., tørste. 
Torstuer, tostuer-u-ut, adj., tørstig; fig. utæt, som drikker 

Vand, om Fodtøi: tostua sko (!årsko, tråsko); ja har fåd ejn to

stuer ståwla på. 
Tosa, f., Tosse, Nar, om Kvindfolk og ofte i mild eller 

venlig Forst.: din tosa l Derimod tossa, m., om Mandfolk og 
altid i slet Bemærkelse: dijn tossa l I Sk. bruges tosa = Dsk. 
Tosse; Nsk. Tusse, m. =Dosmer. 

Toseheia, f. = tosa (s. s. og Heia). 
Tosijng (Gudh.), m. = tossa (s. s.); Sk., Ostg., Gottl. tosing; 

jfr. Halvtossing (hos A. S. Vedel) =Halvtosse. 
Tossa, m., Tosse; s. Tosa. 
Totåter-tåt, adj., s. Tat. 
Totåtljug, m., et dobbelt, af 2 Parter sammenlagt Reb, «ett 

tolajt rev" (Gudh.); jfr. tat. 
Toulier, s. Tolluer. 
Touuål, s. Taunål. 
Tout (au), f., Toft: forrtaut, bagtaut, Navne paa de to Roer-

bænke i en Ege. 
Trit, m., banet Vei i Snee, tilkjørt Sneevei; Vestg. tro; 

jfr. Sk. tra, n., Spor; Dsk. Traad, n., d. s., it. banet Vei; Nsk. 
Traa, f., meget betraadt Plads eller Vei. 

Tråumarna, f., s. Marna. 
Trant, trauta, trånt, f., høres i følgende Forbindelser: 1) 
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med omrn i ubest. F.: omm en trånt (almind.), omtrent, ved Pas; 
Gottl. um en triint; Nsk. um ein Trint; Jsk. (Mors) poo en 
Trant. 2) med på i best. F.: på dajn tranten (Gudh.) el. 
trantan (Bøigd.; jfr. ogs. Skg.) el. tramten (Vesti.), saa omtrent, 
ved det Pas: fira tomma ajlle på d. t.; år 1800 ajlle p. d. t. 
3) med ver: alt e ver dajn gamla tranten, Alt er ved det Gamle, 
gaaer sin gamle Gang; hajn bier ver d. g. tranten, han bliver 
ved sin gamle Viis; N. S. (it. Holl.) Trant, Gang, Skridt, Vane, 
Levemaade: nhe blift by synem Trantn («il va son trainn, Ri
chey p. 311; jfr. SchiHze IV, 274); dat geit wedder up'n olden 
T. (Br. Wb. V, 98); Sv. (Ihre) trant, «incessusn (gradus, gres
sus): "han håller sin trant, antiquum obtinetn (Glossar. II, 942). 

Jfr. pass. 
Trappa, f., Benævnelse ikke blot paa Trappe, men og paa 

en Trappestige. 
Tras, Trods, Trodsig hed: hajn gjorr 'ed pinado bara på 

tras; ijkkje forr ajncd; Jsk. 1"rads, Tras; Gl. Dsk. Tradz (Molb. 

D. L. p. 602). 
'fråsla el. tåsla (ar-ada-ad), v. tr., bringe i Urede, forvikle: 

ad trasla garn; Sv. trassla. I Gudh. bruges blot Formen tasla 
og kun som v. n. med Bemærkelsen: kvakle, ei udføre sin Gjer

ning rigtigt. 
Tratta (ar-ada-ad), v. tr., tragte, helde gjennem Tragt; 

Sv. tratta. 
Trattara, m., en Tragt; Falst. Trættere (stor Øltragt); Holl. 

trechter; Tsk. Trichter; Sv. tratt; Nsk. Trægt, 1'rætt. 
Trawa, m., en Trave; bruges kun om Halm, navnlig af 

Rug og Hvede (ejn trawa rouhalm, hveddehalm); den bestaaer 
altid af 20 J{jærve ( s. kjiira), hvoraf hver igjen indeholder i 
Reglen 4 aftærskede Neg (s. naj). Ordet bruges altsaa ikke om 
Sæd; thi paa Bornholm bliver den i Neg bundne Rug eller 
Hvede ei sat i Traver, men i Stak (hver St.= 160 Neg= 1 Læs), 
og Byg, Havre, Boghvede f. fl. bindes ikke, men samles med 
Rive i Hobe, saa store som et Menneske kan favne, og sam
menbæres i Stakke (s. Thaarup i B. A. p. 278). 

Trawe1·-traw-t, adj., beslægtet med N. S., Holl. traag; Søn
derj., Angel. tråg; Sv. trog (jfr. trØv, b 0yv i danske Dial.); Is!. 
tregr; Tsk. triige; Dsk. træg. t) hvor Begrebet henføres til 
Ting: langsom, modstræbende (trang, seig), tung, besværlig 
o. desl.: låsijn e blejn så trawer; hjouled e trawt, går trawt 
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(trangt); dåjn påran e traw å få ner (går trawt ner), den Pære 
er besværlig at faae ned (synke); - kjyra e trawara i kjiidd 
ijnn studa, Tyre ere seigere i Kjødet end Stude; - ad varra 
trawer i halsijn, være rusten i Halsen af Forkjølelse, it. være 
trangbrystig: hajn va trawer i h., så hajn sadd dår å kriin
nada hela ti en; - ad ha trawt, have travlt: ja har så trawt 
ida (Gudh.); ad ha 'd trawt, have det kummerligt, knapt: ejn 
har 'ed månn trawt år ud å år ijnn. 2) om Personer: som 
man maa nøde, treven, tvær, uvillig, f. Ex. hajn e så trawer å 
få te 'd; hon e så traw ida. - Jfr. trokker. 

Treert, m., Treen i Ifortspil (Vesti.; nu sjeld.); hedder 
ellers drest ( s. s.). 

Trelajder-lajd( t )-lajt, adj., tredobbelt, sammensnoet af 3 
Parter; Nsk. trilagd. Jfr. tolajder. 

Tren, n., Trin, Skridt; ,Sk., Ångerml. tren. Jfr. hanatren. 
Deraf treua ( er-de-t), v. n., trine, gaae frem (Ångerml. trena); 
samlg. tro. 

Tresker-tresk-trest, adj ., snild, klog, kløgtig, opvakt: Riinna
bona e treska folk: di la dom inte beskobba; ded e ejn lidijn 
tresker bålli: hajn hiir alt åtte hva ejn seier, det er et lille 
klogt, opvakt Barn: det hører allerede efter hvad man siger; 
ded e ejn tresker horra: hajn kajn alt arbeia så många natta 
tijng (forfærdige saa mange smukke Sager); de va en tresk 
pibe!: hon kujnne reiti svara 'jn. I lign. Bemærk. Sk. tresk 
(" = Sv. qvickn, Almqv.; Klingh.). Ordet bruges altid i denne 
gode Bemærkelse; aldrig = Dsk. trædsk (snedig, falsk, under
fundig; ældre F. t1°eersk; Nordfris. trietsk, d.s.); heller ikke = 

Sv. tresk (egensindig·, haardnakket; Gottl. trajsk; Nsk. treisk, 
f.m.; jfr. Angel. trædsk, s. Hagerup p. 70). 

Trestyjkkjesltjysa, f., s . .K}ysa. 
Tretåtijug, m., et tredobbelt, af 3 Parter sammenlagt Reb, 

•ett trelajt revn (Gudh.). Jfr. tat. 
Trijllefira (:i: tre ajlle f.), tre a fire; Sk. trillejira. 
T1·isa, f., en Tridse, bruges fig. i Sammens. pibla-trisa, 

liden, tyk Pige; samlg. Gottl. bauk-trissa, tykmavet Kvinde; Sk. 
jline-trissa, Grinebider. 

Trojll, n., en Trold (Nsk:, Sv. troll, n.; Is!. troll, n.). Deraf 
trojlltoi, n., Troldpak, Troldfolk. 

Trojlla (ar-ada-ad), v. n. 1) hexe, øve Trolddom; Nsk., Sv. 
trolla. Jfr. fortrojlla. 2) fig. om Leg: gjøre Kunster og Løier: 
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nu ska ja trojlla, nu skal jeg hexe ~: f. Ex. skrive løierlige 
Ting, gjøre kunstige Knuder o. s. v. Jfr. trolde i danske Dial. 
( Falst., Loll., Fyen, Sydsj.), hvor det bruges om andre Slags 

Leg (s. Molb. D. L. p. 606). 
T1·ojllhåtta, f. 1) et kunstigt, naragtigt Hovedtøi, et Slags 

Narrehætte (Vestl.). 2) == trojllhaksa, Hex, Troldhex, Trold
kvinde ; it. "et Kvindfolk, som anstiller sig saa klog", giver 
sig Mine af at forstaae, hvad Andre ei forstaae (Gudh.), svarer 
altsaa omtr. til, hvad man særligen kalder en klog Kone (Signe
kjærling). Sammensætning med hlitta, brugt fig. om en Person, 
haves og i Sv., f. Ex. yrlilitta, overgiven Pige. 

Trojllkjålijng, f., Troldkjærling, bruges og som Benævnelse 
om en gammel Kjærling i Almindelighed (Gudh.). 

Trojlltoi, n., s. Trojll. 
Trokka (ar-ada-ad), v. tr. og n. 1) trykke stærkt, presse, 

pakke, stuve: du ska trokka 'd bare; ttijnnan e fujll nokk, du 
må 'nte trokka 'na mer, t. mera i 'na; ad tTokka ner; t. sam
man; t. på: trokka lid på 'd ! Jfr. stogga. 2) trykke, stræbe 
imod, gaae trangt og vanskeligt ned o. des!.: ded trokkar så; 
dajn paran, ded abbled trokkar så (synkes besværligt). - Tvivl
som Oprindelse; om det f. Ex. er beslægtet med tryjkkja, trykke 
(jfr. Bh. Actst. p. 253: "da schudder de Tønden - och trøcher 
hende"), eller med N sk. traaka, trodse, stræbe imod (it. slæbe, 
arbeide møisomt =Sv. tråka); Vestg. tr·oka ("gå tungt, strafva", 

Almqv .). Jfr. trokkero (nedf.). 
Trokker-trokk-t, adj. (s. d. foreg. Ord). 1) om Ting: navnlig 

om visse Slags Frugt, især Pærer og Æbler, som stræber imod 
under Synkningen, gaaer trangt og tungt ned: ded e då en 
forbajnada trokk para, dajnna barsens! Fyen. tryk (en t. Pære); 
samlg. Jsk. tTykken, seen, langsom ( f. Ex. om Sæden); Falst. 
tTyk, tung, streng, besværlig (= Sv. troåkig). 2) om Personer: 
tvær, uvillig, trodsig; ded e ejn tTokker satan ; i lign. Bemærk. 
Falst. tTyk, Sjæll. troykken (it. Nsk. troaakjen, tTokjen); jfr. Jsk. 
tTykken, tungnem ( s. Molb. D. L. p. 609). · Samlg. adj. trawe1' 

(ovf.). 
Trokkhalsa, f., Navn paa et Slags Pære, som formedelst 

sin tørre og stramme Smag ikke let synkes; Jsk. TTykhals, et 
Slags sødagtige Æbler af samme Beskaffenhed; jfr. trookka, 
frokke1'. 

Tromma1·a, m., Trommeslager, Tambour; Sv. tTumlaTe. 
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Trompijn-en-ed, adj., stødt, fornærmet, suurmulende, vranten; 
Sv. trumpen. 

Troua, traua (ar-ada-ad), v. n. og tr., true; jfr. noda. 
Trouas, trauas (as-ades-ads). 1) v. p. rec. 1 at true hinanden: 

di sto bara å trouades. 2) v. d. ( intr.), true, true med: di 
trouas, de true; ded frouas me rein; hon har au liijnge ståd 
å trouads, det har og længe staaet og truet ( f. Ex. med Regn 
eller Torden). 

Trud, m., en Tud, f. Ex. paa l{ande, Kar, Post: trudijn e 
gåd å kaffekajnan; J sk. en Trude, Trutt, Træt ud, f. Ex. paa 
Vaskebænk, Pompe; jfr. Nsk. og Sv. trut, m., Flab, Mund, 
Snude. 

Tryn, n., tryoa, f., en Tryne (lsl. tr!Jni, n., trj6na, f.; Nsk., 
Sv. tryne, n.). Imidlertid bruges Formen tryna sjeldnere i 
egentlig Forst., men meest som et Skjældsord eller som et 
Spotord om Folk med store Næser: din forbajnada tryna ! dar 
kommer dajn trynan. 

Tryutorra (-torr-de-t), v. tr., give Næsestyvere, Snudedrag: 
ja ska tryntorra 'jn, når ja bara kajn hijnna 'jn. 

Tråug, f., Trang, Nød, Forlegenhed; Nsk. Traang, m. 
Tråuger-tråug-t, adj. 1) trang; Nsk., Sv., Angel. trång. 

2) trangbrystet; Jsk. traang. 
Tråbaldrijng, m., en Fjælevogn (= bråvaun, fjålavaun, moj

vaun); af baldra (s. s.). 
Tråjkkja ( er-trajte-trajt), v. tr., trække: ad trajkkja kji:idd 

frå ejn ajnens (ajnijns, ajns) arm (figurlig Talemaade), unddrage 
sig, spare sig for Arbeide (jfr. skryda), om en doven og 
magelig Arbeider, fordi hans lVledarbeider desaarsag maa ar
beide dobbelt og afkræfte sig (Gudh.); ad trajkkja tawla, hara
tawla (s. Tawla). 

Trål (1. a), n., en Træl, Een, som gaaer og slider og slæ
ber; deraf tråla, v. n., trælle; Nsk., Sv. trala; lsl.præla. 

Tråle-vei, m., eri saare besværlig Vei (Gudh.); Jsk. en træls 
Vei (s. lVlolb. D. L. p. 609). 

Tråut, f., s. Trant. 
Tråsa (er-te-t), v. n., drage Aanden meget besværligt, næsten 

rallende; Nordsj. træse i lign. Bemærk. ( s. Junge p. 410; Molb. 
D. L. p. 611). lVlolb. jævnførnr Schwab. thransen, ustark 
athmenn. 

· Tråsla (1. å), f., nedhængende Pjalt, revet Stykke, Trevl: ja 
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e blejn så våder, ad ja har ijkkje noggen torr trasla på mei; 
jfr. Sv. trasa, Pjalt, Klud; Gottl. trilsslar, «Små trasorn (Almqv.); 
Sk. triisle, 2 el. 3 Garnender (lhre D. L. p. 185). 

Tråsla (I. a; ar-ada-ad), v. n., løbe op, trevles: to i ed be-
gjyjnner å trasla eller t. opp. 

Tråsluer-u-ut (l. il), adj., reven, pjaltet, trevlet. 
Trå-spåga, f., s. Spåga. 
Trå-stabba, f., s. Stabba. 
T1·å-stobba, m., s. Stobba. 
Trii (!. o; r-dde-tt), v. n. og tr., træde, altid i eg!. Forst. 

(dog ikke = gaae, trine; s. trena): hajn tror i golled, så de' 
dundrar åtte; ja trodde på ejn madk; hajn trodde mei på fo
dijn; du har trott sfin ner. Sk., 13lek. tro, troa, troja (trodde, 
trådt; Stri:imb. ~ 76, p. 68), træde, trampe; Nsk. trøde, trø. 
Samlg. Is!. troåa, Moesog. trudan, A. S. tredan. 

Triibbelera ( ar-de-t), v. tr., plage, forulempe, fortrædige 
(tribulere i Bornh. Gavebrev; s. Thurah p. 248; N. S. tribulee1'en; 
af Lat. tribulare), i Særdeleshed slaae, støde o. desl. (Gudh.); 
jfr. Gottl. tribbåle1°Ci, irettesætte, overfuse, bide af; Vestg. t1,ibbe
lera, forlokke, overtale. 

Triiuta, f., overtroisk Navn paa en Veirmølle, hvilket Fi
skerne bruge paa Søen i Stedet for molla, da de troe, at de 
ved at nævne det rette Navn ville udsætte sig for Fare. I 
Vendsyssel ved Skagen og paa Samsø benævnes den Trintel 
paa Grund af samme Overtro ( Molb. D. L. p. 606), jfr. Navnet 
Trante, som paa Ugersø og Omø bruges om en liden Veir
mølle, hvorpaa Meel males (Molb. s. st. p. 603). 

T1·iis (s-ddes-ds). 1) v. p. rec., træde hinanden paa Fødderne: 
di sto å nobbades å troddes. 2) v. d. (intr.), træde (Een) paa 

Foden: hajn tros, han træder mig. 
Tu, pron., s. Du. 
Tugga (ar-ada-ad), v. tr. og n. 1) tygge; Sv. tugga; Nsk., 

Isl. tyggja. 2) fig. ad tugga på ejn = Dsk. d. T. tygge paa E., 

tale ilde om E. 
Tugges, m., en tygget Bid el. Mundfuld; Tyggemad, som 

gives Børn; Isl., Nsk., Sv. tugga, f. 
Tuiju-en-ed, adj., itu reven: ejn tuijn kjoul; en tuen troia 

tuena klar, revne IUæder (Vesti.). 
Tuijlletål, s. Tijlletal. 
Tuijlletre, s. Toltre. 
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Tules, m., en improviseret Dukke, Dukke, lavet af uor
dentlig sammenbyltede Klæder, Haandklæder o. a. desl. Tvivl
som Oprindelse; jfr. Nsk. Tull, m., Bylt, Pakke, sammenbundet 
Knippe; Jsk. Tuller, Sjæll. Tulle (en liden Tuller, Tulle), Benæv
nelser paa smaae Børn, som pusle paa Gulvet. 

Tunga (ar-ada-ad), v. tr. og n., tynge (Gudh.). 
Tunghorse, adj. 1 E., tunghør. 
Tuta, f. 1) Fingerhætte, Fingerhytte; ogsaa fingertuta; 

meget almindeligt (= Sv. tuta, Ostg. tute, Gottl. tått); ogsaa 
undertiden om lignende Omsvøb eller Gjemmer til enkelte 
andre Ting, f. Ex. Svovlstikker (en tuta svoulstikker, en lille 
Pakke Svovlstikker) eller Penge (en påjngatuta); Dsk. Tut deels 
Pengerulle (Pengetut); deels et Kræmmerhuus (= Tsk. Tute). 
2) fig. Benævnelse paa et Fruentimmer eller Barn, som er 
lidet af Væxt: sikkenen liden tuta; sikkenena tuter I 

Tutafait el. fajt bruges i Talemaaden: "i en tutafait», i en 
Ruf: ded gjijkkj lie i en t.; dannet af Fr. tout-a-fait (ganske 

og aldeles). 
Tvart, adv., tvært, tværs (Nsk. tvert, tvart; Sv. tvårt, tvars; 

Isl. fivert, fivers): på tvart (= Nsk.), paa tværs; tvart igjennem, 
tværs (tvært) igjennem (Sv. två1't igenom); tvart å, tværs over, 
it. fig. reent ud, uden videre: hajn har brodded kjappijn tvart å; 
ja ga 'jn ejn daler forr 'ed tvart å; Sv. tvårt af, d. s. 

Tvestarta, f., Øretvist, forsicula auricularis; Sv. tvestjårt, :m.; 
J sk. d. s.; N sk. Tvistyrte, f.; Sk. ornastorta; Falst. Tvæ1·hale 
(Dyrlund Till. t. Almuesk. 1856 Nr. 18 Sp. 21). Jfr. start. 

Tvetula, f., og tvetules, m., Tvetulle, Hermaphrodit. Brugen 
af disse Former retter sig efter den ydre Fremtræden af Per
sonerne, navnlig efter som de bære Mands- eller Fruentimmer
dragt; dog kan Hunkjønsformen bruges i begge Tilfælde. Sk. 

tvetosla; Nsk. Tvitoling, m. 
Tvetules, m., s. foreg. 0. 
Tvilua, tvillua (ar-ada-ad), v. tr., tylde; fig. ad tvillna i sei, 

tylde i sig. 
Tvång, m., gudhjemsk Benævnelse paa en Saltvandsplante, 

"der voxer paa Klippebunden, er bruun og seer ud som Silke 
og er fuld af Muslinger»; scytosiphon. Ordet er udentvivl 
blot en anden Form af tång (s. s.), men brugt i en eiendom

melig Bemærkelse. 
Tyjggja (er-de-d), v. tr. og n., tigge (Isl. fiiggja, modtage). 
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Deraf tyjggjara, m., Tigger, Betler (Sv. tiggare); kan bruges om 
begge l{jøn og enhver Alder (f. Ex. = tyjggjarakonna, tyjggjara
horra, tyjggjarapibel). Derimod bruger Bornholmeren Benæv
nelsen tigger (f.) om en Tiger, felis tigris. 

Tyjnna (ar-ada-ad), v. n. og impers.: ad tyjnna å, fortyndes, 
opklares, om Luften, naar Skyerne fordele sig (Gudh.): hon 
tyjnnar å nu (= Isl. B. H. un(l flynnfr i loptii)n, af pynna, der 
ellers bruges som v. tr. =tynde, fortynde). 

Tysker-tysk-t;st, adj" tydsk: tyst mål, Tyst, tydsk Sprog, 
Tydsk. Deraf om Een, som er født i Tydskland: T._ii sker, Tysk, 
it. Tfjskw·a; den bestemte F. Tyskijn betegner enten ·coll. den 
tydske Nation eller en vis tydsk Mand, ligesom Tyskan en 
bestemt t. l\one. 

Tyssa, tyssna (aab. y), vv., s. Tossna. 
Tåjl, m., To!, bruges ligesom Sv. tull kun om Aaretol 

(bådatåjl, rotåjl). 
Tåjlabomm, m" Navn pe.a det Stykke Træ, der gaaer oven 

om Baaden eller Egen paa den indvendige Side af Bordene og 
hvori Hullerne til Aaretollene ere borede. 

Tång, m" Tang (Sv. tång, m.), skal bruges enkelte Steder, 
navnlig i Rønne, som Navn paa Havbændel, Bændeltang, zostera 
marina (Nsk. Søgras; hvorimod Nsk. Taang, Tang, n. = fucus, 
Is!. pang), men det er formod. et nyere Ord; jfr. avia, saw-iivia. 

Tång (pl. tajnger), f., Tang (Redskab); Nsk., Sv. tång, f.; 

Is!. tang, f. 
Tår, m. 1) en Taare (lacrima): ejn tår Hivver ner å kjaw

tijn; många tåra; Sv. tår, m.; Dsk. (foræld.) et og en Taar; 
Isl. tdr, n. Paa Vest!., især Rønne E" bruges nu en nyere F. 
tåra, m. ( Nsk. Taara, f.) men den er ukjendt paa mange Steder 
(bruges f. Ex. aldrig i Gudh.). 2) en Taar, Draabe (gutta): ejn 
tår drikka; Sv. og (sjeld.) Nsk. d. s. Jfr. forøvrigt Levin D. L. 

IL 252, p. 81. 
Tåvelier-i-it, adj" taabelig, bruges og i Bemærkelsen: sinds

svag, fjollet, forkeert i Hovedet; Gottl. tåvli. 
Tiijkkjerawt, f., en tynd Lægte eller lang, lige Hasselkjep, 

som bruges ved Tækning, Tækkekjep, Tækkevaand. 
Tiijnkjemåda, f., Tænkemaade, bruges og = forstålse (s. s.) 

:i: Opfattelsesmaade, Begreb, Forstand (Gudh.): ejn seier bådde 
tosijng å tossa, å ded e på ens tajnkjtmåda (bruges i een og 
samme Forstand). 
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Tiilla, f., s. Ålatalla. 

Tiippa (er-te-t), v. tr., lukke, tillukke: ad tappa darn (dorn); 
t. vijnnuen; t. iven; t. mujnn; fig. ja ska tappa mujnn på dei, 
jeg skal stoppe Munden paa Dig. Sk. tappa, d. s. («tapp 
lågan", Klingh.); Dal. tapp' ipp, lukke op, aabne; Sv. tappa, 
tilspærre, tilstoppe ilsl. teppa; Nsk. teppe). 

Tiitta, f., Tæthed: dar e 'nte meien tatta i 'ed (Vesti.); Is!. 
petta, f. 

Tiittna (ar-ada-ad), v. n., tættes, blive tæt: ded tattnar nokk; 
Nsk. tettna; Sv. tatna. 

To, v., s. Taia. 

Tolla ( er-de-t), v. tr., taale; Sk., Blek. tola (Oldsv. pula; 
Moesog. pulan); s. Striimb. p. 80, ~ 82. 

Tolluer-u-nt, adj., taalig, taalmodig, som lader sig let styre 
og regjere: ejn tolluer biilli; hedder og tanlier, toulier-i-it (meest 
om Dyr); Nsk. tolug; Sv. tålig. Samlg. m. Hensyn t. F. Ostg. 
tagli(g), Vestg. tougli og Sv. tåglig. 

Tolpe1·t, m., Tølper; s. Tolpert. 
Tomm, f., en Tømme; Sv. tam, m.; Nsk. d. s., it. Taum 

(Is!. taumr). 

Tomma ( * * ), v. n., i Forbind. tomma opp, lægge Hovedtøi 
med Tømme, som man har taget af Hestene, medens man be
dede, atter paa dem og saaledes gjøre dem kjørefærdige igJen; 
Nordsj. tømme op, d.s. (Junge p. 409); jfr. N. S. uptOmen, lægge 
Tømme paa (Br. Wb. V, 81). 

Tomma, m., Tommelfinger; derimod tomma, m., Tomme 
(Maal); Nsk., Sv. tumme, m., bruges i begge Bemærkelser. 

Tommalidijn, m., Nelle-Konge,· Gjerdesmutte (jfr. Brunniche 
Ornith. p. 72: Motacilla Troglodytes, - Bornholmis Tomme
liden); Gottl. tummel-lajten ("den mindste Fugl paa Gottland", 
Almqv.). 

Tora (ar-ada-ad), v. tr" tøire; Sk. tora; Nsk. tjøre, tjora 
f. fl. ; Is!. tj6ora. 

Tore, n., et Tøir; Sk. tor; Nsk. 1Jør, 'I)or f. fl.; Jsk., 
Angel. Tyr; Is!. tj6or. 

Torepal, m., Tøirepæl; Sk. torpal. Jfr. pal. 
Tossa, v., s. 1ossna. 
Tossebidd, n., s. Torsebidd. 
Tiissla 1 

( ar-ada-ad), v. n., gaae som en Klodrian og tabe 
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Noget: ad gå å t6ssla å dri:issla forbindes sædv. (Gudh.). l\1aa

skee beslægt. med tossa. 
Tiissla 2 (m'-ada-ad), v. n., tale meget uforstaaeligt, utydeligt 

(om Organet), tale ureent, læspende o. desl.: hvor hajn t6sslar 
i sitt snakk, i sin talemåda, i oren ! Dal. tåssla, d. s. ( "tåssla 
i orden», Ihre D. L. p. 179); formod. dannede efter Lyden, lige

som Sv. tassla, tissla, hviske, fiste f.m. 
Tosslurijn-en-ed, adj., som taler utydeligt, daarligt, læspende 

o. s. v.: ad snakka t6sslured = t6ssla. 
Tiissna ( ar-ada-ad), v. n., blive taus, stille, rolig (Syd!.; 

Vesti.): nu begjyjnner hajn (begjyjnner 'ed) å t6ssna; ogsaa fig. 
om Smerter: ded t6ssnada lid på 'jn, han fik lidt Ro; Sv. 
tystna. Derimod tiissa ( * * ), v. tr. og n., tysse: hajn tOssada 
lid på 'jn, han tyssede lidt paa ham; Sv. tysta. 

Tiister-tiist, adj. 2 E., taus, stille (Gudh.; Syd!.); hedder og 
tiisser-toss-tiist (Vesti.): horrijn ble så taster ouer 'ed; e dår gåd 
dei nad te mena (har Du havt nogen Ubehagelighed), sin du e 
blejn så Wstei' el. Wssei'; hon e altid så tOss; Sv. tyst; Dsk. 
tyst (alene i neutr.). Deraf tast, adv., tyst, stille; Gl. Dsk. thost 

(Riimkrønik.). 
Tiitta, m., Tot: ejn totta ujll, blår, brua o. s. v.; Sv. 

totte, m. 

u. 
lbendadie1·-i-it, adj., umaadelig. 
Cd, m. 1) Od, Spids; Sv. udd; Nsk. Odel; Isl. oddr. 2) 

Odde; Næs, Forbjerg; Nsk. Odd; Sv. udcle; lsl. oddi. 
Ud, adv. 1) ud ( N sk., Sv. ut; Is!. ut ). Af Forbindelser 

og Sammensætninger kunne mærkes: ud ad (ogs. ud a', ud å; 
jfr. ad), ud ad, f. Ex. ud ad portijn, vijnnuen; ud-forr, adv. 
udad: ad gå udforr el. u. på ben, gaar, ud til Beens; du ska 
vånna de' li:ina (Laadne) udforr (sjeld. her: udad); ud idi (ud i), 
ud i (jfr. idi); ud idå, ud af (jfr. idå); ud me, ud til, udad 
langs med: vår lill\Valijggjer ud me stran, - fan-gs med Stranden 
(Gl. Dsk. udh meth, s. RiimkrØn:~~_--1305: «udh meth en ellf"; 
Nsk. ut-mæ; Sv. utmed); ud omm (ud af, ud igjennem): ud 
omm darn el. dorn, ud af Huset, ud (meget sjelden i denne 
Bemærkelse ud-omm alene, som adv.): når du kommer ud o. d., 
så gakk ijnnomm, - saa kom ind til os (Sv. utom dorren; 
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Nsk. itt um Dyr'a, d.s.; Isl. ut urn dyrnar, ud ad Døren); ud
ornrn, adv., deels: ud omkring, f. Ex. gån ud-ornrn i larna å 
sen jarr omm , gaaer ud i Laderne og seer jer om I deels: 
udenom, udenomkring, f. Ex. ded ska du svova ud-ornrn (ogs. 
som præp. ud-ornrn ded andra); ud-omkrajng, adv., ud omkring, 
ud: går du aldri ud-ornkrajng? ud-dtte, adv., udad, ud (Frem
skriden til en vis Kant): hojlla, seila ud-atte (udad mod Havet) ; 
hajn gjijkkj ud-atte ad vångijn te (Nsk. ut-ette). 2) ude = uda 
(s. s.); Nsk. ut = ute. Samlg. ijnn. Udenfor Sammensætning 
høres d altid i Partiklen ud; i Sammens. derimod kastes det 
bort i flere Ord (især paa Vesti.), men kun foran Consonanter. 

Uda, adv., ude (Sk. ude; Nsk., Sv. ute; Is!. uti). I For
bindelse eller Sammensætning med andre Partikler ombyttes 
det meget ofte med Partiklen ud, der paa flere Steder tildeels 
endog har Fortrinet (= Nsk. ut for: ute), f. Ex. ud i (for: itda 
i): hajn va ud i gårijn iåns; ud ornrn (uda ornrn): ja va lid ud 
ornrn dorn imorns; ud-ornkrajng (uda o.): kajn sje Par e ud
ornkrajng ida; ud på (uda p.): de' står ud på bored; ud te (ud 
Ms; uda t. el. li.): hon e ud te Jens Ols. 

Udadiir-dii-dott, adj., død, omkommen ude: hajn ble udador, 
han omkom ude (f. Ex. frøs ihjel, laae død paa Gaden o. des!.). 
Jfr. ijnnador. 

Udan, adv. og præp" uden (Bh. Actst. p. 22 wtlian, wtan; 
Sv., Nsk., Is!. utan). Sammensætningerne dermed ere omtr. de 
samme som i Dsk. og Sv. Imidlertid sammensættes det aldrig 
med Partiklerne /rå (som i Dsk. udenfra), ouer (Dsk. udenover), 
te (Dsk. udentil, Sv. utantill); jfr. ud og uda. Om enkelte 
Sammens. s. nedf. Jfr. ijnnan. 

Udan, conj. 1) uden, undtagen, med mindre o. fl.= Dsk. 
(Is!. utan). 2) end, efter ajn (anden) med en Nægtelse foran: 
dår va 'nte andra udan ja å så min konna; de' va ijnged ajned 
udan bara ett katta-fanenskav. 3) men, naar en Nægtelse staaer 
i den foregaaende Sætning: ded e ijkkje varmt, udan _bara lid 
kjyjllslåd; høres yderst sjelden nu, men maa i det mindste i 
visse Forbindelser have været meget almindeligt endnu paa den 
Tid, Skougaard udgav sin Bornholms Beskrivelse (1804), siden 
det endog er gaaet over i den Dansk, han skriver; s. saaledes 
p. 239, hvor det hedder: «naar der tales om Byer paa Bøygden 
hertillands, _ forstaaes derved ikke slige Bønderbyer, som i 
Danmark haves i saa svar Mængde, uden kuns visse Gaarde, 
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der ligge hver for sig adspredte - ». Jfr. wton i et skaansk 
Dokument af 1301 (Bh. Actst. p. 42): "e y gyordes thet fore 
noghen seedwadie (formedelst nogen Sædvane) - oc e y fordi 
at thet skulle noghen tiid dragis in conseqvenciam, wton fore 
(men formedelst) then store briist oc ffaare Som tha stode her 
Riigene emellomn. Gl. Dsk. (Harpestr.) utæn; Sv. utan (altid 
efter Nægt. i St. for men). 

Udanlånnijng, m., en Udlænding; jfr.forde1·. 
Udan-omkråjng, adv., udenom: ad gå udan-omkrajng, fig., 

af Storagtighed holde sig (bevæge sig) i Afstand fra de andre, 
undgaae at blande sig i Selskabet (Gudh.); jfr. svqja. 

Uda111·uj1111a, f., Ydertøi, mods. ijnnanrujnna (s. s.); Sjæl!., 
Præstø A. Udem0 øn (Dyrlund). 

ldasader-asad, s. Asa. 
Uda-sånnara, m., Navn paa den, som ude paa Marken 

læsser Stakkene paa Vognen; jfr. sånna. 
Udbyjggjara (Gudh. o. fl.) el. u'byjggjara (meget almind.), 

m., en Huusmand, hvad enten haw--er Selveier af sin paaboede 
Lod eller han er Fæster og i sidste Tilfælde enten F. af kon
gelig Udmarksjord eller F. under en Bondegaard. 

Udbyjggje (it. ub-), n., Udbygning, Skuur, f. Ex. over en 
Dør (Gudh.); Sv. utbygge. Jfr. sjyl. 

Udfart, f., Liigfærd, Begravelse: ded ska gå te min udfm0 t, 
det skal anvendes til min B.; hedder og udforsel (egl. et Liigs 
Udførelse, Udbæren), f.; Isl. iltfera (Nsk. Utfær) og utfor; Sv. 
utfii1°d (Sk. udfår). Jfr. Ufr·ol. 

Ud-fon, adv., s. Ud. 
Udfiirara, m., Een af dem, som besørge et Liigs nudforseln 

(sjeld.). 
L'dfiirsel, f., s. Udfart. 
Udgåjn-gån-gåd, part. (af: gå ud), som er gaaet ud: e hajn 

alt udgåjn. 
~ Udlyjkkja, f., en afsides el. langt fra en Gaard liggende 

Lykke, indgjerdet Udjord. 
Udlåjggjara1, m. (Udlægger), Fortolker; Sv. utliiggare. 
Udlåjggjara 2, m., Bugspryd (som lægges ud, af låjggja); jfr. 

Sv. utliggare, Dsk. Udligger (som Jigger ud, af ligga, ligge). 
Udliigg, u'liigg, n. 1) hvad der udluges, Ukrud = idålOgg 

s. s.). 2) fig. et daarligt Menneske, Een, som der Intet er ved. 
lJdmark, f., s. Urnark. 

24 
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Udmarksjor, f., s. Umarksjor. 
Ud-omm, udomkråjng, adv" s. Ud, Uda. 
Udouersfrakk, m. og f., Overfrak, Overkjole. 
Udouerstoi, n., Overklæder. 
Udsatter-satt, adj. 2 E. (eg!. part. af satta ud), forgjældet, 

som er i Pantegjæld (hvis Indbo er pantsat, hvis Tøi er ud
sat): hajn e så forskrajkkelia udsatter (Rønne E.). 

Ud-åtte, adv., s. Ud. 
Ufajnner-u-nt, adj., overvættes stor, svær, plump, klodset, 

uhandelig (baade om Ting og Personer): et ufajnut kar, et stort 
eller tungt, uhandeligt Kar; ejn ufajnuer kar, svær, klodset 
Mandsperson. I lignende Bemærk. i det mindste bruges Jsk. 
ujaandet (Vends.; ufynne, ufunne, Morsø); Sv. ofantlig, som 
baade Skg. (B. B. p. 407) og Molb. (D. L. p. 927) jævnfører, 
og ojatt. 

Uforajt, adv., af Uagtsomhed, Vanvare: de' sjedde uforajt; 
Sv. af oforakt (subst.), d. s.; Sk. med uforajt (efter Almqv. Sv. 
Sp. 4 uppl. p. 17 6 = oforvarandes "?). 

Uforskammader, s. Forskammadm'. 
Ufriil (I. u og 1. o), iifriil (almindeligst), ojfrol, n., Gravøl, Gilde, 

Beværtning ved Begravelser; Sv. utfardsol; jfr. Dsk. Afgangsøl 
(Moth). Den oprindelige Form er udentvivl udfarol el. udforol, 
dannet af et nu forsvundet Ord = Sk. udfar, Begravelse (Sv. 
uifard, Isl. uifera) eller =Is!. uifor, d. s.; jfr. Bb. udfart, iid-
jorsel. Udskydelsen af d i ud (s. s.) og Overgangen fra u til o /< 
er ikke noget Usædvanligt i den bornholmske Udtale. - -

Ufiir-t, adj. 2 E. 1) = Dsk. ufør, Isl. 6færr: a) udygtig, 
uskikket til Arbeide, som ei kan forrette sin Gjerning tilgavns 
(baade om Mennesker og Dyr). b) skrøbelig, som er Krøbling. 
2) misfornøiet (Gudh.): di to piblana e så ufora. 3) om Veie: 
ufremkommelig, som ej kan befares : ejn iifor vei; veiana e 
ufora; Is!. 6færr; i Nsk. blot neutr. uført i den Bemærk. 

Ugjijlla, m., en Hingst :): ejn ugjijllader hast. 
Ugrajngjivelit, s. Grajngjivelier. 
Uhånger-hång-t, adj., uregjerlig, springsk, navnlig om Heste: 

uhånga lzasta, H., som gjerne ville springe, bedække til urette 
Tid, parrelystne H. Nordsj. uhaang, it. uhaangs, om urolige 
Heste, uregjerlige eller skarnagtige l{reature; it. om ustyrlige, 
uartige Drenge; Sydsj. uhang, uhange (s. Junge p. 411 ulwng; 
Molb. D. L. p. 628; jfr. haang, rolig, stille, s. st. p. 188; 
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Junge: hang, p. 385); Sk. ohang (om Drenge: «besviirlig, 
l{lingh.). Jfr. Vestg. ohångenn (Hof; uhån,qen, Ihre D. L. p. 195), 
si ugen, gridsk I" snål, glupsk 11 ). 

Uj11na11, adv., væk, bort, tilside, af Veien (Sv" Is!. undan; 
]\" sk. unda; Gl. Dsk. Harpes tr. undæn): ujnnan ! af Veien ! Jfr. 
sbwyda, sliinta, sliippa, ta i!jnnan. 

LJ1111a11skrydnij11g, f., Unddragelse, Undslippen, Befrielse. 
Jfr. skryda. 

Uj1111a11tag, n" Aftægt, det, som en Person ved en Gaards 
Afstaaelse har forbeholdt sig (el. «har tad ujnnan11), f. Ex. 
Huusly og visse Afgifter in natura af Gaarden, som Ruugmeel, 
l\Jalt, Brændsel, Lild, Hør o. fl. Deraf ujnnantags-rnajn, -konna, 
-folk, Aftægtsmand, -Rone, -Folk. Sjæl!. Undertag; Falst. 
Unclertægt. 

Ujnnarna (~: undarna), m" i\lellemmad, Midaftensmad, Ve
sperkost (RI. 4 el. 5): meiijn, ijngijn ujnnara; ejn rar u.; ujn
narati(cl), Midaftenstid. Dette gamle Ord, som findes udbredt 
i en i\Iængde beslægtede Sprog og Mundarter, bruges imid
lertid i disse deels om forskjellige Tider paa Dagen, deels om 
forskjellige l\Iaaltider, hvilken Forskjel allerede fremtræder her 
i vore nordiske Lande. Saalcdes Små!. under, Vesperkost 
(«rnerafton>>, lhre D. L. p. 197); Nsk. Unclaal (meest i den hest. 
F.: Undaal'en), m" Maaltid omtrent m. 3 efter l\liddag; Jemtl. 
under (Ih re s. st.), unclun ( s. Almqv.), Morgenmad, Frokost; 
Verml. unclh, l\liddag i Udtr.: sofva unclh, sove til l\1.; i danske 
Diall. (s. i\lolb. p. 631; 672; 674): Jsk. Unnen (Angel. <l. s.), 
Unclen, Onnen, Ønnen, Øøn, Middagsmad ; Fyen: Unne, Onne, 
d. s.; af samme Oprind. udentvivl ogsaa Loll" Falst. Øttonde?' 
(maaskee = Efter-Øncler el. Under), i\lidaftensmad, "Femmad11. 
I Oldnordisk (Edda Sæm.) forekommer Ordet i Formen: undorn, 
men Bemærkelsen er tviYlsom ( s. Molb. p. 632). Samlg. Gl. 
Eng!. undrone, undren, imclur, aandom, auncler, Tid og Maaltid, 
om Eftermiddag, imod Aften, om Aften (Diefenbach Wb. d. goth. 
Sp. II, p. 735); Gl. Eng!. orndern, Nedrescot. omtern = Gl. 
Eng!. aunder·s-, anders-rneat, 1\laaltid om Eftermiddag, Vesper
kost (s. Diefenb. ovf.; jfr. I, p. 115); Nordengl. under'n, earncler, 
Eftermiddag; GI. Eng!. unclerrnele, d. s. (hos Chancer, men i 
d. følg. Tid efter ham atter i de oprindeligere Bemærk. M aa lti d 
om Eftermiddag eller !\Jiddag; s. Diefenb. ovf. p. begge St.; jfr. 
Molb. p. 632); undertime (hos Spenser), Aften. Baiersk undern, 
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f. m. (it. Middel-Høitydsk og Ny-Høilsk. endnu i 17. Aarh.1, 
Mellemmaa!tid, enten om Formiddag eller hyppigere om Efter
middag ~Middel-hl. 1366: zu unterm; Bair. z'undern; samlg. 
Høitsk. untarn i 15. Aarh.: "merenda mittag essen oder vntarnn, 
Citat hos Diefenb. II, p. 735); Westerwald. f. fl. onnern, m., 
Bess. unnern, n., Eftermiddag (Westf. uånern), især In. 4, Mid
aftenstid (Westerw. onnern, v., spise eller æde Kl. 4; it. = 

Overtsk. untern, Nederrhinsk ondern, holde Middagshvile, om 
Kvæget især); - Gl. Sachs. (efter Diefenb. ogsaa d. oldnordiske) 
undorn, Angl. Sachs. og Gl. Engl. undern, Gl. Eng!. underne, 
Formiddag m. 9, «hora tertian; Gl. Fris. unden, ond, Morgen. 
- Moesogoth. undaurni-mats, Frokost, Middagsspise, apunov 
(Ulphil. Luc. XIV, 12); Ang. Sachs. undermete. - Gl. Høitsk. 
undorn, Middag (it. ze untarne, til M. «hora sextan; after un
tornes, undorin, untrons, untor, undirn, efter M. "post meridiem"); 
i samme Bemærk. Nordfris. itnnern, onnern (i Eidersted: Mid
dagsmad, s. Molb. p. 632), onnerne, onner. - Om Ordets for
meentlige Grundbemærkelse: «Mellemtid, Mellemmaaltidn samt 
de forskjellige Afledn. f. m. s. Diefenbach (I, 115). 

Ujngefår, adv., omtrent (jfr. Raufn Chron B. «ved dette Pas 
ungefæi• A0

• J348n); Sv. ungejår; Tsk. ohngejåhr. 
Ujune, præp. og adv., under (Nsk. unde, onne; Ældste Dsk. 

unde, s. Petersen D. N. S., I, p. 102). Som eiendommelige Ud
tryk kunne mærkes: ad kjora, ria, seila ejn ujnne, at over
kjøre, override, overseile Een; hajn ble uJnnekjorder, ujnneseilder, 
han blev overkjørt, overseilet. 

Ujunedar el.-dor, f., den nederste Halvdør, mods. ouandar (s. s.). 
Ujunejorsfolk, n., Underjordiske (Nsk. Undejors- el. Undejærs

jolk), et Slags Landvætter, hvis Høvedsmand kaldes ujnnejors
kongijn eller ållestijngarijn. "De ere alle til Hest, men Ælle
stingeren og de Ypperste have Heste med 3 Been. Hele 
Troppen er klædt i lyseblaa eller staalgraa Inæder og stundom 
røde Huer, stundom trekantede Hatte paa Hovedet. Et Slags 
smaa runde Stene (belemnites) holdes for at være deres !{ugler, 
og naar langt borte høres et svagt Drøn, troes det at være 
deres Tromme. De menes at gjøre intet ondt, men beskytte 
Landet mod Fiender i l{rigs-Tider» ( Skg. B. B. p. 11 l ). Jfr. 
Raufn Chron. B. (u. "Bjerge»): "De gamle Oldinge give fore, at 
her under Jorden paa Landet skal være en Ellekonge, hvilken 
skal være hørt med Pibe og Tromme at have mønstret sine 
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Folk, synderligen, naar Krig og Feide og Uvenner ere for
liaanden. Denne skal ikke lide, nogen verdslig Konge her 
maa blive længere end udi 3 Nætter.",: Samlg. d. gamle Sagn om 
den i Stevnsherred herskende Ellekonge, der ikke vil tillade nogen 
anden Konge at komme ind i Herredet o. s. v. (s. Molb. D. L. p. 99). 

UjunelOvvara, m., Ilrystbom eller den Bom under Væven, 
hvorpaa det vævede Tøi efterhaanden omvindes; mods. oner
lovvara (s. s.). 

Ujune-re, n., Undervogn 0: bagre ogforre tilsammen; mods. 
ouanre (s. s.; jfr. re). Falst. Underrede; Sv. underrede og Gottl. 
unclerrajda, hvilke ogsaa bruges i andre Bemærk. 

Ujnne-ryjggj, n., et Menneske eller Kreatur af lav, forknyttet 
Væxt. Jfr. knaddrijng. 

Ujune-sia, f., nedre Side(Gudh.); mods. oppsia, onansia (s. ss.). 
tjuue-slaw, n., Underlag, det nederste Tag el. Greb i Bryd

ning (Nsk. Undm·tak); mods. oiternlaw (s. s.). 
Uj1111e-st1111kij11-en-ed, adj. 1) undergroet med Uld, om Faar, 

naar den nye Uld om Sommeren begynder at pippe frem i 
Bunden af den gamle, som endnu sidder paa dem: ejn ujnne
stunkijn var; i~jnnestunkena får; jfr. Jsk. et undergroet Faar; ellers 
sædvanlig: undergi·oet Uld. 2) med Haar, om Sviin, naar man 
skolder dem, og der bliver Haar siddende, som ei ville gaae af: 
svined e i~jnnestunked (Gudh.). Ordet er udentvivl beslægt. med 
:\løensk: stinke, v. n., i Udtr. som stinke op, om Planter: komme 
frem af Jorden, pippe frem (s. Molb. D. L. p. 553). 

Ujune-vijnna, f., et Vindsel, det, hvorpaa man vinder et 
Nøgle (Gudh.). 

Ul li. u) (Gudh. o. fl.; ældre F.), iilv (almindeligere; nyere F.), 
m., en Ulv (Sv. uif; Is!. zifj'r): har e ula i mossajn, her er Ulve 
i Mosen 0: her er noget Ondt i Gjerde = Sønderj. «her er 
Ull' i e !\Joes" (s. Molb. D. L. p. 629). Det rigtige Udtryk "Ulve» 
skal og bruges i andre danske Dial!., medens det ellers i Dsk. 
(Sjæl!.) er forvansket til "Ugler» = (Ilh. oggler). Jfr. mariil, varul. 

Ulabbelier-i-it, adj" om Vind og Veir, d.s.s. ulada. 
Ulada, adj. l E., slem, styg, hæslig, om Veiret: ett ulacla 

vLir; jfr. Fyensk ( l\loth) ulad, slem, ustyrlig, uregjerlig ( Molb. 
D. L. p. 628). 

Ulka (I. u; ai·-acla-ad), v. n., bruges med Ringeagt i Bemær
kelsen: snakke, vrøvle, udlade sig paa en ubehagelig Maade 
\Gudh.): hajn sto å iUkacla nogged omm <led å <led (han kom 
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med Forlangender eller Udtalelser, man ei syntes om); uden
trivi d.s. 0. s. Vestg. uhlka, kaste op, brække sig. 

Ulokka, f., Ulykke ; Ns k. Ulukka. 
Ulokkelia, adv., s. d. følg. 0. 
Ulokkelier-i-it, adj., ulykkelig (N sk. ulukkeleg); it. forbandet, 

meget slet el. ond: ditt ulokkelia as l dit forbandede Aadsel ! 
ded ulokkelia skarned, bested. Deraf ulokkelia, adv., overmaade: 
bon e så ulokkelia sar, hun er saa forbandet sær. 

Umag, n., Umage, Besvær: ja har hatt så meied umag me 
'd (Gudh.); Sv. omak, n.; (si. 6mak, n.; Nsk. Urnak, m. (Dsk. 
Umag, en). 

Umaga, umage (Sv. omaka), bruges kun som Prædicatsord: 
dajnna barsens e umaga; di e umaga. 

Umark (almindeligst F. i bornh. Tale), udmark (Gudh. især, 
og i nyere Tale), f., Hede, øde, vild, udyrket Mark. Ved "umar
karna" ( udmarkama) forstaaes navnlig Høilyngen og Grene af 
den, som strække sig mellem Sogne, Gaarde, eller imod Strand
kanten. "De bestaae i skovløse, Iyngbegroede, udstrakte Hede
flader, tuede Græsgange, Sletter, Moser og smaa Søer, og for 
en stor Dee! steenfyldte og klippige Ujævnhedern (Thaarup B. 
A. p. 143). ~- Om Ordets Oprindelse kan der være Tvivl. Det 
er ingen afgjort Sag, at Formen «umarkn er opstaaet ved Bort
kastelse af d i Udtalen. Med Hensyn til Bemærkelsen svarer 
det bornholmske Ord langt mere til Nsk. Urnark, Omark ( s. 
Aasen N. 0. p. b57) end til Dsk. Udmark (Sv. ittmark, Nsk. Ut
mark, s. Aasen p. 635). Ogsaa Skougaard skriver "Umarkarna" 
og forklarer Ordet efter den Form IB. B. p. 7). I dansk Skrift
og Lovsprog bruges derimod altid Formen " Udmark, Udma1·
ker" om dette Jordsmon paa Bornholm, og derfra kan den 
være gaaet over i Gudhjemsk, som netop viser undertiden Til
bøielighed til i Udtalen at nærme sig Skriftsproget. 

Umarks- el. udmarksjor, f., Udjord i bornh. Forst., Udmark. 
Un (\. u), m. 1) Ovn (Sv. ugn; Isl. ojn); deraf bagara-un, 

kaklun f. fl. 2) fig. Fjeld- el. Klippehule, som har Lighed med 
en Bagerovn eller hvælvet Iijælder, f. Ex. Ro-unijn og Svå1·te-un, 
begge i Ro-sogns Klippekyst (benævnes og: dajn våda og d. 
torra unijn); dajn våda unijn under Hammershuns-Slotsbanke; 
de saa kaldte salt-una, tre Indhulinger i Klippen paa Strand
kanten ved Tem, - «fordi deres Underdeel nogenledes ligner 
runde Bager-Ovne, endskjøndt de oven til ere aabne)n Pontop-
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pidan d. Atlas I, p. 434). Paa Møen benævnes visse Steensæt
ninger eller Steenkamre fra Oldtiden: "Bagerovne" ; i Jyll. "Jyn
el. Jønovne n, it. uDoden-Unnn (s.Paludan M.B. I, p.173, 174; 
Molb. D. L. p. 254). 

Unhodda, f., Udbygning eller Tag over en Bagerovn, der er 
muret ud fra Huset. Jfr. hodda. 

Unotta, adj. 1 E. 1) stødt, snur og tvær, ikke i godt Hu
meur, vanskelig at stille tilfreds eller komme til Rette med, 
stridig o. I. ("som monkerar sei ouer en tijng" eller "som e 
stridbar å styjggjer»): ad varra, ble unOtta ouer nogged; hajn 
e altid så imotta. Uppl. onyttig ( "querelleux": "blifva onyttig 
i:ifver något, lhre D. L. p. 126); N. S. vnniitz (Lybeck, s. Bh. Actst. 
p. 420); jfr. Is!. 6notaleg1°, tvær, gnaven. 2) unotta or, unyttige 
:i: onde Ord: ad gje el. bri:igga unotta or, at give Ondt af sig; 
i samme Bemærk.: wnettige ord, Bh. Actst. p. 4 99 (jfr. ib. p. 206). 

Ura ( ar-ada-ad - Skg. har præs. ur el. urer), v. n., agte, 
ændse, tage Hensyn, betænke, overveie: hajn urar inte; ura, 
majnneske, å. gjorr inte soddant! (Gudh.); «hajn e så nagger, 
ad hajn inte urer (" sandser» ), hvad hajn gjorrn; "hajn uTer in te, 
hvor hajn slårn. Sjæl!. it'e: "Drengen ueT ingen Ting» (Dyrlund 
Till. t. Almuesk. 1856 Nr. 18 Sp. 10); Fyensk vue; J sk. voe (s. st.; 
it. Sp. 11 og Nr. 19 Sp. 293) = uTde og vuTde (S. ovf. Sp. 11). 
Disse Former henføres af Dyrlund vistnok med Rette til det 
oldnord.v.viToa (agte, vurdere, værdige f. fl.); Nsk. vyrn (:i: vyTda), 
vøTa (Sv. vorda), f. fl. Molb. ( D. L. p. 627) skriver uge ( ligesaa 
Junge p. 411 ), uve, it. vuye (sst. p. 660) og henviser til Is!. ugga 
(frygte), hvilken Forklaring dog neppe er den rette. 

Urijn-nren(tirn)-ured, pl. urna, eg!. part. vorden, bleven (Old
sv. uTftin, Is!. OToinn, Dal. OJ'tio; i St. f. vurpin o. s. v.), er en 
meget almindelig .Adjectivendelse; svarer til vom, vum, vOT1'en 
i Dsk. og danske Diall. (Sjæl I. urn); voren i N sk.; vuTen, vulen i 
Sv. og svenske Diall. (Gottl. vo1'den, Dal. oTtio; s. Stri:imb. p. 66). 

Urt, f., Urt, Plante, Ulomst; af særegne Talemaader mærkes: 
ad så u1°ter (= uTtafro), at saae Urtefrø, Blomsterfrø o. fl.; ad 
ta urter på kajnan, tekajnan, komme Thee, Theeblade paa 
Potten, Theepotten. 

Urtabjår, n., Urtebed, s. Bjiir. 
Urtakåst (I. å), m., Urtekost, Bouquet; Sk. d. s. 
l!sall (I. u), tisåll (Gudh.), adj., ussel, elendig (Isl. vesall; jfr. 

6sall, iisæll, ulyksalig) bruges især i Bemærkelsen: arm, fattig, 
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og meest substantivisk = ejn usall ( usall), en Fattig, Nød
lidende; sjeldnere: syg, svag, lidende. Samlg. Nsk. vesall, svag, 
veg, skrøbelig. Dal. visall, blødhjertet, blødsindet, ræd f.m. -
s.d. følg. 0. 

Uselier-i-it (Gudh.), adj. 1) elendig, syg (= usjogern): hajn 
e så uselier. 2) ussel, daarlig, meget ubetydelig: ejn uselier 
ejn, en Pjalt, daarlig Person, Døgenigt f. m. Eiiers (f. Ex. paa 
Vesti.) hedder uusseln: usluer-u-ut eller usel-t. Nsk. ussel, ussaleg, 
usleg; Sv. usel. 

Usluer, adj., s. d. foreg. 0. 
Ustogga, adj. 1 E., ustadig; foranderlig, omskiftelig, vægel

sindet; ded e då ett ustogga var; hon e så falia ustogga, dajn 
piblijn. Sidste Led er udentvivl af samme Oprindelse, som i 
gångstogga (s. s.). 

Utijngen (altid i best. F.), f. Benævnelse paa visse Hud-
sygdomme, navnlig deels Rosen, erysipelas (især tidligere; jfr. 
Thurah B. B. p. '29; Loll. Utingen; derimod Tsk. das heilige Ding; 
N. S. dat !tillige D.), deels (f. Ex. i Gudh.) et Slags Blegner eller 
Udslet, opkommet ved Kuldens Paavirkning. Samlg. Sjæll., 
Fyensk Utingen (Nordsj. ogsaa: den onde, slemme Ting), Navn 
paa Febre og des!. Sygdomme; paa Møen om Sygdom og 
Upasselighed, man intet andet Navn har paa (Paludan B. II 

p. 264). lrdrl" ~Y*f?.x 
Utolla, f., Ulempe, noget utaaleligt: hajn li' er ijngen utOlla 

ver 'ed, han lider intet Ondt derved; Nsk. Utola. 
Utolla, adj. l E., utaalig, utaalmodig; mods. tOlluer (s. s.): 

ejn utolla balli; ett utOlla majnneske. 
Uvåner-våu-vånt, adj., utilvant, bruges meget hyppigt om 

Kreature, strax naar man faar dem: uvana krajtur, ustyrlige, 
utaalmodige Kreature; ejn uvaner hast, Hest, som endnu ei 
er tilvant. Is!. 6vanr; Sv. ovan; Nsk. uvan. Forskjelligt herfra 
altsaa, som det synes, det danske Adjectiv uvane: uvane Kvæg, 
"som har den Uvane, at søge Folk, at sætte igjennem Gjerder 
o. d." (Molb. D. 0.). 

Uviuu, m., Uven; GI. Dsk. (Harpestr.) Uwin; Nsk. Uvin; 
Is!. 6vinr. 

Uvissa, f., Uvished, Tvivl (Syd!.; Vesti.), mods. vissa (s. s.): 
ad varra i uvissa omm; N sk. Uvissa; Is!. 6vissa. 

" 
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V. 

Va' (best. F. va'd), n., et Vadested: ja vade gjennem va'd, 
jeg vadede over Vadestedet; Nsk. Va'; Is!. vaå; Sv. vad; Dsk. 
sjeld. el. foræld. Vciad, Vad I Vath ). Det tilsvarende v. hedder 
vada (er-vade-vat), vade. 

Va, n., s. Elva. 
Vad, n. (s. 0. s. Moesog. vadi, Pant; Gl. Høitsk. wetti, wecldi, 

d.s. f.m.; Gl. Fris. wed; A. S. weclcl; Is!. veå. --- Sv. vad; Nsk., 
ældre Dsk. Vecld; s. forøv1'. Diefenbach Wb. I, p. 140) bruges i 
Talemaaden: ad slå te vads, at slaae (V eds) til V eds, gjøre et 
Væddemaal; Sv. slå vad; Nsk. slaa Veclcl; Isl. slå veås. 

Våga (ar-acla el. te-ad el. t), v. n., vaage; Angel. vage; Is!., 
Nsk., Sv. vaka; lVloesog. vakan. 

Våger, adj., s. Våger. 
Vagga (m'-acla-acl), v. tr. og n., vugge; Is!., Sv. vagga, d. s. 

(it. vakle, vralte = Nsk., Dal. vagga, v. n.). 
Vagga, f., Vugge; Is!., Sv. vagga. 
Vagge-gång, m., Gænge under en Vugge, det Vuggen gaaer 

paa: vaggegångana e forr små. Samlg. Nsk. Gaang i Bemærk.: 
Bund eller Saaler paa Fodtøi. 

Vagijn-en-ed, adj" vaagen; Angel. vagen; Sv. vaken; Nsk. 
vakjen (jfr. Is!. vakinn og sofinn). 

Vaj!, m., stor ubebygget Plads, Mark, til et el. andet sær
eget Brug, f. Ex. i Sammensætninger s. gj~'llesvaJl, rnonstrevajl 
(s. ss.): dar lijggjer vajlijn (Gudh.; i St. f.: vajln ellers). l 
lign. Bemærkelse Is!. vollr (gen. vallar, dat. velli), m.; jfr. vig
i1ollr, Valplads; f>ingvollr (Il. H.), Mark, Plads, hvorpaa Thing 
holdes. Samlg. Sv. vall, Græsgang (i enkl. Talem.); Små!. all, 
d. s.; Nsk. Voll, Græsplan, Engslette, it. Flade el. Skraaning, 
som er lidt ophøiet i Midten; Dsk. (foræld.) Vold, Mark, Ager. 
Skougaard formoder at Gaardnavnet: Vajllansgår (efter bornh. 
Udtal.; det skrives altid: Vallensgaarcl) staaer i Forbindelse med 
vajl ( s. R. B. p. 288); vist er det imidlertid, at i Norge fore
kommer Ordet i Stedsnavne under Formerne: Valle, Velle og 
undertiden med Sammensætningsformen Valla navnlig i: Valla
garen, Navn paa en Gaard (s. Aasen N. 0. p. 604). 

Vajlebiitta, f., Jfolbytte, hurtig Vending med Ifroppen, 
hvorved den kastes hovedkulds forover (mods. kujlle- el. kåjle
botta, s. s.): ad sjyda vaJlebotta, støde IL (Sv. stupa lcullbytta). 
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Ordets første Led synes at forudsætte et Verbum med Bemær
kelsen: vælte, rulle= Nedretsk. wallen; Schweitz. d. s. it. wal'en 
(sich w., vælte, rulle sig); Nordfris. wale; Engl. wallow; GI. Engl. 
walwe; A. S. wealwian; Moesog. valvjan (s. Diefenb. Wb. I, 179, 
180, følg. it. p. 434; jfr. Bh. hviilla). 

Vajta, v., s. Veita. 
Vajtlijggjara, m., Een, som lader sig leie til at gjøre Vagt 

en andens Sted, "ejn som standit lijggjer på vajt». 
Val, m., bruges undertiden om den øverste Stok af en 

Pleiel i St. f. hånnval (s. s. og jfr. slawl\, som oftest, naar dette 
er nævnt i Forveien eller man har Gjenstanden selv for Øie: 
gje mei dajn valijn, mijn horral (Gudh.); s. 0. s. l\Ioesog. valus, 
Stok, I\jep, Kvist, pd(36or; (s. Diefenb. Wb. I, 178, 179 it. p. 434); 
Vestg. vahl; Nordfris. wal; Gottl. val (Pleiel = tråskval); Nsk. 
Vol (Gl. Nsk. volr, Aasen; Jsk. Voll (Vaand); Dal. våliir (Riis og 
l{ viste); Os tg. våhle (Lundstikke); Sk. ol (om Pleielstok og alene 

i Sammensætning). 
Valbor' (tonløst o) el. Valber, n. pr., Valborg; almindeligt 

I{ vindenavn. 
Valbor'-da,- m., den almindelige Benævnelse paa 1. Mai, 

Flyttedag ljfr. hellomossa). 
Valbor'-iilijng it. -iilling, m., en Byge med Sneefald ved Val

borgdag; sidste Led = Nsk. Æling, m., Iling, Byge. 
Valka (ar-ada-ad), v. n., slingre til Siderne; om en Baad: 

bådijn valkar (Gudh.); hedder ellers nmka ( s. s.). Kunde mu
ligen være opstaaet af vakla, vakle, ved Omsætning; jfr. ellers 
de tyd ske vv. walken, walchen, vælte, rulle, bevæge, "volutare, 
pulsare" (i Østerrigsk: svinge J:o. fl. a. (s. Diefenb. Wb. I, p. 181 ). 

Vallman, n., Vadmel, grovt Uldtøi; Sv. vallmm', m. (it. vad
mal, n.); Nedre-Tsk. wadman; Nsk. Vadmaal, it. ved Siden 
deraf mange forsk. Former som Vabbmaal, Vamnaal, Vollmaa1°, 
Veimaal, Vøymaal, Vennmaal, Vellmaal f. fl. (s. Aasen N. 0. p. 
571); Dal.varmål; Jsl.i.:aomdl; derimod Middel-Høitsk.watmal, 
grovt Lærred. Første Led forklares af Gl. Tsk. wat, Klædning; 
GI. S. wad; GI. Nsk. vdo; A. S. wæd (s. Diefenb. Wb. I, p. 150, 

~ e og følg.). 
Vamles ( * * ), v. d., væmmes, vamles ( Baden), blive ekel, 

vammel ved hvad der er modbydeligt for Sandserne: ad vamles 
ver nogged. Derimod våmmes ( es-cles-ds), v. d., væmmes, føle 
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Modbydelighed og Afsky i indvortes Hens. (om Sjælens indvortes 
Fornemmelser): ad viimmes ver å gjorra nogged. 

Vamluer-u-ut, adj., vammel, som frembringer eller føler 
Væmmelse: ja e så vamluer i mawajn; jfr. vammelmawader. 

Vammelie1·-i-it, adj" væmmelig, modbydelig, hæslig (" styjg
gjer"): ded e då ejn vammelie1' ejn. Om en høiere Grad af 
Egenskaben bruges d. sammens. vedder·- el. viddervammelier 
(vederstyggelig). 

Vammelmawader-mawad, adj. 2 E., som lider af Kvalme (i 
Maven); Jsk. vammelkroppet. 

Viin (uforanderlig F.). 1) adj. (sjeld.) i Talemaaden: ad varra 
væn, at pleie (dog ei ab sol.): portijn ( tijlled) e 'nte van å stå 
avijn (aved) nu, Porten (Loftet) pleier ikke at staae aaben (aabentl 
paa denne Tid. Dsk. og danske Dial. at være van (i Ræmpe
viserne baade absol. og med Sætning efter, ogsaa vaan: 
"Porten var vaan at staae; - som jeg var aldrig van; - som 
føre var van at gaae; - som I ere van at føre))); Is!. vera vmn-. 
2) adv. = sædvanlig: hajn e nu som van; ja lawer som van; 
di ha 'd nu som van; ja har skrevvcd som van; derimod adjec
tivisk i Is!.: eins og vant er, som sædvanlig (jfr. Nsk.: som 
vant ær; Gl. Dsk. Kæmpevise "som føre var vaand" ). Pleona
stisk siges ogsaa ad ploia van ( å el. ad med Infinit.): hajn 
ploier van å gå å pompa (pimpe); Dsk. d. T. pleie van (at - ); 
Nsk. pla van (aa --). -- Jfr. vane1'. 

Våna ( ar-ada-ad), v. ref.: ad vana sei, at vaande sig 
(Vesti.); hedder ellers (paa Bøigd.) l'ånas (as-ades-ads), v. d. og 
vånnas ( Gudh. o. fl.); Dsk. (sjeld.) vaandes; Sk. vånnas; Sv. 
vånda8. 

Våner-vån-nint, adj., vant; forb. med ver (ved): ja e nu blejn 
så vane1' ver 'ed; bon e 'nte van ver å omgås balla. Is!. vam' 
(v. vrn); Sv. van (v. vid); Nsk. van (v. mæ). Hedder ellers ogsaa 
vclnter-vånt (v. te): ja e så valijn (valn), forr ja e 'nte vanter 
(vant) te å to Ila kjyjll; N sk. vand (v. te, - mæ, - ve); Sv. 
vand (v. vid). 

Vånlm (ar-ada-ad), v. n., (vanke) er i Bornholmsken det 

egentlige Udtryk for: at vandre, reise til Fods fra et Sted til 
et andet, f. Ex. i marn tilia ska ja vanka te Ronna (jfr. Præste
beretn. 1624: "Bondevedde -- vankede frambi for Rorshøy)), 
s. Skg. B. B. p. 282); N. S. wanken, d. s.: «ich denke na Liibeck 
to wanken" (Richey I. H. p. 333). 
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Vannbryna, f., s. Bryna. 
Vanndraw (ikke: Vanddrager, som anføres hos Molb. D. L. 

p. 211 u. Himmelgab), n., en Skypompe; Sv. skydrag, d. s.; 
hvorimod Sv. vattendrag = Dsk. Vanddrag. Jfr. vanntappara. 

Vannesa (især paa Syd!.) = nesa ( s. s). Første Led er 
den ufraskillelige Partikel van, brugt paa en besynderlig Maade, 
nemlig uden at ophæve eller forringe Verbets Begreb; jfr. vanvade. 

Vannfora (ar-ada-ad), v. tr., trække Vandfurer i Jorden: ad 
vannfora ett styjkkje; bruges dog meest absol. Jfr.for. 

Vannhnijnn, m., Navn paa en Boie af let Træ, som altid 
staaer tæt under Vandspeilet og holder den ene Ende af Touget 
paa Laxelænken stivt fra Grunden op i Vandskorpen, medens 
den anden ved Hjælp af et eget Slags Anker (s. krabba) er ned
sænket til Havbunden. Hedder ogsaa vannkobb. Samlg. der
med Nsk. (Nordre Berg.) Hund, fig. en Steen, som er ombundet 
med Vidier og bruges som Anker for en Baad. 

Vannkånt (meest id. best. F. vannkantijn, m., Havbred (Gudh.); 
jfr. hawboren. 

Vanukjita, f., s. Kjita. 
Vannkobb, IIJ. = vannhujnn; jfr. kobb. 
Vanntappara, m., Skypompe, Vandhvirvel, d. s. s. vanndraw; 

Sønderj. Vandtap. 
Vannvavvel, m., Gople, Meduse, Brændevable, Brændeboble 

(Gudh.). Hedder ogsaa sijllakaga (s. s.). 
Vanstarker-stark-stanit, adj., ikke stærk, som der ingen 

Styrke er i, skjør, f. Ex. om sprukne Leerkar; Nordsj., Falst. 
vanstærk, f. Ex. om Lerred (s. Molb. D. L. p. 640, der bemærker, 
at Ordet er gammelt og forekommer i den gammeldanske Bibel
overs. for: invalidus, infirmus). 

Vånter, adj., s. Vaner. 
Vanvåde (Gudh.), f., Vaade (Gl. Sv. vadhi, s. Diefenb. I, 140; 

Gl. Dsk. Harpes tr. Vathæ) = 1) Modgang: di ha så meien van
vade. 2) uforvarende eller uforsætlig Ulykke: ded sjedde å 
vanvade, det skete af Vanvare. - Partiklen van er her ligesaa 
forkeert anvendt som i vannesa (s. s.). 

Vår-t, adj., paapassende, agtsom: ejn var hujnn; i lign. 
Bemærk. Is!., Nsk., Sv., Jsk. var. 

Vara (ar-ada-ad), v. n., vare, vare ad, bruges fig. om et Uhr, 
som falder til Slag: klok kan varar ( ogsaa: v. te å slå) = majller; 
Dsk. d. T. melder. 
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Varkj, m., Værk, Smerte, Gigt; jfr .. .Sammenss. nyi'na-, tajna-, 
ornavarkj. 1f 

Varkja (er-de-t), v. n., værke, smerte, gjøre ondt (især om 
Gigt o. desl.); Isl. verkja. 

Varkjelier-i-it, adj., besynderlig, underlig, løierlig, pud
seerlig: "du e då riitt ejn- varkjelier ejn", Du er da ret en 
løierlig Pjes, Fætter! Gottl. fyrverkeli d. s. (jfr. varkelit, svært 
at begribe, lære); Jsk., Sjæl!. værkelig, fortrædelig, vranten, 
vanskelig at omgaaes og gjøre tilpas. I samme Bemærkelse 
anføres vær·kelig hos l\Ioth som Dsk. d. T., men desuden har 
han andre Bemærkelser af Ordet, som: «besværlig, selsom, ly
stig» (s. Molb. D. 0.), hvilke nu ere forsvundne i Dansken, men 
svare tildeels til dets Betydning i Bornh. og Gottl. 

Varma, m. 1) Varme. 2) Ild (jfr. skavarma): ad s!Ojkkja 
varmajn på ijllarijn, at slukke Ilden paa Fyrstedet. N sk. Varma, 
Varme, i begge Bemærk. 

Va1·p, m., Rendegarn i en Væv (hedder i Gudh. r'annegarn); 
Sv. (it. Sk.) varp, m.; Nsk. Varp, n.; Jsk. (Samsø) Hvarp, n. 
(et Stykke Hendegarn); Engl. warp; derimod Vestg. varp (efter 
Ihre D. L. p. 193), Islæt, en Bemærkels1~, som ogsaa af Diefen
bach (s. Nr. 62 p. 201 Gl. Høitsk. waraph o. s. v.) tillægges Ordet 
ved Siden af hiin; dog kunde rnuligen en l\lisforstaaelse ligge 
til Grund herfor. 

Varpa 1 (ar-ada-ad), v. tr.: ad varpa garn, at vinde Garn 
paa Garnrenden, førend det bringes i V æv en ( paa Rende
bommen); Sv. varpa, rende (Garn); Engl. warp; jfr. Dsk. (for
æld.) værpe op (paa Væven; s. Molb. D. 0.). 

Varpa, f., Garnrende, Redskab hos Vævere til at rende 
Garn med, hvorpaa Rendegarnet vindes, førend det kommer i 
Væven·; Sv. varpa, d. s. ( Striimb. ~ 76 p. 67). Jfr. d. følg. v., 
hvormed de foregaaende Ord ere beslægtede. 

Varpa 2 (ar-ada-ad), v. tr., kaste (Is!. varpa; Gl. Fris. werpa, 
Gl. Sachs. iceipan; Moesog. vairpan; Tsk. werfen; Oldtsk. wer
phan f. fl.), har kun bevaret denne oprindelige Bemærkelse i det 
saakaldte Grosspil ( s. Gi'oss), hvorved det er blevet overflødigt 
at tilføie Objectet. 

Varm ( e-va-vad), være; vare, varæ i gamle Document. (s. 
Skg. B. B. p. 213, Thurah p. 43, Vidnesb. af Bornh. Landsth.; it. 
Bh. Actst. Nr. 16 p. 17); Sv. vara; Nsk. d. s., it. vera f. fl.; 
Is!. vera. 
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Varre, comp., værr. varst, super\. værst; Sk. d. s. (Strcrmb. 
p. 117). 

Varul, m., Varulv, s. Marul. 
Våsa ( ar-ada el. te-ad el. t), v. n., vaase, sluddre, vrøvle 

(Gudh.); Nsk. vasa; Tsk. waschen («wasen, bei Fulda», Diefenb. 
Wb. Nr. 85 p. 249). 

Vass, n" Vaas (Nsk. Vas); Tsk. Gewiisch); Fjas, Fjaseri: 
sikkedan nogged vass ! Hedder og viss-vass = Dsk. d. T. Vis 
Vas; N. S. Wische- Wasche (Richey p. 374); Eng!. wi'shy-washy. 

Vassara, m., Vaaser, Vrøvler. 
Vasuer-u-ut, adj" siges om den meiede Sæd, som viser sig 

let, løs, halmagtig, naar man tager den og binder den sammen: 
vasut korn; jfr. bossmuer. Synes beslægt. med Nsk. Vase, Visk, 
Tot; 'Eng!. Diall. wase, wais, Halmvisk ( Diefenb. Wb. I, 2491; 
jfr. Sv. vase, l{nippe Halm, Neg (Vestg. «sammenbunden Halm
visk», Ihre D. L. p. 193); Dsk. (foræld.) d.s.; Jsk. Vase, Vaase, 
Halmbaand, [{ornbaand. 

Vaula (ar-ada-ad), v. n., gaae og lalle og vrøvle, som Be
skjenkede: «når bonijn bl er fujller, så vaular hajn hjemm", 
Begyndelsen af en gammel bornholmsk Gildessang (Skg. p. 204); 
Nsk. vavla, d. s. (it. undertiden: babla); Gottl. vajgla; jfr. Dsk. 
d. T. bable, pludre, sludre, pjatte o. des!. (i Jylland især om 
Drukne, Molb. D. L. p. 26); Tsk. babbeln; Eng\. babble; Isl. 
babba. 

Vauu eller voun, m., Vogn; Isl., Sv. vagn; Nsk. Vogn; Sk. 
vojn. Navne paa forskjellige Slags Vogne: karmavaun, sjevaun, 
steiavaun, trabaldrijng (s. ss.) f. fl. 

Vauna eller vouna (ar-ada-ad), v. n. og tr., vaagne (lsl., 
Nsk., Sv. vakna); vække: du må 'nte vauna mei (vække mig). 

Vauuijng, f" Vove, Risiko: dar e satt ejn hel håv pajnga 
på vaunijng (Bøigd.), der er sat en hel Hoben Penge i Vove. 
Hedder ellers og: i vaua. 

Vaunsteia, m., Vognhave (jfr. steia); Sv. vagnstege. 
Vaunsula, f., s. Sula. 
Vausa eller vousa (ar-ada-ad), v. tr., væxe, bestryge med 

Vox; Nsk" Sv. va.xa; Dsk. (foræld.) vo.xe; Isl. ve.xa. Vox hedder 

altid vous, n. 
Vausa eller vousa (er-te-t), v. n" voxe, tiltage; Sk. vaisa, it. 

voisa, voisa o. fl. (ligesaa i Blek.); lsl., Vestg. vaxa; Gl. Dsk. 
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(Harpe st.) waæe. Deraf vausijn, vousijn-en-ecl, voxen; Isl. vaæinn; 
Nsk., Gottl. vaæen. 

Vaust eller voust, f., Væxt, Opvæxt (samlg. viikst nedf.); 
N sk. Volcstr, Vakst; Isl. voætr. 

Vautara eller voutara, m., J{vægvogter, Hyrde; af vauta el. 
vouta, vogte (Isl., Nsk., Sv. valcta), brugt ligesom i Dsk. for
trinsviis om at passe paa Kvæget i Marken. 

Vautebodd (it. -ou:..), n., et Tjenestetyende, enten Dreng eller 
Pige, der vogter Kvæg. 

Vautehona (it. -ou-), m., en Dreng, som vogter; Sk. vojte
paug (Sv. vallgåsse; Nsk. Gjætm'gut). 

Vautepibel (it. -ou-), f., Pige, som vogter (Sv. valljliclca; N sk. 
Gjætargjenta). 

Vantevisa (it. -ou-), f.. Hyrdevise, Ilyrdesang (Sv. vallvisa). 
Vaws, n., Vaas, Vrøvl = ltaws, sjaws o. fl. 
Vawsa (ar-acla-acl), v. n., vaase, vrøvle= hawsa, sjawsa o. fl. 
Vedd- el. vedderiijnu, n. (Vedderend) Væddeløb: ad !Ovva 

vedderiijnn, at løbe om Kap. 
Vedder- el. viddervammelier, adj., s. Vammelie1'. 
Vedder- el. 1·idderviirdier-i-it, adj., modbydelig; Sv. veder

vcirdig, d.s. it. uheldig (= Tsk. widerwCirtig). 
Vei (best. F. viijn med I. Ci; Gudh. veiijn), m" Vei. Mærkes 

kan Talemaaden: ad varra ad veia me' (Gudh.) =på veia rne (alm.) 
at være paa Veien, i Færd med; Jsk. (Ve11ds.) være ad Veie med. 

Veiavisei·-vis-vist, adj., som godt kjender Veien, veikjendt, 
veikyndig: ejn veiariser majn; ett veiavist rnajnneske; Jsk. vei
viis; Isl. vegviss. 

Veidik, n. pr., Mandsnavn (Nord!.; s. Skg. B. B. p. 227). 
Veifarnijug, f., Veiarbcide; jfr. fara. 
Veita, rnita, vajta (ar-ada-ad), v. n., vifte, svinge, flagre (Nsk. 

veifta, veiva; Sv. vepa; Isl. veifa; Eng!. waft; - jfr. Gottl. va~ftii, 
Fjædervifte) bruges kun i følgende Bemærkelser. 1) ad veita 
ad, vinke ad (vifte med Haanden el. Armen især; med et Tør
klæde o. des!.): hajn veitada ad mei; ogsaa v. på: gakk å veita 
på folken ! gaa og vink (kald) Folkene hjem fra Arbeidet. Lige
saa i Eng!. 2) ad veita omm (Gudh.), flagre, fare, føite, vimse 
om: hvor bon veitar om! 

Veitråuger-tråug-t, adj., bruges 1) om Heste, som strides 
i V eis poret i smalle Veie, vælte sig OVfff hinanden, hvilket 
hyppigt kan indtræffe i Slædeføre, naar Sneen ligger dyb uden-



384 V EJ - V IJLLA. 

for Traaden: hastana ble veitrånga (almind.). 2) om en Vogn, 
der er bredere end almindelige Vogne, har meer end sædvanlig 
Sporvidde (Gudh.): dajn vaunijn e veitrånger; i lign. Bemærk. 
Jsk. veistiv (ogsaa Nordsj. s. Junge p. 413). 

Vej eller vaj (l. a), f., en Vig (Gottl. vajk; Isl. vik, Nsk., SY. 
vik) bruges og om en stor møft eller Revne, s. Bakkavaj. 

Veppa el. vippa (ar-ada-ad), v. tr., svøbe, vikle om (Gudh.; 
Syd!.): ad veppa ett torkle omm uhaudedu el. baud; vippa en 
ble om ballijn, svøb en Blee om Barnet; ogsaa alene: ad vippa 
balla, at svøbe Børn. Sk. vippa; Sv. vepa d.s. (jfr. Vestg. vepa, 
et Sængetæppe; Engl. whip (vikle, svøbe hurtig). Samlg. Moesog. 
veipan, bekrandse, vippja Ifrands o. fl. (hvorom s. Diefenb. Wb. 
I, Nr. 23 p. 153). 

Ver, præp. og adv., ved; Gottl. ver ("tales ver", Almqv.). 
Vidda eller vedda ( vedd-visste-visst), v. tr. og n., vide (Isl. 

vita, it. Nsk.; Sv. veta, it. Nsk; Moesog. vitan): hajn, ja vedd 
nokK ~= han, som er mit Hjertes Hemmelighed, min Hjertens
kjær; Angel; ham, æ nok ve; o. s. v. 

Viddia, vidja, f., en smekker, bøielig Torn, Rodtorn (Gudh.). 
Nsk., Is!., Sv. vidja, Vie, Vidjegreen. 

Vie, f. og n. (men bruges meest uden Artik.), Vidie, Vidie
piil, uet lidet Træ af et Par Alens Høide med laadne Blomsteru 
(Gudh.); jfr. Bh. Actst. p. 329: uwdj wiett» og p. 342: «wies
engen». Nsk. Vier og Vie (Gl. Nsk. v[åir; Sv. vide. Deraf vie

vigger (s. v~gger). 
Vigga = hvigga (s. s.). 
Viggeluriju, adj., s. Hviggelurijn. 
Vigger, m., Vidiespire, Vidiekvist; ogsaa særlig vie-viggm' 

( s. vie): uvie-viggra e smarta spirer, som vausa på vie-stob
banau (Gudh.); Eng!. wicker; Jsk. Vegger it. Vøge (hos Moth: en 
Vegre: jfr. Væger el. Vægger, paa Fanø Navn paa Sandpiil, salix 
arenaria; Molb. D. L. p. 661); 

Vijlla, adj. 1 E. ( compar. vijllara; su perl. vijllast, vijllesta ). 
1) god, i god Stand, dygtig, fortrinlig, overhovedet vidt fremme 
i een eller anden Henseende; kun om levende Væsener og i 
Regelen kun som Prædicatsord eller som Apposition i disse 
Bemærkelser: ja e nu så vijlla, ad ja torr tajnkja på konna å 
balla; hvor vijlla e Hannes nu i Iasnijngen? din å min pib cl e 
nokk lie v~jlla; nu har ja horrijn så vijlla, ad hajn kajn vauta 
kjiirna; uhajn e allri ett gri:issen vijllam nu, ijn hajn va for 
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fira år sinn; man siger: nu eja så vijlla· (rask, restitueret), ad 
ja kajn gå udan kryjkkja, men ogsaa: t1ja va, min gonn, så 
vijlla å majtli:is, ad ja inte kujnne gån, jeg var, min Sandten, 
kommen sna vidt og var saa rnagtløs, at jeg ei kunde gaae 
(Gudb .). De els i samme, deels i beslægtede Bemærk. bruges 
Nordfris. wiild (Outzen; comp. wiilder, super!. wiildest1; Sk., 
Nordsj., Lo!!. villig, vildig (Alrnqv.; Klingh.; Junge p. 413; 
Molb. D. L. p. 650); Nørrej., Sønderj., Fyen., Lange!., Møen. 
vildelig, villelig (villele). En Positiv uvilcl11 = Gl. Dsk. "wildli, 
godn er neppe brugelig ved Siden deraf ( s. Molb. p. 649; Pe
tersen D. N. S. I, p. 290). Langt almindeligere og hyppigere 
ere de dertil svarende 1\omparativer og SuperlatiYer: Sk. villar·e, 
villast; danske Diall. (s. ovf.) vilder·e el. villere, vildest el. villest; 
Nsk. vildre, villere, vill'er, uden Positiv, ligesom og i svenske 
Dial!. (Dal., Uppl., Ilclsingl., Jemtl. f. fl.), villdii1" villelast, 
ville1°, villre, villare o. fl., bedre, bedst ( s. Almqv.; Ihre 
D. L. p. 1 M, 196). Jfr. Diefenb. Wb. J\Ioesog. vaila (vel, 
godt, "xu),ws, ei'i, {HJ.upo.,, ") og den af ham derunder opstillede 
Ordslægt (I Nr. 42 p. 172, it. p. 433). = 2) god, gavmild, rund
haandet, spendabel, især om den, som tracterer godt, enten 
Venner eller Fremmede; hedder ogsaa v~jller-vijll-t (Gudh.; jfr. 
gogjemytader): e ja 'kje ejn vijlla (vijller) horra å komma te? er 
jeg ikke en gjestmild, spendabel Fyr at komme til! ett vijlla 
majnfolk, kvijnfolk; hajn, hon e så vijlla (vi(jller-v~"ll); hvor di 
va t·ijlla te !hos) Jens Lars ida I (Samlg. Diefenb. \Vb. ovf.). 

Vijllbassa, m., en overgiven Krabat (jfr. bassa); N sk. Vill
basse (Sv. vildbasare, men af anden Oprind.); Dsk. (foræld.) Vild
basse, Vildsviin. 

Vijllb1·0, f. ( sjelden m.), Vildbrad (Sv. vild- el. villebråd; 
Isl. villibrda), bruges i Almindelighed som Benævnelse paa en 
Ret, der tillaves af smaa Grise, hvis Iijød koges i Blodet med 
Æddike og Kryderi iblandt; Jsk. Vildbrad, en lign. Ret af fersk 
l{jød, ogsaa kaldet Lummer eller sort Mad ( Molb. D. L. p. 335 
efter Terpagers Ordsaml.); N. S. Wilbradt, Kjød kogt i Suurt, 
ikke blot af Vildt, men ogsaa af Oxer, Sviin, Faar, Gjæs; hvad 
der koges med Blodet, kaldes uswart Wilbradt", men uden Illod 
uwitt W.n (Richey I. H. p. 339). 

Vijller1, adj., s. Vijlla. 
Vijller-vijll-t?, adj., vild (lsl.'Villr, Nsk. vill; Sv. vild, vill) bruges 

det Hele som i Dsk., dog ikke i Bemærkelsen: balstyrig, 
25 
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uregjerlig, overgiven, hvilket hedder vijlter-vijlt: du e så vijlte1°, 
mijn horra I så vijlt, min pibel; Dsk. d. T. vilter. 

Vijllfarse, adj. I E., vildfarende, som er kommen fra den 
rette Vei: ja ble rent vijllfarse i di månge gadarna. 

Vijlter-vijlt, adj. 2 E" s. Vijller 2. 
Vijnga-våjnga (vijnna-viijnna? jfr. v. viijnga), n" Urede, Uor

den, Forvirring: di lajggja alt i vijnga-viijnga, de lægge Alt 
hulter til bulter (Syd!.). Ordet er dannet i Overeensstemmelse 
med kjivsa-kjåvsa, Slidder-sladder, Vis-vas, Vir-var o. fl. I 
samme Bemærk. bruges Sk. ville-vange (it. ville-valla = Sv. 
ville1°-valla; s. Ihre D. L. p. 196), hvor første Led er af anden 
Oprindelse og viser hen til vill, vild; jfr. Jsk. Vilde el. Ville, 
uordentlig Hob el. samlet Dynge, hvilket maaskee er af samme 
Oprind. l ualt Høet er blæst i en Vilde", Molb. D. L. p. 650). 

Vijnna (ar-ada-ad). 1) v. tr., vindtørre: ad vijnna fisk, sijll. 
2) v. n" blæse, lufte: ded torr (tørrer) gott, forr ded vijnnar 
gott; Is!. vinda; Dsk. (sjeldnere) vinde. 

Vijnneten, m" et Slags Haandteen, som Skomagerne bruge 
til at vinde deres Risp op paa. 

Vijnntoppena, adv" rasende, ravruskende, kun i Forb. med 
galijn, gal; hedder og rystoppena (s. s.). Første Led er maaskee 
vijnn, Vind (samlg. Sydsj. vindgal, vild, overgiven f.m.). 

Vijnternarr, m., Gjekurt, Vaargjek, Sommergjek, Sneklokke, 
galanthus nivalis. 

Vina (a1°-ada-ad), v. n., gaae hen i Taaget, bære sig dumt, 
naragtigt ad: sikke dan du går å vinar ! Sk. vina, "glo med 
opspilede Øine og gabende Mund; it. være slyngelagtig". 

Vina, f., Fjante, Tosse, Nar (kan og bruges om et Mand
folk); hedder og ra-vina (s. s.J; Sk. vina. 

Viner, n., Nar, latterlig Person (jfr. ra-viner): ad ble, gå 
te vinei·s, blive, gaae til Spot og. Latter for Folk; ha ejn te v., 
have Een til Nar; gjorra viner å folk, gjøre Nar af Folk. Maa
skee en sammentrukken Form af " Vidunder" (hvilken Oprind. 
Skg. synes at have tænkt paa, s. B. B. p. 409); jfr. Dsk.: "at 
være til Spot og Vidunder for Verden"; uat blive til et Vid
under" (Is!. veroa ao undri el. undrum; ogsaa: hafa ao undrum, 
spotte, gjekke, have til Nar; hos B. H. findes og som Is!. viå
undr, n., i Bemærk.: Nar, Gjek, Taabe). 

Vinersammer-samm-t, adj. 1) naragtig. 2) = vinerefujllei0 
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:i: som gjernc har Andre for Nar, "som briiggar å gjorra viner 
å folk». 

Vinersfitta, f., Spottefugl; hedder og viner~fcmL, ~j'oul, m. 
Vinersfojller-foJU-fullt, adj., s. vinersamme'r. 
Viugla (ar-ada-ad), v. n., svingle, rave, vakle; Sv. vingla; 

Jsk. lwingle, d. s.; derimod Isl. vingla, gjøre E. hovedsvimmel; 
jfr. Nsk. vingla, tumle omkring, fare hid og did, vanke vild. 

Vingel-t, adj. 2 E., svimmel, hovedsvimmel; hedder og 
svingel ( s. s.); Jsk. hvingel; jfr. Is!. vingull, m., Een, som har 
Hovedsvimmel («verliginosusn, B. H.). 

Viugluer-11-ut, adj. I) som vakler i Gangen, saaledes som 
sletskabte, ledeløse Personer eller som sleltilkjørte Heste, der 
ikke følge Sporet. 2) d. s. s. vingel; jfr. svinglue1°. 

Vi11glnrij11-ure11-11red, adj. = vingluer i Bemærk. I, men 
bruges især om smekkre og opløbne !'llennesker, der under 
Gangen slingre frem og tilbage (Gudh.). 

Vi1111, m., Ven; Gl. Fris. winne; Nsk., Angel., Gl. Dsk. Vin; 
Is!. vinr. Deraf vinnskaw, m., Venskab; Nsk. Vinskap, m.; Isl. 
vinskap1°. 

Vinuer-11-ut, adj., tosset, naragtig; hedder og ravinuer (s. s.); 
Sk. vined (om Piger). 

Vi11a1 (ar-ada-ad), v. n., pibe, om Fugleungers Skrig: sporra
unga, kjyllijnga v1]Ja (Gndh.); Jsk. hvippe. 

Vipa2 (ar-ada-ad), v. tr. og n., \'ippe, har en egen Betyd-
ning i den Leg: at spille Pind; hvorom s. Gross. 

Vippa, v., s. Veppa. 
Vii'a, v. tr. = hvira (s. s.). 
Visa1, m., Bidronning, Viser (Vise); Sv. vise; N. S. Wise (Br. 

Wb. V, 273); Gl. Høitsk. wt'so, d. s., men og i Almind. Anfører, 
l{onge (ndu~, rexn, Diefenb. Wb. Nr. 70, p. 220); A. S. wisa, 

Styrer ( • rectorn, Diefenb. s. st.). 
Visa2 , m., Stængelspire, som det i Jorden nedlagte Sæde

korn eller l{orn, som sættes i Støb, skyder frem, mods. Rod
spiren: «malted liivver ud (skyder ud) me riidder i dajn ena 
annajn å visa i dftjn andran. Jfr. Jsk. Vise, m., Spids, Top, 
is,n paa Græs og Korn; it. Stilk og Blade paa Rodfrugter, i 
Modsætning til selve Roden ( = Fyensk Vis); i Summens.: 
Natevise, Hunblomst paa Hesselen eller det første Tegn til en 
Frugt; Gl. Nsk. visir, Knop (Aasen N. 0., p. 601). 

25' 
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Visk, m. 1) Visker, især Kanonbørste, I{anonrenser (Gudh).; 
Sv. viska, f. 2) Visk, Urtebundt paa Suppe o. des!. (Vesti.). Jfr. 
d. følg. 0. 

Vislrn, f. l) Visk, Bundt, Haandfuld, især af Halm, Hø ·o. 
des I. til at viske el. skure med ( ~= skureviska, Skurevisk; Sv. 
viska); ogsaa i Almind.: en viska hii, en Haandfuld Hø. 2) Visk, 
Urtebundt paa Mad (Gudh.). 3) fig. et lidet Læs Halm, Hø o. des!. 

Viska (ar-ada-ad), v. tr., viske, tørre af (almind.), bruges 
og som v. n. om den blotle Bevægelse uden Berørelse i Udtr. 
s. ad viska forr ai~seited, vifte sig el. Andre i Ansigtet: bon 
viskada f. a. me torkled (Gudh.). 13egrebet «let og hurtig Be
vægelse" findes og ved Siden af det andet i Sv. viska (v. med 
svansen, vifte, logre med Halen) og Eng!. wltisk (vimse). 

Vispa (w'-ada-ad). 1) v. tr., stryge, feie Noget hurtigt ned, 
f. Ex. ved den l3evægelse, man gjør, naar man visker eller 
støver af: då bon torrde bored å, vispada hon ajle pajngana i 
go lied (Gudh.). Samlg. Sv. vispa, pidske Æg o. des!. (ogsaa 
Nsk.; Eng!. whisk). 2) v. n" vimse, fare frem og tilbage, feie, 
stryge af sted, forbi o. I. (bruges især om Kvindfolk); hon vis
pada å darhann, hun strøg afsted derhen; ad vispa fram å te
baga. Samlg. viska. 

Vispa, f., en Vimse, Kvinde, der vimser meget omkring; 
jfr. Sv. d. T. vispe1°, m., Vimser, Feier, vindig Person (Verml. 
hvisper, ustadig Yngling); vispig (Siiderml. vispug), vimset, ustadig, 
letsindig. 

Vispenfitta } f _ , 
Vispengjoja il. o) • - vzspa. 

Vissa, f" Vished, Sikkerhed (= visshed, m., som er almin
deligst): ja vedd me' vissa, ad hajn har vad dar; ja har ijngen 
vissa forr 'ed, jeg har ingen Sikkerhed for det, Vished om det, 
jeg kan ei sige det for vist (Gudh.); Isl. vissa; Nsk. Vissa, d. s. 
it. Forvisning, Bekræftelse (jfr. Bornh. Landsth. Vidnesb. 1433: 
«Tiil mere Wisse och Withnisbyrdn s. Skg. BB., p. 213). Samlg. 
dansk Ordspr.: «Altid er bedre i Visse end i Vente" (Peder Syv). 

Visseliroa el. -ro, Ord, hvormed man luller Børn i Søvn: 
"visseliroa, mijn lijlla (lissena) hall I" ad sjunga i1isseliroa, synge 
Visselulle. 

Visser-viss-t, adj., vis (certus; quidam); it. rask, flink, vever, 
vims: ejn visser horra, en rask Dreng; hon e så viss dajn lijlla 
piblijn; Sk. viss, d. s. (Almqv.). 
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Vistijn-en-cd, adj., sprukken, om Huden paa llænder, Læber 
o. s. v.: ja e vistijn omm hannarna, li:iwana; hannarna, lawana 
e vistena. Jfr. Sv. visten, vissen. 

Vojll, m., Vold, Magt: ad !Ovva i vojll, løbe løbsk = vojl-

lovva ( s. s.). 
Vojlla (er-våjlta-våjlt), v. tr., volde, foraarsage. Man siger, 

ligesom i Sjæll., Fyen o. fl.: ded vojller, (ad) bon e gamma!, 
det i:older, (at) hun er gammel (= det kommer af, at o. s. v.); 
ded vojller, (ad) ja e sjoger, det volder, (at) jeg er syg(= for
aarsages af, at o. s. v.), i hvilke Udtryk dog mere tilsyneladende 
end i Virkeligheden (som Molb. derimod mener, s. D. O. og 
D. L.) Verbcts egentlige og transitive Bemærkelse er forsvun
den, og det paa Grund af Sætningernes Stilling (i det mindste 
lader det sig forklare: hendes Alder -, min Sygdom volder 
det, er Aarsag til det). Men i Bornholmsken er derimod det 
transitive Begreb ophævet, naar man siger f. Ex. i Gudh.: ded 
vojllei' å (af), ad bon e gamma!, - ad ja e sjoger, i samme 
Bemærkelse som ovenfor. 

Vojllovse, adj. 1 E., løbsk: ejn vojllovse bast. 
Vojllovva (e1°-lovo-lovvcd), v. n., løbe løbsk; Sk. vållova; Sv. 

våldriinna. 
Voua el. vaua (a?'-ada-ad), v. tr" vove, bruges meget almind. 

i Forbind. ad v. på, om at anvende Penge paa, koste paa, 
uden nogetsomhelst Begreb af Risico: ja har vouad meied på 
dajn vaunijn, jeg bar kostet meget paa den Vogn; hajn vouar 
meied på dajn hastijn, piblijn. 

Voun- el. vannhus, n" Vaabenhuus, Forhuset ved Indgangen 
i Rirken; Sv. vapenhus; it. våkenhus (= Nsk.); Isl. vopnahus. 

V1·ag, n. l) Driven, Omdriven paa Vandet (Nsk. Rek) i 
Fiskerudtrykkene: ad ta i vrag (Gudh. o. a. Fiskersteder), gå i 
vrag (Bøigd.) ;i: at tage ud med Egerne om Aftenen paa Silde
fangst, som foregaaer ved at drive hele Natten med Garnene 
for Vind og Strøm; i lign. Bemærk. bruges Nsk. Dr·iv, n. Deraf 
vraggarn, n., Driv- el. Drivegarn; vragsijll, f" Sild, som fanges 
paa den i\Iaade; uagviir, n" Veir, som egner sig til saaledes 
at drive i. Jfr. v. m0 aga. 2) Vrag, Skibsvrag; Sv. vrak (i Sam
mens.); Tsk. Wrack; Eng!. wreck; Nsk. lfak (adspredte Ting, 
som drive om paa Vandet); Isl. rek i Sammens. s. vogrek. -
Deraf stranavrag, n., Strandvrag; Sv. st1°andv1°alc. 3) et om
drivende Drog, forfaldet Menneske, Udskud; hedder og: ett 
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stranavrag, hvilket synes at tale for, at Bemærkelsen af Simplex 
ogsaa er overført fra Nr. 2. Dog er det ikke nogen absolut 
Nødvendighed; samlg. det nedretydske wrak, wrakk, lidet, le
gemlig og aandelig svagt Menneske (wraken, vrage, udskyde, 
hvad der ei duer, forkaste; Sv. vrak, Udskud, Pak; se forøvr. 
Diefenb. Wb. I, p. 233, d.); Sønderj. Vraag i lign. Bemærkelse, 
it. Vi·ægling (Outzen henviser til l{æmpev.: «et lidet Vrag»). 

Vraga (ar el. er-ada el. te-ad el. t), v. n., drive; Gl. Dsk. el. 
Sk. wrakæ (s. Petersen D. N. S. I, p. 113); Sv. vriika; Nsk. reka, 
ræka, raka; hvorimod lsl. reka, '" tr., drive, bortdrive, forfølge 
(i hvilken Bemærkelse Verbet dog tildeels ogsaa bruges i Nor
sken) = Gl. Sv. vraka, vraka (d. sidste F. tildeels og i nyere Sv.); 
Gl. Dsk. wrakæ, wrækæ ( H. Harpes tr.); Moesog. vrikan, vrakjan 
(s. Diefenb. Wb. I, p. 232 Nr. 76). Det bruges imidlertid i Born
holmsken nu kun i følgende Bemærkelser: l) ligge og drive 
om Natten med Eger og Garn for at tiske Sild (= Nsk. driva): 
ad vraga atte sijll (Gudh. o.a. Fiskerbyer; jfr. vrag, l). 2) gaac 
og drive, slentre ørkesløs omkring: sikkedan hajn går å vr:rgar, 
ded vraged I (Gudh.); Sv. vraka; Nsk. reka f. fl. 

Vraggarnl 
Vragsijll s. Vrag. 
Vragviir 
Vrasa (ar-ada-ad), v. tr., ødsle: hajn vrasar alt hann, han 

bortødsler Alt; Sk. vrasa; jfr. Tsk. prassen. 
Vrasuriju-uren-ured, adj., ødsel: hajn har en vrasurn konna. 
V1·awl, n. 1) Vrevl, Vrøvl; hedder og vriiwl (l. ii). 2) en 

Person, som vrøvler; i Gudh. især om den, der gaaer og laller 
i Drukkenskab, uden at vide af sig selv; deraf fyjllevrawl (s. s.). 
3) en Stakkel, som ingen Vei kan komme, som er ubehjælp
som eller seen i Gang eller Gjerning (Gudh.); Jsk. en Vravl; 
jfr. Dsk. vi·evle, arbeide uden at komme frem i sin Gjerning. 

Vrawla (ar-ada-acl), v. n" vrøvle; hedder og vriiwla; Vestg. 
rahvla. I Gudh. bruges det = vawla ( s. s.). Deraf vrawlara, 
m., en Vrøvler. 

Vrawleri, n., Benævnelse paa en Samling af mindre Børn: 
ejn kajn none vanna sei, når ejn har så meied smalt vrawleri 

stouan (siger f. Ex. den, som holder Skole for Smaabørn). 
Vressijn, adj" s. Vrissijn. 
Vria (er-vre-vred el. vrzt), v. tr., vride: ad vria en miilla, 

dreie en Stubmølle; vria elt ur omm, dreie, stille et Ohr. 
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Vriddhliira, f., en Vridblegn; hedder og m'oddblara (V es ti. i. 
Vrikkaliiser-liis-liist, adj., ledeløs, om det, som er saaledes 

løst, at det vrikker: ejn v1°ikkaloser stol, kniv; jfr. nikkaloser. 
Vringlurijn-uren-nrcd, adj. 1. a) vindt og skjevt voxen, ilde

voxen (Gudh.); Jsk. vrænglevom ( l\Jors); jfr. Sønderj. vringlet. 
(Angel ogsaa: vrang let) om hvad der er kroget og snoet eller 
vindt og skjevt; Jsk. Viwngel ( J\lors), et skjevbenet Menneske 
eller Kreatur. Samlg. Bh. vrångel. b) som gaaer ilde, skjevt 
og vaklende (Gudh.); Jsk. Vrængel !Mors), Vrangel (Vends.), n. 
subst. d. s. I begge disse Bemærkelser liruges og det born
bolmske vinglw"ijn ( s. s.), kun at Begrebsudviklingen er den 
omvendte. 2) vanskelig al komme til Rette med, gjenstridig, 
krakilsk (Vest!.); i samme el. lign. Bemærk. bruges i Jsk. vringel, 
vri11glet, vri11glig (vringele) og Substantiverne: Vringel, Vrengel, 
Vne11gel; Eng!. ic1'angle1· (kivagtig, trættekjær Person); Bh. vrån

yellwrn (s. s.). -- Samlg. de beslægtede: A. S. wringan, Eng!. 
wring, dreie, vride; Dsk. vringle, snoe i hinanden; Jsk. vrangle, 
vringle, V1'ængle, gaae ilde, skje1 t, Yaklende; Engl. wranyle, kives, 
trættes; Nsk. rangla, d.s. (it. rengjast). 

Vrissiju cl. vressiju-en-ed, adj., om Træ med Snoninger i, 
med krogede, sammenslyngede Aarer: vrissed trii; Sv. vresig, 
knudrel, knortet; jfr. Vestg. vresa, vride, krumme (af vrida, 

Bh. vria). 
Vrångastrirnja (bcst. F.1, m., Vrangstruben, bruges som 

i Dsk. 
Vrångel, m., Krumtap, Svingel, Redskab, som bruges paa 

Dreierbænke lil at drive Hjulet om med, ligeledes paa '.\løller, 
der male Vand op af Dybet; Sønderj. V1'onge, Svingel, hvormed 
Slibestenen omdreics i Truget. Jfr. vringlurijn l. 

Vrå11gelh1n·11, n., Benærnelse paa et kivagtigt, trættekjært, 
krakilsk Menneske. .Jfr. vrinylurijn 2. 

Vrånge1·-uång-t, adj., vrang (Sv. vrå11g, Eng!. wrong); deraf 
vi'ångan, Vrangen: ad y[lnna vrån.!Ja~1 udforr, at vende det Vrange 
ud; flg. at b!iYe vred, give skarpe Svar ( ~= Dsk.). 

Vrångvarucr-u-nt, adj. , vrangvorn , vrangvillig, vanskelig at 
komme til Rette med; Sk. vrångvtired (Almqv.); it. vrangmiren 
(~= uviclrign Ihre D. L. p. \l8); Nsk. rangvor>en. Samlg. rn. Bens. 
t. sidste Led Nsk. gladværug, glad, lystig, munter, o. fl. a. Sam
mens. (vomiy, adj., tilværende, forhaandenværende). 

Vriiddblara (Vesti.), s. Vricldblara. 
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Vronn, n., Vrinsken (om det enkelte Udbrud): ja hore ett 
vronn. 

Vronna ( ar-ada-ad), v. n., vrinske; Sk. v1·ena; Sønderj. 
ronne. Deraf vronnan, f., Vrinsken. 

Vronsk, m., Vrinsker, ugildet Hingst: vi0 6nskijn vronnar, 
når hajn ser mar'n (Sk.: «v1°ensken vrenar, når han ser mareno, 
({Jingh.). 

Vrouskas (as-ades-ads), Y. d., vrinske; hedder ellers og vronna 
(s. s.), vronska (ar-ada-ad); Sv. vrenslca og vrenslcas. 

Vjst, it. ( Gudh.) vyst el. vost ( k. Vocal), m., en Hund; du 
må 'nte kny dajn lissena nagga vystijn ! Deraf Vystaby, senere 
Navn paa nogle Gaarde i Ruthskersogn (s. Skg. B. B. p. 336). 

Våbor, f., en Lægte el. Haft under og langsmed Tagskjægget 
(der, hvor det begynder) for at støtte samme (Syd!.). Om 
Ordet oprindelig har lydt vårb6r? og i første Led ligger Be
grebet: Beskyttelse ( = Sv. vård)? jfr. N sk. Var- i Sammens. s. 
Varbo1°, n. (Fjæle, som fæstes paa Siderne af en Førselsbaad 
for at beskytte Ladningen) o. fl. 

Våge1· (it. vager, Skg.) -våg-t, adj. I) svag, skrøbelig, syg 
(Gudh. o. fl.). 2) daarlig, slet, ussel: "hajn e 'nte så vågero 
( Skg.). I samme Bemærk. enten ganske eller tildeels bruges 
og våg i Sk., Jsk. (it. vag), Angel. (vop, Hagerup), Fyensk (vog, 
Molb.); fremdeles Sjæl!., Loll. vov; Nsk., Vestg. vålc. Ordets 
nærmeste Slægtskab er neppe utvivlsomt (Gislason D. 0. be
tragter det som identisk med Jsl. veikr, veg, svag); samlg. den 
hos Diefenb. (Wb. I, p. 127, Nr. 3) opstillede Ordslægt. 

Vang, m., Vang; Sk., Sv. vång; ogsaa i danske Dial., f. Ex. 
Sjæl!. Ordet bruges og i Stedsnavne, f. Ex. Vång (Fiskerleie i 
Ruthsker); Lijlle- Vång (ved Gudh.). 

· VångagJemmara el. gjimmara, m., Vangevogter, Vangeleds
vogter; Sk. vångagommare («kaldes paa Herregaarde Den, som 
har Tilsyn med Agre og Enge, især den Tid, Afgrøden staaer 
paa Markeno); jfr. Is!. geymari, Vogter, Bevogter; Gl. Dsk. Gøm
mere (Petersen D. N. S. J, 247). 

Vår-vårt, pron. poss., vor, vort; pl. våra: hajn sadd te vå1°t, 
·han sad hos os, i vort Hjem; di gjijnge frambi vårt i åns, de 
gik forbi vores for lidt siden. 

Våra (ar-ada-ad), v. n., lægge Vaarsæden (=Als. vaare); Sv. 
våra, foretage Foraarsarbeide. Jfr. åvåra. 

VåralOser-IOs-lOst, adj. (neutr. bruges og som adv.). 1) uden 
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Vogtning, Tilsyn, uden Vogter (om Kvæget): ejn våmloser kjyr, 
våralosa krajtur; diir e slopped vclralost, der er sluppet løs paa 
Markerne ~: Ævret er opgivet. Jfr. Dsk varelos, uden Vare
tægt; ubevogtet. 2) uagtsom, skjødesløs ( = Sv. vårdslos; 
samlg. lsl. hfrrJalauss, d. s.); it. sandseløs, adspredt. forstyrret: 
hon r, så våralos mc' alt, diijn piblijn; du går så våralost me 
de' lysed; hajn snakkar så vuralust, «han taler saa usammen
hængende, ugrundigt» (Skg.); ded e siidden ett njnnelit våra

lost miijnneske, det er saadan et underligt, forstyrret Menneske, 
M. som har en Skrue løs. - Efter Skougaard af v. Vltra, vogte, 
tage i Agt; hellere maatte man vel nævne det tilsvarende Sub
stantiv vara = Sv. vara, Nsk., Dsk. Vai·e, Is!. vari; med mindre 
man hellere vil henvise lste Led til Sv. vård, Varetægt, Til
syn, Opsyn f. m. (Jfr. Is!. vorar, Vagt, Vogtning, it. Vogter). 

Vilrbrynan, f" s. Bryua. 

Vårsal'l'adii, Udraabsord, Ed: pinedø ! nei, vårsarrado, ornrn 
ja gjorr! SY. vasserrado, d. s. (men varserra, vasserra ! bevares! 
jfr. de forskjellige Former og Sarnrnens. heraf hos Ihre D. L. 
p. 194). 

Vårs11åq1a11 (!. ii), f" fig. Benævnelse paa den magre Tid 
om Vaaren, da dot kniber, fordi man næsten ingen Naturpro
duder har. 

Vårsprijng, n" et Slags Udslæt, man faaer om Foraaret. 
Vårtebidara, m., Vortebider ~: Sabelhøskrække, gryllus 

Yerrucil orus ; Sv. vårtbitare. 

Våddes ( es-vattes-vatts), v. d" vedde, gjøre Veddemaal: ja 
valtes me 'jn ornm to sypa; Sv. vådas; Ostg. viiss. Jfr. vadd. 

Viijggja-re, n" Bindingsværksmuur, der er opført som Hegn 
for en Have, Gaardsplads o. des!. Jfr. 1'e. 

Våjkkja 1e1·-vajte-vajt), v. tr. og n" vække, hugge Hul paa 
tillagt lis for at Ifreaturcne kunne komme til at drikke; Nsk. 
vekkja. Ganske samme Bøining har og v. vcijkkja, vække, op
vække. 

Viijlla (er-cle-t), v. n. og tr" koge (om i\lelk, Fløde, Valle): 
milken, tH\dclen viijllei·; ad vcijlla milk, flodd; viijllde'r vajla, 
kogt Valle (en Bet). Isl. vella, \'. Il. (vall) og tr. (vellcli); Gl. 
Dsk. (Harpes tr.) wællæ; N ørrej" Sønderj. væle, vælle, vele, velde 
(v. tr.; s. l\Jolb. D. L. p. 6(i I). 

Viijuga (er-de-t), v. n" vende, kaste om, rage, røre i Noget, 
af [IJysl, h.ræsunhed f. rn.: hajn sadd å vcijngde i madijn, han 

I 
I' 

i'!: 
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sad og vragede Maden; sidd ijkkje å viijng i bogen, horra, -
las! sid ikke og blad i Bogen, Dreng, - læs! Sk. vanga, v. n., 
brakploie; it. vælte Sager omkring, medens man leder om Noget 

(Almqv.). Jfr. vijnga-vajnga. 
Våkka, adv., borte; denne Form bruges sine Steder til 

Forskjel fra vakk, bort, som ellers er den almindelige F. i begge 

Bemærk.: bon ble vakka. 
Vakst, f., Udvæxt paa Legemet, Gevæxt; Sv. vaxt; Nsk. 

Vokstr, Vakst. Ordet bruges ei i andre Bemærkelser. Jfr. 

vaust. 
· Våmmes, v. d., s. Vamles. 

Vånna (er-de-t), v. tr. og n" vende: ad viinna omm bruges 
ab sol. om at forandre sit Sprog eller sin Dialekt; ombytte f. Ex. 
ægte og eiendommelige bornholmske Ord med nyere og danske: 
ja vanner, min skarnm, ejn helu omm (Gudh.); jfr. Nsk. vende 
Maal'e sit, omskifte sit Maal, bruge en anden Udtale eller Dia

lekt. Om Talemaaden: ad viinna ad sei, s. Ad. 
Våra ( ar-ada-ad), v. n., bruges sønderlands om at synge 

daarligt; it. fore daarlig Tale: hajn sadd har å varada. Af var, 
Veir. Jfr. Dsk. Mundsveir. 

f.. Vårgajla, m., et Stykke af en Regnbue, som sees oppe i 
Luften, «over Landet og bebuder haardt Veir» (Gudh.). Jfr. 
gajla, tordengajla; samlg. varstobba. (Jt J)t.(1).,)-;. i~' J. 7&) 

-f. Vårgamsijug, m., Hvirvelvind; Ordets sidste Led synes at 
forudsætte et Verbum = Helsingl. gamsa, være gal, heftig, 

hidsig; jfr. Os tg. gamsa, være uforstandig, tosset. 
Viirglanara, m., Lyshul paa en Lo; hedder og glugg (s. s.); 

jfr. v. glana. 
Vå1·ka (er el. ar-te el. ada-t el. ad), v. n. og tr., virke; Sv. 

verka; Nsk. værke (v. n. om Lægemidler). 
\ Vårkjikka el. -kjekka, f" voldsomt Vindkast; s. forovr. kjikka. 

Vii1·liije (1. ii), m" Ligemand, Jævning, Jævnlige: ded (hajn) 

e mijn viirliije; Sv. vederlike. 
4 Vårsima, m., Uveirssky, Sky af et eiendommeligt Udseende, 

som antages at bebude Storm (sjeldent). 
,-\; Viirstobba, m., et regnbueagtigt Luftsyn eller Stykke af en 

Regnbue, der sees ved Synskredsen. "Den staaer op fra Havet 
paa Himmelen, ligesom en Sæd stak, med alleslags Farver og 
betyder Storm" ( Gudh.; samlg. vargajla). Ordet svarer saaledes 
m. Hens. t. Bemærk. nærmest til Dsk. Veirstøtte eller Veirstak; 
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rn. 11. t. Sammens. ligner det meest Fals!. Veirstabl1, Veirstubb, 
Fyensk Veirstappe ( Falst. Stabl>, Fyensk Stap = Stub), hvilke 
betegne Stykker af Hegnbuer og sættes i Forbindelse med 
Veiret, ligesom Sjæl!. Vefrstump; Nordsj. Veirstød. 

Vår11el'-11-11t, adj., som lugter af Luflen: due viii·uer; lrnjnna 
e viirua. Af viir, Veir. 

Viitta, f" Vætte (hos l\ioth: "Vette»), fabelagtigt Væsen: 
""attarna se ud som små b~Ula, di:ir lihva me lysu (Gudh.). l 
Sk. bruges viitta som Navn paa "et Slags Genier for Menne
sker og Huns; de troes at være særdeles srnaa af Væxtu 
(Almqv.). Ordet findes med lidt forandret Udtale i Stedsnavnet: 
Vettes mossa ("Veltes "\I ose", Skg. B. B.p. 230); sandsynligen og 
i det hekjendte Navn: Bonnvedcle (Bonclevedde 0 Bonde- Vætte, 
Skg. p. 28 l not. J, med hvilken sidste Form nærmest kunde 
sammenlignes det fyenske Vcede, "Navn paa et Slags Nisse eller 
Troldu \'.°llolb. n. L. p. 660). 

Viitteiys, n" Va•ttelys (i\ioth: "Vettelys" ), Lygtemand (Gudh.); 
Nsk. Vetteijos. Ellers betegntff i dansk Provindsspr. Vættelys et 
Slags Forsteninger i Form af et ganske lidet Lys, belernnites 
(Molb. D. L. p. 663; i Fyen troer man at kunne fordrive V æl
terne dcryed, s. i\lolb. p. 6ti0); samme Bemærk. har Sv. vattijus 
ilnorimod viittor, Vætter, er Navn paa Lygtemænd); it. Sk. 
viitieljus, som efter den skaanskc Almues Tro have været be
nyttrde af Vætlerne som Lys (Almqv.). 

Viittesedder-~c1!tl(tt)-sctt, adj., vætteseet 0: forhexet, "ilde
seet" af Vætter (Gudh.); Jsk. vcetteseet "kaldes del, naar man 
er ci vel mel, fordi man saae noget ondt; overseetu (Molb. D. 
L. p. 661 efter Moth). 

Viiwest (l. ii), " Veued» (Skg. B. B. p. 226), n. pr" Mands
navn, nu ternmelig sjeldent; f'or et halvt Aarh. tilbage meget 
almindeligt nordlands (s. Skg. s. st./. Jfr. Bl1. Aclst. p. 330 
(Landeb. af I :)G\J): "boss 1cf;ffuestes eng". Uvis Oprindelse; at 
det skulde være en forandret Udtale af det gamle bornholmske 
~arn Veset, som Skg. mener, synes at være temmelig tvivlsomt. 

Y. 

ldesmorr, n" Y de~mør, Landgildesmør, som ydes paa Amt
stuen af Bønderne. I ældre Tider havde ea bornholmsk Bonde-
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gaards Y desmør flere særskilte Navne, saasom: «Hoffmænds
Smør, Stutting-Smør, l{o-Smør, Sogne- og Oxe-Smør, Dag
værks- og Skure-Smør" (s. Arent Berntsen: Danmarks og Norges 
frugtbare Herlighed. A. 1656. rI, p. 87-88). 

Yjunes les-des-ds), v. d. tr., ynde, have kjær, have Godhed 
for (Gudh.): hajn yjnnes mei; hon har yjnds hannem; jfr. Dsk. 
yndes, v. p. rec., ynde hinanden, i Ords pr.: "hvor to vel 
yndes, de vel findes"; fremdeles yndes, v. d., tækkes, behage, i 
Riimkrøn.: uhwilketh hannum ickæ ynthes wel» (v. 7154, Molb.) . 

.Å. 
Å, I. conj., 1) og (jfr. au); 2) at (s. adJ. IL præp., J) af; 

hvor Talen er om et skærende Redskab, siger man: ad sjara 
sei å .CO~ Dsk. s'kære sig paa, f. Ex. vara dei forr knivijn ! du 
kajn snart sjara dei å 'jn (let skære dig paa den). Samme 
Form bruges og som adv. og Sammensætningspartikel (f. Ex. i 
åfajl, åg ud, åkrog, åli.ijggjara, åsatta, åvisara o. s. v.). Sk. å, 
ait; Dsk. Talespr. av, a'; Nsk. d. s., men ogsaa: aav, aa; Isl., 
Sv. af. 2) ad (sjeld. s. ad). En Præposition å i Bemærkelsen: 
paa (= Gl. Dsk., danske Diall., Nsk., Sv. å, Isl. d) er der nu 
intet Spor af i Bornholmsken. 

Å, f., en Aa (Sk., Sv., Nsk. d. s.; lsl. d); pl. i.ir og (n. F.) 
år, Aaer (Gl. Dsk., Sk. ær; Nsk. n. St. Æ' ~:Ær; Sv. åar; lsl. 
dr). Paa Bornholm herskede endnu for faa Decennier tilbage 
hos gamle Folk den Overtro om visse Aaer, at hvert syvende 
Aar skulde et Menneske drukne i dem, hvorom visse For
varsler gaves af det Væsen, der boede i Aaen, naar den Tid 
nærmede sig, da samme vilde gjøre sin Ret gjældende (s. for
øvr. Skg. B. B. p. 23i:i og jfr. iirmede). I Jylland i Vends. tales 
endnu (s. J\'lolb. D. L. p. 4) om et Væsen eller Naturaand, kaldet 
Aanyklcen, som Mød re, der boe nær ved en Aa, bruge at 
skræmme deres Børn med for at faae dem til at tie (jfr. Nsk. 
Nykk, Flodvætte; Sv. necken). 

Åbo, sønderlands åboa, f., en Ederfugl, alias mollissima; 
Navnet bruges og til særligen at betegne Hunnen i !\fods. t. 
åbohajn, m., Hannen (jfr. Sv. åda, f.; Nsk. Æd, Ær, Æ, f.; 
Is!. æaur, f., om Hunnen). Denne Benævnelse paa Fuglen 
findes ei udenfor Bornholmsken. Den var alt almindelig paa 
Thurahs Tid (Midt. af forrige Aarh.). Om Navnets Oprindelse 
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berettes intetsteds noget; at udlede det af Dsk. Aabo ;-i: den, 
som boer ved en Aa, forbyder allerede Naturhistorien. Der
imod er der stor Sandsynlighed for, at det er opstaaet af det 
gamle, i Lovsproget brugelige Ord: Aaboll ;-i: Tillæg, Tilgift. 
Over halvandet Aarhundredc har Ederfuglen været fredet paa 
Ertholmene; dens kostbare Duun var et særegent Tillæg el. 
Tilgift til Christiansøes Commandants Indtægter. Idet denne 
Fugl saaledes efter Commandantskabets Oprettelse sammesteds 
fortrinsviis baade var og er bleven betegnet som en "Aabo(d)", 
er det let forklarligt, hvorledes dette Ord kunde hos Almuen 
der og paa Bornholm inden kort gaae over til at blive Fnglens 

Navn. 
Åhriidda, f., Vei, især Huulvei, der fører over en Aa med 

bratte Nedkjørsler paa begge Sider af samme. Jfr. brodda. 

Ådasader, s. Dasa. 
Åg, n., et Aag, bruges ligesom Nsk. O!cje fortrinsviis om 

et Halsaag eller IOove til Sviin, at de ei skulle gaae i Marken. 
Om Benævnelsen driittåg s. s. 0. 

Ågttjll (e. 0. S . .!lfguld), n., uægte Guld (mods. eita gujll), er 
rt Ord, som er dannet efter ågud (Afgud) og bruges kun for 
Spøg til et Ordspil, f. Ex. e dajn rijng dår å gujll (af Guld)? 
jo diijn e ågujll, hvilket ved lidt langtrukken Udtale, som 
Rløver 1 ste Stavelses Betoning noget, lyder næsten eens med 
det foregaaonde. 

Åjle1· (I. å), it. åjllm' el. ojller, m., Alder; Sv. ålder; N. S. 
Older. 

Åkawed, adj. (neutr.) og adv. 1) pludseligt, uventet hastigt, 
hovedkulds: ded komm så åkawed på; Sk., Sjæl!., Loll. akavet. 
2) bagvendt, forkeert, ubehændigt; hedder og i denne Bemærk.: 
dkawed; Sjæll. akavet, d. s. (" stundnm med Bibegreb af ube
timelig Hastighed"). Jfr. Is!. dkafr, dkaft, hastig, ivrig; Sk. 
akaven, vringlet, vranten, vanskelig. 

Ålapada, f., s. Pada. 
Åla-tålla, ogsaa blot tålla, f., Aaleruse, Aalekube, et Slags 

flettet Kurv af Vidier til at fange Aal i om Sommeren. Var 
der ellers i Bornholmsken Spor af et Verbum = Is!. tæla, 
lokke, forlokke, bedrage, besnære, lod Ordet sig forklare deraf 
som: "Aalesnare ," Men det er sandsynligere, at 11ålatålla11 
blot er en ved Ombytning af liqvida frembragt Forvanskning af 
en Form oprind. = Dsk. Aaletene, Sv. åltina, Nsk. Aaleteina, 
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med hvilke hint ganske har Bemærkelse tilfællcds. Liqvida "11" 

staaer fast i hele den Ordslægt, hvortil disse høre. Samlg. Sv. 
tena, Nordfris., Dsk. Tene, Ruse, Fiskeruse (Overtsk. Zæim0 euse 
:i: weidengeflochtene Fischreuse", Diefenb.), N sk. Teina (af 
tynde Stænger eller Spiler), Ångerml. tena (af «grankåppar» til 
at fange Lax i; Ihre D. L. p. 181): Jsk. Teine (Hummergarn, 
ligt Ruser). -- Moesog. tainjo, f. I" Korb, xr59iJ.10~», Diefenb. 
Wb. II, 653 følg., Nr. 6) = Nsk. Teina, A. S. tån, Gl. Htsk. 
zaina, zeina f. fl., Overtsk. zeine, zann, zenn, Overhess. zinn, 
Bair. zain, hvilke bruges om Fletning, især I{urv. - Moesog. 
tains, m. (" Zweig, xJ..7;1J.a• , Diefenb. s. st.) = Oldnord. teinn, 
A. S. tån, Eng!. (Lane.) tan, Nedretsk., Nederl., Gl. Fris., Dsk., 
Sv. ten, Nordfris., Nederl. (ældre Sk.) tene, Dsk. Tæne, Htsk. 
(i de forskjell. Period.J zain, zein, zen, o. fl.; Overtsk. zån, zen; 
hvilke bruges om: Vaand, Green, Skud, Spire, Riis, Rør, Siv, 
tynd Stang, o. fl. (s. Diefenb. II, 653, 654). 

Ålånger-lång-t, adj., aflang (Sv. aflång, Nsk. avlaange); af
langrund (lsl. aflang1°), langrund, oval. 

Ålåjggjara., m., Aflægger; Sv. afliiggai0 e. 
Ån, som forudsætter en Form åoan = Is!. aoan (hvortil 

allerede Skougaard 1804 rigtigen har henviist, B. B. p. 388), 
før, nys, nylig (jfr. Gl. !\ sk. aader, før, forhen -= is!. aor: 
Petersen, D. N. S. II, 86), bruges kun i Udtrykket i åus (udt. 
ijåns; dannet efter imorns o. des!.): ja har vad dår ijåns, jeg 
har været der for lidt, ganske kort siden; Sv. (d. T.) ijåns; 
Sk., Sjæl!. ijons; Angel. ajåns, «men den fuldkomne Mangel 
paa Betoning af Stavelsen "an gjør det vanskeligt ( baade her 
og i andre Tilfælde) at bestemme, om Lyden ikke i nogle Til
fælde eller i Nogles Mund er æ eller in ( Hagerup p. 1 ved 
Forholdsordet a); Als: æjons (Dyrlund); Gottl. ijedes (Almqv.). 
Norsken savner dette Udtryk og bruger i dets Sted ista. Det 
vil allerede af det Foregaaende være klart, at Hagerups Forsøg 
(p. 32) paa at udlede ajåns af adv. javnt (lige, netop, lige nys) 
maa betragtes som mislykket. 

Ångel, m., Torskekrog, som udsættes; hedder og kastekrog 
( s. s.), smidekrog ( s. s.): ad kasta ångla, udsætte Torskekroge 
(s. kasta); Nsk. Aangel, Medekrog; Dsk. Angel; Is!. ongitll, 
aungull. 

Ånger, m., Anger, Fortrydelse (sjeldent); Nsk. (B. St.), Sv. 
ånger. 
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Ångest, f. og m. (i Gudh. og 11. St. bruges begge f{jon 
uden Forskjel i Bemærkelsen; nogle St. hores Feminin. især 
naar Ordets Begreb stærkt fremhæves). 1) Angcst, Frygt, Be
kymring: ja var i soddencn ångest, ad de' svårtnada forr mina 
iven; Sv. ånge8l, m.; Is!. angist (B. II. dngist), f.; Tsk. Angst, 
f. 2) bitter Fortrydelse el. Anger, Nag (stærkere Udtr. end 
ånge1·, ångr~jng): ångestijn vill nokk ejn gång komma 1Guclh.); 
ja kajn ijkkjc marka nacl te ångest inu hos diijn syjnnarijn. 

Ångest" adj. 1 E. 1) angest, frygtsom, bange (sjeld.; hedder 
al mind. bånge); Tsk. angst. 21 angerfuld, som føler bitter For
trydelse, Nag: hajn går å sorjar å e ångest oner ded hajn har 
gjort. Samme Bemærkelser har i Sv. el. svensk Provindsspr. 
adj. å.nger: "han lir icke ånger» (bange); "vara ånger Ofver 
n[1got" (angerfuld); i Gote-Diall. ångse, ångsen, angsen. 

Ångra ( ar-ada-ad), v. tr., angre (jfr. anka); N sk. (B. St.), 
Sv. ångra. 

Ångrijng, f" Angren, Anger (Gudh.). 
Ånguer-11-ut, adj" dunstet, trykkende varm (Gudh.): ejn ån

guer sal; en ångu staua; hare så ångut; jfr. Sv. ånga (Vestg. 
ånge), Damp, Dunst; ånga, dampe, dunste ( Dsk. Ange, ange); 
Nsk. Angje, Aangje, Duft; anga, aanga, dufte; lsl. angi (B. H. 
dngi), anga (dnga), d. s. 

År, n" et Pløieredskab (ublot af Træ», Gudh ), liden Plov, 
der svarer til, hvad i Osk. (Sjæl!.) kaldes «Krog". Om lignende 
Pløieredskaber eller Plove af særegen, navnlig simplere Indret
ning, bruges og Sk" Blelc år ( s. Striimb. e 76 p. 69); Nsk. 
Ar (Al; s. Aasen N. 0. p. 7); Sv. årder ljfr. Is!. aror, Plov, 
"aratrum" ; Gottl. ardr; Oldsv. arf;r. 

Åredalk, m. (Christiansø; jfr. dalk), d. s. s. åreklåpp (s. s.). 
Åreklåpp, m" et af de Træstykker, hvormed en Aare er 

beklædt, for at den ei skal forslides under Roeningen (Gudh.). 
s. klåpp. 

Årsaga (ogsaa høres orsaga, orsag), f" Aarsag: hajn had de 
årsaga te 'd; vittu seia mei årsagan (Gudh.); Gl. Dsk. Aarsage 

(s. Bh. Actst. p. 268); Nsk. Orsak, Aarsak, f.; Sv. onak, m.; 
I si. oi'solc, f. 

Årsbajl, m" Artsbalde (jfr. cws og bajl). Deraf Stedsnavnet 
Åi0 sbcdlana, pl. m" Benævnelse paa tvende smaa Bakker i I\le
rnensker, hvorimellem Landcveien gaaer, saa at de faae Lighed 
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med et 1\fenneskes Bagdeel; efter dem benævnes igjen den 
nærliggende Gaard: Årsbajlagårijn. 

Årt (I. å) el. ort, f., Krikand, anas qverqvedula (Syd!. o. fl.); 
Sv. årta; Isl. urt, 61·t (anas crecca, Gislas). 

Ås, m., Axel; saaledes malle-ås, 1\følleaxel, Møllebom; Nsk. 
Aas, f. Ex. Hjulaas, Hjulaxel (jfr. Isl. dss, Bom). 

Åsjillrijng, f" et Maleri, Skilderi. 
Åsjiitt, part" s. Sjodda. 
Åska (I. å), f" Aske; Nsk. Oska (aab. o); Jsk. Aask; Angel. 

Aahsk, pl.; Is!., Sv. aska. -
Åskepjåsk, it. aske11jiisk, m" Navn paa Een, som gaaer og 

roder i Asken; som har den Forretning at skulle bære Aske og 
andet Snavs ud; ogsaa om et Pigebarn paa 10 il 12 Aar, som 
gaaer og hjælper til i Kjøkkenet, foruden andet mere; Os tg. 
askepjask (af pjaska, røre i Noget, især Aske); hertil slutter sig 
nærmest den første bornh. Form; den anden er vel blot igjen 
en forandret Udtale deraf; i andet Fald kunde der maaskee 
henvises til Dsk. Pjusk. Jfr. Dsk. Askepot i Eventyrene; Nsk. 
Askeladd, Oskefis. 

Åske-sliiu, f., Kokkepige; jfr. Slora. 
Åstå I sidste St. beton.), adv., afsted, høres i Gudh" paa 

Iløigd.; fl. St. ved Siden af adsta, a'sta Is. ss.); Sv. åstad, Is!. 
d stad, d. s., til hvilke hiin Form vel ligefrem er at henføre. 
I andet Fald kan den enten betragtes som en forandret Udtale 
af a'sta, eller ogsaa er første Led Partikelen å (af), saa at 
Ordet er dannet i Overeensstemmelse med d. danske Adverb. 
afsted (samlg. iøvr. Nsk. avstad, avsta, asta, aavsta). 

Åsåtte, n" en særegen Hæl paa et Slags l{vindfolke-Sko 
eller -Tøfler, som tidligere vare i almindelig Brug og paa 
Grund af dens Form kaldtes: kroghalada sko el. toffler; Sv. 
afsatt, n., Støvlehæl (Tsk. Absatz). 

Åte, åt, s. Eia. 
Åvisa (1 St. beton.), Avis; Sv. avisa. 
Åvåra (ar-ada-ad), v. n., ende Vaararbeidet, blive færdig 

med at lægge Vaarsæden: nu ha vi snart åvårad; jfr. våra. 



A-ÅGGLA. 401 

Å. 

Abbie, n" el Æble: sikkenena grajna iibble ! see hvilke yn
<lige Æbler! Sv. apple; Gl. Dsk. (Ilarpestr.J Æpplæ; Nsk. Eple; 
Is!. epli. 

lbble-f;lsa, m., I(jærnelnms i et Æble (Gu<lh.; jfr. fasa); 
Fyensk: ./Eblefiis, <l. s. (ogsaa: Blomsten paa Æblet = Ilh. 
byj llernoe1°). 

Abhlegass (især Vesti. I, Navn paa en Drengeleg: Tagfat: ad 
liija åbblegass; jfr. nakk. 

lbblehus, n. (ældre Gudh.), d.s.s. iibblefasa; hedder ellers 
ogsaa kjiirnahus (Vesti. o. fl.); aldeles forskjelligt derfra Dsk. 
Æblehuus, et Kar til at stege Æbler i. 

Abble-k11åJt, m., s. Knårt. 
lbble-stobba, m" s. Stobba. 
Ada (er-åd, pl. åde-iided el. åded), v. tr. og n" æde, spise; 

bruges ligesom Nsk. eta, æta, æte og Sv. Cita aldeles uden An
stød, ligesaa vel om Mennesker som om Dyr: kommen å iiden 
jiir lid (ogsaa: fån lid mad); (<li åde å drokke (el. diir ådes å 
<lrokkes) meied te prostens. Verbet: spise (Tsk. speisen) kjender 
Ilornholmsken ei. 

Addia, åddja, f., s. Avia, avya. 
lgel, egel, f'. = svinaiigel (s. s.); Dsk. (foræld.) Egel. 
Agenli, adv., egentlig, sandt at sige, bruges oftere i Born

holmsken i Forbindelser, hvor der ikke ligger mindste Vægt 
paa <lette Begreb, altsaa som et reent overflødigt Forsikkrings
ord; saaledes betegner f. Ex. ja va dar iigenli iåns intet andet 
end blot: jeg var der nylig. 

Aggla ( ar-ada-ad), v. n., «føre unyttig og ondskabsfuld 
Snak paa Bane om Ting, der allerede ere afgjorte"; blive ved 
med at give Ondt af sig og gjøre Vrøvl i Anledning af eet og 
det samme: ja ska reiti morrnysa 'ijn, omm hajn i awtan be
gjyjnner å iiggla; hajn går altid å iigglar på 'na; i lignende 
Bemærk. Jsk. ævle (bruges vel og i Dsk. d. T.; jfr. Sønderj. 
avle, drille, bryde); Bair. eckeln; Gottl. ekii, iikii; jfr. A. S. eglan, 
eclan, "dolore afficere, molestare" (Eng!. ache, ake); eg lian, 
udolere"; samlg. ældre Nedertsk. egeln og Nynedertsk. echeln, 
ocheln, ærgre sig over Noget (A. S. egele, umolestus"; Moesog. 
agls, «turpisn; - besværlig, paatrængende, upassende; aglus, 
«schwer, iJuaxoJ.or;"; s. Diefenb. Wb. I, p. 5, Nr. 7; II, p. 724). 

26 
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Aggla, f., Benævnelse paa en Person, som «ågglar" (s. d. 
foreg. 0.). 

Aggleri, n., Gjerningen: ad aggla ( s. s.). 
Aja (l. a), f., et aabent Fartøi, større Baad, som bruges til 

Sildefiskeriet; af aj (I. a), Eeg, Egetræ. «Egerne ere af 7 til 
8 Alens Rjøl, fra For- til Bagstavnen 11 til 12 Alen, 3~ til 4 
Alen brede og 7 Bord høie, samt af 1 Com. Læsts Drægtighed; 
4 Aarer høre til en Ege, samt 5, undertiden 6 Mand" (Rawert 
og Garlieb B. B. p. 265). Dog har man endnu større Eger, i 
Gudhjem f. Ex. om tr. 15 Al. lange, 5 Al. brede, 9 Bord høie 
og med en Besætning af 7 Mand, naar man tager i Vrag. En 
Ege har 3 Master; den fører et 4 til 5 Alen høit Sprydseil, 
som benævnes fokk, paa den forreste Mast lfokkama8ten ), hvilken 
næsten helder lige saa meget ud over Forstavnen, som el 
Bugs pryd; paa den midterste mast (stormasten) har den et 
Raaseil (råseil) af 10 Alens Høide; agterud paa den saakaldte 
"kammaravrång" staaer en tredie Mast (mesanmasten) med et 
Se il, som fører Navn af "en rnesann. Eger af den hidtil be
skrevne Art kaldes og stor-ajer i Mods. til hall-ajer :i: mindre 
Baade af lignende Bygning og Tiltakling og som kun behøve 
4 Mand til Besætning (Navne paa enkelte andre Dele af Eger, 
tildeels og af Baade, samt paa adskillige dertil hørende Red
skaber m.m.: bonnstokk, bonntijlle, bor, borbredde, -gång, boua, 
bouaromm ' draw' f asta' hjalmholt' lårijng' lårijngsromm ' pot
tijng, rakk, roerspån, smida, staga, stropp, taunål, tåjlabornm, 
åreklapp, osa, Gudh.). En herfra aldeles forskjellig Bemærkelse 
har Dsk. Ege, fladbundet Baad, enten udhulet af en heel Bul, 
eller bygget af Egeplanker, uden l(jøl ( Molb.); i lign. Forst. 
Sk. ega (Gl. Sk. ekia; IHingh.); Sv. eka, oka (Ostg. Lag. ekja; 
Gottl. ajka, ajka); N. S. Eke (i et lat. Docum. fr. 1297 Eka, 
Flodskib, Pram; s. Br. Wb. I, 299; V, 362); Is!. eikja (jfr. Nsk. 
Eikj', Eike, liden Pram el. Færge, sammenslaaet af nogle faa 
Fjæle; Aasen N. 0. p. 77, 625). 

Ajggjablomma, f., Æggeblomme, det Gule i Ægget (lsl. eggja
bl6mi, Sv. aggblomma); hedder i Gudh. ajggjaplornrna; Gottl. 

aggaploma, d. s. (it. ligesom i Dsk. et Slags Blommer). Jfr. 
blomrna og plomma. 

Ajggjaplomma, f., s. d. foreg. 0. 
Ajlla, åjllans (især p. Bøigd.), iijlles, adv., ellers (Is!. ella, 

Sk. d. s., il. ellas; Nsk. ellest; Sv. eijest); 1) i andel Tilfælde, 
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under anden Betegnelse, paa andre Vilkaar; her brnges oftest 
den første Form: hajn gjorr 'ed ijkkje iijlla. 2) til andre Ti
der, sædvanlig; hyppigst her de to sidste Former: hajn gjorr 
'ed ijkkj e c~jllans, ajlles. 

Åjllans} :.- ·zz .,,
11 

S. Il) a, 
"J es 
.~jlle, conj., eller; jfr. Bh. Actst. p. 15 Nr. 13 (Sk.) ælle; 

N sk. elde f. fl. I adskillige Talforbindelser smelter det sammen 
med det forangaacnde Tal, som ender paa en Selvlyd, og for
binder det med det efterfølgende til eet Ord, saaledes siges 
f. Ex.: toltre (tujlle-, tojlletre), trijllefi1'a, fijlle-, fyjllefåm, jijlle
sajs, tijlletal (s. ss.). 

ljliua, Talord: elleve; Sv. elfva. 
1jngaskjiirua el. -sttfrna (nyere Ud tal.), f.; 1) Engestjerne, 

primula farinosa, som forekommer særdeles skjøn og i stor 
;\JJængde paa Bornholm; 2) det bornholmske Navn paa For
glemmigei, myosotis, som har nogen Lighed med Engestjernen, 
men er imidlertid baade mindre og af en anden Farve. 

ljnk.i (I. ii\, m., Enkemand; Vestg. angk; jfr. Gl. Dsk. Enke, 
saavel om Mand, som om Kvinde; Jsk. (Mors, Salling) Enk'. 

Åjukja (!. å), f., Enke; Nsk. /Enkje, it. Ekkja (= Is!.). 
Ålijug, s. Valbm,iilijng. 
Aila, s. Ella. 
Ålle, n., Samling af Eller, Ellekrat, hvorimod det enkelte 

Træ benævnes: ett iilletrii: dar vauser meied alle; hajn e hiinna 
i iilled (= ållelcralckijn); ældre Sk. Ælle, Elle, jfr. Bh. Actst. 
Nr. 45 p. 47: uthet ælle" (Birgers Dom a. 1512 angaaende et 
Ellekrat); Nr. 231 p. 35 7: cd beckind er nogett smaatt elle<> 
(Lund St. Landeb. 1569); nyere Sk. alle (af Sv. al, Elletræ). 
I Skaansken ere Collectiver af denne Art ganske almindelige, 
f. Ex. alme (A.lmeskov\, bøge, ege, firre, hassle (Almqv.); samme 
Brug findes og i Små!., f. Ex.fere, håssle. 

lUe-krakk, m., E Ile krat ; jfr. krakk 
Ållestijugara, m., Narn paa Høvedsmanden for de Under

jordiske (s. ujnnejorsfollc) ; første Led = Dsk. Elle-, Ælle- (af 
Elv, Ælv, Alf; A. S. elf; !si. li{fr); det sidste af d. gamle v. 
stijnga, stikke, støde, f. Ex. med Od el. Spids (jfr. N sk. Stingar, 
m., Stikker). 

llua I .,
1 

t' s. Elna, El~e. 
·"'se J 

26' 
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Angra, f" Maddik i f\jød, Ost o. des!.; har maaskee og 
været brugt o'm selve Spy, Flueæg, i det mindste forklarer 
Skougaard det saaledes ( B. B. p. 410): "spi å flaner bier te 
iing1'er» (Gudh.); «angrer e små madka i kjbdd å ostn; «hajn 
lijnar en sprajngt angran, han ligner en sprængt M" Ords pr. 
om Een, som er forædt. Ostg. og Verml. iingei' («maskar i 
ktittn Ihre D. L. p. 3; jfr. Daa: Sv. iinger, m. «I\lanner, der
mestes"); Tsk. Engerling, Ångerling, Oldenborrelarve; tyk hvid 
Orm i Huden paa nogle l(reature; it. en Art I{ornorm. 

Annaklåmder-klåmd-t, adj., som er i Kattepine, i [{nibe, 
meget forlegen, raadvild, ængstelig: hajn 16vv diir å va så 
annaklåmder-, s'ad - ; hon e reiti iinnaklåmd, når de' donnar; 
Sk. annaklåmd. 

Ånnsiider-siid-siitt, adj., ekelsød, væ;nmelig af Sødme; s. d. 
følg. 0. 

Annuer-11-ut 1, adj., om Smag: modbydelig, væmmelig, især 
om, hvad der er overdreven sødt; høres nu meget sjelden og 
da meest i neutr. (Gndh.), der tillige brug.es som adv.: ded e 
så iinnut s'ad, smager så iinnut (= vammelit); Soderml. aner 
(ogsaa om Lugt); Gottl., Sk. en; Jsk. ænnevurn; derimod Nord sj. 

enn, ænn, becsk (s. Molb. D. L. p. 101, 668). Maaskee hine 
Ord og det danske sjeldne adj. eem, modbydelig, vammel, 
samt Nsk. ærn, æmen, emmen, d. s., have en fælleds Oprindelse, 
saa at Formforskjellen blot heroer paa en Ombytning af liqvida. 

A111me1·-u-ut", adj., hastig, pludselig; ivrig; høres nu meest 
i neutr.: ded kommer iinnut på; koss, ta 'd ijkkje så iinnut; i 
lign. Bemærk.; Nsk. arm, ant, annig, onnig, endig, annsam, adj. 
(anna, v. n. og tr. haste, skynde); Sønderj. ennen, endsom. 

Autan, conj., enten; Sk. el. Sydgot. ( Strtimborg ~ 118 
p. 139) d.s. 

Ar, n., et Ar, Mærke efter et Saar; Nsk. Æi'; Sv. ifrr·; 
Is!. orr, ar (Gl. Nsk. ogsaa er, Aasen N. 0. p. 616). 

Aragjerrie1·-i-it, adj. (ærgjerrig), bruges i Bemærkelsen: stolt, 
fornem og fordringsfuld, som vil, at man skul gjøre af ham, 
mods. ligefrem og nedladende. 

Arena er et Ord, der høres i Forbindelser som f. Ex. ajl 
arena tid: ded e nåd, som har vad i a. arena t., så låjngje 
miijnnesken kajn housa; udentvivl en forvansket Udtale af det 
gamle (skaanskc)Æreldæ, Arildæ Tidh = Dsk. Ar,ilds Tid; jfr. 
Bh. Actst. p. 47 Nr. 45 «off Ærildhe» (Dom af Birger); p. 40 
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«ær·eldhæ wtgifftlt", og p. 11: uærelde setwanæ" (Forordn. af 
samme); p. 89 Nr. 84: uaff ærildæ tidh". 

Arijng, m, Aaring, et Aar med Hensyn til Afgrøde: ejn 
go er l°ir~'ng, et godt, grødefuldt Aar; e. skra-iirijng, et knapt 
Aar; goa <"ir~jnga, gode 1\aringer; Sv. og Sk. iiring. Sjeldnere 
bruges Ordet m. llens. t. Overflødighed af anden Art ( s. 
iinjnysij ll). 

ihijngsfonl, m., Navn paa Vagtlen, tetrao colurnia, fordi 
dens tidlige Ankomst om Vaaren menes at lom et grøde
fuldt Aar. 

lrijngsijll, f., Navn paa Sild, som er rød paa Siderne af 
Hovedet («rii på kjtiwtana1.); thi naar den 'iser sig, skal det 
bebude et godt og overflødigt Sildeaar (Gudh.). 

lrmedc, n., et næsten forsvundet, men forhen almindeligt 
Skjældsord: ditt forbajnada <"irmede ! Sidste Led er mede (s. s.), 
l\laal, Sigte o. des!. ; det første sandsynligen {ir, pl. af å, Aa; 
sammrmlignet med cl tilsvarPnde Skjældsord rauuamecle (s. s.) 
vil det allsaa betegne Een , som Aaer have udpeget sig, og 
Benævnelsen saaledes hidrøre fra den ovenfor (under A) om
talte Overtro, at visse Aaer til bestemte Tider krævede et 
l\Jenneskeliv til Offer. 

AslJer, n. pr., s. E.~ber'. 
Askja, f., s. Ask. 
lssa ( ar-ada-ad), v. ret'., skikke sig, faae Skik paa sig, 

føie sig, baade om Personer og Ting: ja kajn ijkkje få 'jn te, 
ad bujn vill rlttt iissa sei; de' vil! in te iissa sei rfrlt, del vil ikke 
rigtig gaae fra Ifaanden. 

Atte, præp. og adv., efter (Nsk. ette, itte; Olddsk. æfte, s. 
Petersen D. N. S. I, p. 102). Som adv. bruges det meget 
hyppigt i Enden af Bisætninger, der begyndr" med så el. så ad 
og gjennem et Billede udmale el. ndhæve Styrken, Hurtigheden 
o. s. v. af den Handling eller Tilstand, som betegnes i den 
forcgaaende Jlm-edsmtning, f. Ex. hajn bajnades, s:l de' skall
rada iitte, - pev iitte; is:nr ved v. stå (s. s.) i flere eiendomme
lige Udtryk dermed; her høres det og stundom i Dsk. d. T. 
I T{jøbenh.), f. Ex. lwn hvinede, saa de' stod efter. Om liite 

brugL til al betegne r,n Fremskriden i en vis !letning, lil en vis 
Hanl s. Parliklerne: v'nn, ner, opp, ucl f. fl. 

focdrikka, n., lynclt Øl, Øl, som brygges efter del stær
kere ljfr. clrikka); Dsk. (Motb) Efterol; V es tg. nii~tUhl. 
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Åtteliije, s. Låje. 
Åtteliijkkj, m., s. Lajkkj. 
Åwla ( ar-ada-ad), v. n. (bruge Kræfterne), anstrenge sig, 

arbeide, slide ( Bøigd.): ja går å åwlar hela dajn; Verml. åfia 
(slide og slæbe; s. lhre D. L. p. 2); Medelp. åflas ( arbeide); 
Sv. afias, anstrenge, bestræbe sig, kappes ( Helsingl. aftes ve, 
være ufortrøden, være flittig; Norrl. åflas, arbeide nok, men 
udrette lidet; s. lhrc ovf.); Smål. ijlas; Sk" Blek. ivlas ("far
das », Stromb. ~ 82 p. 81). Jfr. Nsk. evla, mægte, formaae at 
haandtere; Fyensk: øvle, dyrke, bearbejde (Jorden) tilgavns; 
Isl. eff,a, styrke, bestyrke (Gl. Sv. cifla); af afl (pl. ojl), Kraft, 
·Styrke (Jsk. Ævl, i beslægt. llemærk.; s. Molb. D. L. p. 669). 

Åwla, f., Arbeiden, Arbeide, Slid og Slæb ( Bøigd.): vi ha 

hatt så meien åwla; jfr. d. foreg. 0. 
Åvent, åwent, adv., lige, just, netop; nys, lige nys, i dette 

Øieblik; betegner saa et nærmere liggende Tidspunkt end iåns 
(s. ån): ded e dwent ded; ja va dar awent; Jsk. æven; Engl. 
even; Tsk. eben (N. S. effen, even); i Angel. javnt (jfr. lsl.jafnt, 
just, om Tiden; Gislas.). 

Åvia, iivja (Gudh. og Østl.; Syd!.; en Deel af Nord!.), åddia, 
iidilja (Vesti.; ogsaa nordvest!. Nørre hr. tildeels), f. 1) coll.: 
Tang (fortrinsvis Blæretang), som ligger opkastet af Søen i 
Dynge paa Strandbredden eller flyder masseviis i Stranden el. 
Dønningen ved samme (hedder paa Læsø: Tangmøg; i l\Jemel 
Seemist); bruges enten forraadnet til Gjødning eller tørret til 
Brændsel. Samlg. Sv., Vestg. åfja, avja, Nsk. Evja, Dynd, 
Mudder, muddret Grund f. m.; Loll. Eie, d. s. ("som renses 
op af en Park el. Dam"); Sjæl!. Eve, Sandryg ved Strand
bredden eller ud i Havet, som snart staaer over, snart 
under Vand; - Norrl. afja, Det, som flyder paa Vandet i 
Rilder og Vandpytter (Ihre D. L. p. 2); Jsk. (Samsø) Ev, 
raadden Tang, som bruges til Gjødning. 2) Artsnavn: især 
Blæretang, fucus vesiculosus; sønderlands ogsaa: Bændeltang, 
Havbændel, zostera marina, men hedder da sædvanlig: siiw-iivia 
(s. s.; jfr. tång; tvång). Deraf a·via- (Gudh.), iivie- el. addje
boska, m., Tangbusk; -dyjng, f., Tangdynge; -skjiilk, m., 

Tangstilk. 
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0. 
ii, f., en Ø; den best. F · on betegner i Bornholmerens 

Mund altid Christiansø, ligesom obo, Øbo, obona, Øboerne, er 
det almindelige Navn paa Beboerne af samme: har e hiijlluara 
på vårt lann 1s. s.) ijnn på an; ded e ejn obo; obona ha dorra 
eied mål. 

ii, adj. I E., øde, tom, ubeboet (en o mark= vijll m.l, 
bruges og i 13emærhlsen: udtømt, ødelagt, forarmet, dog helst 
i Forbind.: hujnuana-o (s. s.); Jsk. o'c, ødelagt, tilsat (om Ting, 
f. Ex. Penge). 

iibbern, iihher ljfr. Gobbe1·, Esber), n. pr., et nu næsten 
fornvundet eller yderst sjeldent, men for et halvt Aarh. tilbage 
Pi ualmindeligt Mandsnavn =c0 Odbjiirn i Ofibjorn, Auabjom; 
ikke Eybjom, som Skoug. forklarer det B. B. p. 227; samlg. 
(Jdulj', AuJu?fr). Som Exempler paa Former af dette Navn i 
nogle af <le foregaaen<le Aarlmn<lreder kunne mærkes: i <lel 
I 5de Othbm·nus (lat. Dokum. af 1407); Otbernssen; Odborszen; 
i d. 16<le (Jbersz; Odttberns, Odberns og Odttber (om samme 
Person); Odborssen; Odbiornnssz; Ebbern '1: Obbern (ikke = 

Esbern, hvor slig Assimilation aldrig finder Ste<l); Odbers; 
(Jdber; Odberszenn (Jordeb. 1599); i Beg. afd. 17<le Odbe1·s
senn (S. Hi'tb. Bh. Actst. pp. 14. 16. 34. 79. 85. 89. 212. 237. 
:~30. 498. 545. 582). 

iiho, m., s. 0 1. 
iif'riil, iiffriil, n., s. Ufrol. 
iigga, f., Uge; mærkes kunne Talemaa<lerne: oggan ijnne 

va, forrige Uge (hedder og: hin oggan, s. Hin); oggan ijnn 
komme1°, indkommende, næste Uge; Sk. uga inge va, - ing 
kommer; dansk Almuespr. (Sjæl!. og fl.) i Ugen inde var, -
ind kommer (s. Junge p. 386 u. inde; Dyrlund Till. t. Almuesk. 
1856 Nr. 18 p. 17, hvor der bemærkes tillige, at samme Brug 
findes i Holbergs J{omedier). I Norsken strækker denne Brug 
sig langt videre, jfr. f. Ex. i Morgo, i Natt var og kjem; i 
Sumar var; Sunda'n var (forrige Søndag); Sunda'n kjem (næst-
kommende S.). 

iiggla, f" Ugle (Fugl); Sv. uggla. 
iigår, m" Ring el. Ifreds ("rund Klaring») i Skyerne om

kring JVIaanen, Havgaard, Maanegaard (hvorimod Dsk. Ogaard, 
Samling af min<lre Øer, <ler omgive en slørre); Nsk. ivfaaru!;ar 
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(«ein Gar kringum Maanen", Aasen N. 0. p. 126); Tsk. Hof 
um den Mond. 

Oj (!. o), m., Tiløgelse, Tilsætning, f. Ex. et Stykke, der 
øges til paa Tøi: har e ejn aj på toied; i. lign. Bemærk. Loll. 
et Øg (s. Molb. D. L. p. 670); Nsk. Aukje, m. IAasen N. 0. 
p. 623); ellers Forøgelse, navnlig i Sammens. = !si. (B. H.) 
auki, m. (jfr. viåurauki, Tillæg, Tilsætning, Gislas.). 

Oj (!. o), n., Øg, Hest i Almindelighed (jfr. horsoJ, håst~j). 
Deraf ojakasa (s. kasa); ojala (s. la); ojastajl (s. stajl); ojbest, 
ojbester (s. best). 

Okerr, oklrnrr el. -kirr-t (Gudh.; Skg. skriver okker), adj., 
udentvivl = ukirr, ukorr ( u~j.). 1) urolig, vild, overgiven 
(Gudh.); jfr. Is!. \ B. H.1 6kyrr, urolig; samlg. Is!. kyrr, rolig, 
stille (Nsk. kjorr, kurr); Htsk. og Nedretsk. kirre, kirr, spag, 
tam (" cicur, mansvetus"; it. Nedretsk., Brunsw. queer; s. Die
fenb. Wb. II, p. 471, Nr. 3); Moesog. qvairrus, blid, rolig, 
~mor; (Diefenb. s. st.). 2) vever; hedder og (med Forslag af j) 
jokker (Skg. B. B. p. 41J). 

Ola (ar-ada-ad), v. n., pimpe Øl (ol, n., langt 6): hajn går 
å olar hela dajn; svarer til v. pornpa, om Brændeviin. 

Ola (især p. Vesti.), oi0 la (Gudh. o. fl.), it. hujnnola el. -orla, 
f., Øgle, Fiirbeen, lacerta; Nsk. Øle, Æle f'. fl.; Vestg. orla; 
Sv. odla; Is!. eola. 

Olv, m., s. Ul. 
Onka, adj. 1 E., enkelt: ejn onka majn; en o. pibe!; ett o. 

kvijnnfolk; ogsaa substantivisk: ejn onka, en Enkelt; Sk. ynka el. 
onka; Sjæl!. ynke; ellers i dansk Almuespr. enke (jfr. Vestg. enka: 
enka enn, en eneste; Nsk. enka, mageløs, eneste i sit Slags, 
udmærket). 

Onn: i onn, drægtig med Lam (fåren e i onn, Faarene ere 
d.); Gotll. åjnfull, adj., d. s. Jfr. v. onna. 

Onua (ar-ada-ad), v. n., læmme, faae Lam; Vestg., Ostg., 
Små!., Sk. ona; Gottl. åjnå; ~I.., ean, yean; A. S. eanian; jfr. 
nederl. Provindsspr. oonen, kaste Unger. Samlg. Ostfris. oje, 
oj, ae, Moderfaar; Holl. ooi; Eng!. ewe, yew; A. S. eaw, eowa (s. 
Diefenb. Wb. I, p. 81, 82, Nr. 105).-

0ppna (ar-ada-ad), v. tr., brugtes i ældre Gudh. i Tale
maaden: ad oppna fisk, opskære Torsk og tage Indvoldene ud 
m.m. (= ronsa f.); Sv. oppna, aabne; Nsk. opna, d. s., it. op
skære. Om maaske Fiskerleiet Ypnesta har deraf sit Navn. 
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Or bruges almind. som Adjectiv om Jord; t)1' jor, "kaldes 
en ufrugtbar, rødagtig, usammenhængende Jordart, aldeles 
manglende det klægge, limige, som findes ved god Leerjord» 
(Skg.); diijn jorn e så ar. Men sandsynlig har Ordet oprin
delig været et Substantiv, brugt i en Sammens. = Sv. oijonl, 
grov Sandjord (Nsk. Aui:/ord), af at, n., grov Sand; Nsk. Aui0

, 

d. s., it. Gruusjord, skarp og sandig Jord (hvoraf igjen det 
sammens. Raudaur, til hvilket Bh. ot joi' meest nærmer sig i 
Bemærkelse). Jfr. forøvr. Ilelsingl. (ogsaa Nsk.) or, Jsk. Øi', 
Gottl. aui', hvilke bruges om Gruus, Srnaasteen f. m. 

Ora, n" et Øre; i Sammensætning oma- (Sk. oma-; N sk. 
Øyrna-, Ørne-, fl.; Is!. eyrna-), f. Ex. iirnalwll, n" Ørehul; 
omaholla, Ørehule (Is!. eyrnalwl); ornaly, rn. og n. (Sk. ornaly, 
Strurnb. p. 70); ornapiva, f., Øregang; onia1°ijng, m., Ørenring 
(Is!. eyTnalti,ingr); ornava1°kj, m" Ørepine, Øresmerte (Gl. Dsk. 
Harpes tr. Otnever·k; Is!. eyrnave1·kr). 

Orada, rn., Ørred, Forelle, Laxørred (Is!. aw0 iai, m. B. II.). 
Ork, orkj (Vesti. o. fl.), f" stor I\iste, navnlig af Eeg (åj

ork); hedder i Gudh. orkj (iije-orkj); i samme el. lign. Bemærk. 
Is!., Jsk., Små!. ork; ogsaa GI. Dsk. Ork ( Riimkrøn. it. Ai'k, 
J,oll" Nordengl. d. s.). 

Orkua, v" s. Or·kna. 
Orla, f" s. Ola. 
Oruaholl, -11irn, -rnrkj f. fl" s. Ora. 
Orvågiju-eu-ed, adj" aarvaagen; Sjæl!. orvaagen; Sk. orvagen 

(opmærksom: Ihre D. L. p. 129); Sv. yrvaken (pludselig vakt 
op af Søvne). 

Osa, f" Øse 0: Øsekar i Baade (Gudh.); hedder ellers osekdr. 
Osehotta, f" Strippe, Øsestrippe (Gudh.); jfr. startabotta, 

droppebotta. 

Oseli.a el. osili.a (1 ste Stav. beton. I, f" et Slags Lykke el. 
Øie paa Svinglerne af en Vogn, dannet ved Splidsning (sarnlg. 
loia, lyjklcja, makka); jfr. Dsk. Dsken, liden Ring, !\lalle; N. S. 
Oesclten ( Schiitze III, 168), (Jsken, Eesken, Eseken (Br. Wb. I, 
319; Ångerml. ltysika. 

Ossle, m" Een, som ødelægger, bortødsler hvad han har, 
en Ødeland (Gudh.): ded e riitt ejn ossle; Sk.osle (Rlingh.). 

Ossluer-u-nt, adj" ødsel; hedder og ossel-t: ded e ejn fiislia 
ossluer kar. 

27 
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Tillæg. 

A. 
A, l) præp. = ad (aå), hvoraf det er opstaaet ved Ilort

kastelse af d, som kun meget sjælden høres: a sjojn, a 
Knuskersen. 2) conj. = ad (ao); begge Former bruges ofte 
til Overflod: dårsom a (ad) hon skujlle komma, hvis (at) hun 
skulde komme; - ved Infinitiv bruges altid å for a og ad: 
hår hår du inte nad å gjorra. 3) Genetivendelse til mandlige 
Personnavne: Annarsa houa, farsa hatt. 4) Pluralisendelse til 
Masculina og Adj. i ubest. F., naar de ikke endes paa en 
Selvlyd: håst - håsta, gul - gula. 

Ab ara el!. abbara (gbara, ajJara), m. Person, Ting eller 
Omstændighed, som bereder Vanskelighed: hajn e dei nokk 
ejn fålier a. I af det tyske: ein Aber; jfr. borra 1 (Till.). 

Abese (db' Bf), n. Alfabet: hajn kajn inte sit lt. inu, han 
kjender endnu ikke Ilogstaverne. 

Abeseta (ilb'sgta), f. ABC-bog: ja har kjøvt en ny lt.; nsk. 

Abesa, Abesee'a, f. 
Ad1ler (ag'r), adv. derimod, i Modsætning til: hajn e 

morkjlajder, månn hon e hvidsjijnnad a., han har en mørk 
Hudfarve, hun derimod en lys; snakka bådde a. å fram, tale 
frem og tilbage om en Ting, = nsk. att og fram. Ordet 
bruges ikke som dsk. atter = igjen. 

Aga 1 (aga, ag'i'-t'-t)' V. n. i Udtr. a. på, formere sig, tage 
til: hajn ble ver å la'd ll. på, han vedblev at lade det forøge 

sig; nsk. auka på. 
«Aga» 2 (!Zga, ag'r-t'-t) og kjora bruges i Flæng; paa Nord

landet, i alt Fald, siges ogsaa: kjora på kjillka; kun med Ilet.: 
være J{usk, bruges udelukkende kjora; - a. ijnn' abs.' kjøre 
Kornet hjem fra Marken i Høsten: i marn ska vi a. ijnn. 
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cd.gene" (<J,g'n'), n. Læs; saa meget som der kjøres paa en 
Gang ljfr. Till. bagene o. fl.): dur va'nte mere ijnn film ågene, 
der var ikke mere, end hvad der kunde kjøres paa fem Gange. 
Alm. med Bem. lille Læs, l\Jellemstørrelse mellem lass og viska 
(s. ss.l. 

Agged1tnt (ag'dant), m. Adjudant. Alm. i best. F. (aggedantijn), 
da der ikke findes mere end en militær i denne Stilling paa 
Bornholm. 

Ajjijn-en-ed (aji1j-'n-'rJ), pron. egen. I Summens.: iigen ((§g'n): 
iigensindier osv. 

djnijn-en-ed" (rpjiij-'n-'01. Denne Form (ajnijn) bruges ikke 
alene i Gudh., men over hele Nordlandet: du hår rakkad dei 
te som ejn a. gris. 

Ajt 1 1gjt), f. Agt, Hensigt. 
Ajt 2 (gjt), f. Ægt, Pligtkjorsel: ja gjore tre ajter. 
Ajt 3 (gjt), f. se Eit (Till.). 
Ajta (gjta,-ai·\, v. a. I) = dsk. agte. 2) adlyde, lystre. 3) 

tiltænke, have i Sinde at give: ded har j<i ajtad dei, det har 
jeg tiitænkt dig; ja har ajtad ijn en ouer skråtan, jeg har i 
Sinde at give ham en paa Rygstykkerne. Som V. refJ.: jå har 
ajtad mei a marken i da, jeg har i Sinde at tage paa Landet 

i Dag. , 
Al\koråt (akorr},t), adv. bestemt, netop, nøjagtig: defl e a. 

fira tima sin; ja a. ! ja netop l 

' ' Akkoråter-akkoråt, adj. 2 E. punktlig, samvittighedsfuld; 
stræng med at holde andre til at gjore deres Pligt; eng. accurate. 

' Akkoråt1\ssa, f. og akkoråthed, m. Punktlighed, Nøjagtighed. 

Aldri (aldri) og alri (alri), adv. aldrig. Ordet bruges ogsaa 
som i Dsk., N sk. og Sv.: a. et grån, ikke en Smule; jå kajn 
'kje housa'd, om de' va så om a. ded, ~: hvad det end skal 
gjælde; om de' e så a. så dyrt, ~: hvad det end skal koste. 

Alla1·ahås (olara-br},z), m. = karalwr, s. Kar. 
An(d)rad1i, a11(d)1·adås (a'!J(d)ra- drJ,, -d(js) andendags: a. tifrol, 

brojlløp osv.; andrada jyl (påska, pijnges), anden Juledag; sv. 

annandag jul osv. 
Ansa (ansa,-ar), v. n. ænse (sjældent): hajn hvarkan ansai· 

ajlle sansar; i\I. D. anelse, Il. 11. Paa sine Steder bruges 
ansa = sansa (-ai·-t'-t) jft ansted ijkkje, jeg sansede det ikke, 
kom ikke i Tanker derom, gav ikke Agt derpaa. 

27~ 
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Anseit (ansgjt), n. Ansigt. 
Antererader-antererad (ant'1°t;raa'r), adj. 2 E. forbløffet, for

skrækket, bragt ud af Fatning: ja ble så a. s'a ja kajn 'kje 
sei 'ed. Dsk. dagl. Tale altereret, af fr. altere. 

Antererder-auterert (anfrt;rd'r), adj. 2 E. = f. 0. 
Arbarmelia ell. årlJal"IIlelia (arbgrm'l~a), adv. gudsjammerlig: 

hon va så a. styjggj, s'ad. Tsk. ei'bå1°mlich. 
Arm (grm), rn. 1) Arm, 2) Ærme. 
Armholl (grm-hål), n. Ærrnehul, Ærmegab. 
Armholla (grm-håla), f. Armhule; nsk. armlwla, f'. 
"Arribigga" (atibe[Ja), m. arrig Mandsperson. 
d1•s" (ft,rs), er f. - ikke m. 
Asplas (ft,z-plgs), m. Sted, hvor der henligger Aadsler, slag

tes Heste. 
As-stål ({iz-sdg:l), m. Sted, hvor der i sin Tid har ligget 

Aadsler; jfr. stiil (Till.). 
Aus og ous (gws, åws), n. Ax; plokka a. , sanke Ax. 
Ava sei (r'iva,-ar), v. refl. skabe sig, være kaad. Jfr. nsk. apast. 
Arnnsfujller-fujll-fullt ({ivans-JoJ'r), adj. fuld af spøgefulde 

Indfald, overgiven. 
Arnkat ({w'-kat), m. 1) Abe. 2) Spøgefugl, overgivent 

Menneske. 
Averi (riv'ri), n. kaad Spøg, overgivent Væsen; nsk. Ap. 
Avijn-en-ed (6vi7]-'n-' a), adj. aaben. 
Avna (rivna,-ar), v. a. aabne. 
Ami,ing (r!:vniij), f. Aabning. 
Awtaumålsti(d) (gwtan-mgls-ti(o), f. Tiden, da der spises 

til Aften. 

B. 

Ila for (b{i,-r-o'-t), v. n. undgjælde, lide Ubehagelighed, 
især for andres Skyld: bon hadde gjort 'ed, mann hajn måtte 
b. f.; ska ja altid b. f.? R. 18: ba ud for. 

llabbrian (bajJrian), m. 1) som blabrer, taler hurtig og 
utydelig; 2) som altid har en Ordstrøm til sin Raadighed; 
brovter; skjælder Folk ud. 

lladulja ell. badolia (badulja, badQlia), f. Forlegenhed, l{nibe, 
ubehageligt Sammenstød: komma i b. ; ja hadde en filli b. 
ma'jn. 
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81\g lbrlg), m.: slå b. op, forme Dejen til Il rød (sjælden) 
for slå bro op. 

Bagene (bdg'n'), n. Ilægt, saa meget som paa en Gang kan 

bages i en Orn. 
Jlaggarawt (baga-rgwt), m. Udskndsbræt, Forskallingsbræt. 

Den sidste Del af Sammens. = Raft; jfr. tiijHjarawt. 

Baggoul (brlg-gåY:·l), m. Bagsmække til en Vogn; s. Gaul. 
Bagldoger-klog-t (bdg-klrjg'T), adj. som først bagefter indser, 

hvilke Følger hans Handlinger kunne medføre: b. e in te for
kloger (Ordspr.). l\I. Gl. bagviis; jfr. forkloger (Till.). 

Jlågrim (b(ig-rfm\, rn.: komma på b(cgrimijn; s. Rim. 

« llågstol» (bdg-sdg_l): få linnajn ouer ejn b., faa Enden over 
en Il., siges om Børn, naar de faa et godt Livfuld Hug; mulig
vis blev før en B. anvendt ved denne Lejlighed; fig. bruges 
det om den, der kan vente sig haarde Bebrejdelser, skarp Ad
varsel: du e i stann te å få linnajn ouer ejn b. 

Bajnes (bgij's,-'s-'o's-'os), v. dep. =E's «bctjnas", der enten 
rnaa være meget sjældent eller ogsaa en Skrivefejl; - derimod: 
bajnas =præs. pass. af bajna (bg1/a,-w·): ska j<\ bajnas å kaj las 
å dei? skal jeg bandes og udskjældes af dig? 

Balbina (balbtna,-ar), v. a. spole (Væverspr.). 
Bald1·a eller ballra ( baidra, bajra) f. og haldrebojs eller 

balhe-b. ( baidr' -, balr' -brjjs), rn. en Person , som "baldrw' ». 

Jfr. R. 21. 
Bånk (bdr;k), m. Banke, Forhøjning: ouer ejn b.; s. (Till.) 

Ouer; - hedder ogsaa Minka, m. 
Jlara (bgra,-ai'), v. a. gjore bar; b. å, eg. bare af, gjore 

noget ganske bart; en Græsgang, hvor der slet ikke er mere 
Græs til Kvæget, kaldes åb!lradm·, afbaret; - refl. b. sei, gjore 
sig bar for noget, give mere ud, end man kan undvære; 
i\l. Gl. bare. 

Bardus (bw,dyz), adv. hovedkulds, pludselig: hajn fait b. på 
nasan; R. badus og bardus; tysk bardaus ! 

Uard\1sa (bardyza), f. stort, plumptbygget I{ vindfolk; som 
oftest i foragtelig Betydning. Ordet er kjendt og brugt i Jyll. 
med samme Bem.; jfr. M. G. G. Steenstrup, dansk Maanedsskr. 

1861, I. 150; R. 423. 
Uark (bgrk), m. 1) Bark. 2) = parlc (s. s. Till.). 
Uarka (bg,rka,-ar), v. n. = parka (s. s. Till.). 
Uarkeder-barked (bgrk'o'r-'o), it. barkuer-u-nt (bg,i,ku'r), adj. 
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barket , overtrukken med en Skorpe af Smuds o. I. ; især om 
Ting, der, efter at have været fugtige, ved Tørring miste deres 
Blødhed og Bøjelighed og ere at føle paa som Bark; ogsaa: 
pm'keder og parlcuei' (Till.). 

B1ll'leia (br;l1'-laja), f. = barnleia; jfr. ll. barlågjemad. 

Jlarnosker-barnosk-bamost \barng_sg'r), adj. s. Barn6st. De 
to første Former ere endnu ikke gaaede af Brug: ejn b. kar, 
en har! af et fælt, skrækindjagende Udseende. 

llårt om (b{trt åm), s. Om. 
Båsliir (btlz-wrd, n. Storm med stærk Hegn eller Sne. 

Be (bf, b(J1'-bft-bfå), v. a. og n. 1) bede: b. gott for, bede, 
nære de bedste Ønsker for; gå å b. om = t!;jggja (s. s.). 2) 

byde, indbyde: e hon ben? er hun indbudt. 
Jlebal (bg-bal), n. privat Bal, Gjæstebud med Dans; modsat 

piijngabal, offentlig Dans, hvortil Adgangen betales. 
Bedesmadk (bgå's-madk), m. Hegnorm, til l\Jading; jfr. bede 

og madk. 
BedØmnijug (b'dø1J]ni1J), f. Gjerningen at bedømme, vidtløftig 

Overvejelse for og imod: dtlr va sødden en b., a de' halla 
kujnne varra nokk; smlgn. dumnijng og omdomnijng. 

Jleere (bt{r'), m. = gjastabodds-beere (Till.). 
llellima (b'jijma,-ar), V. a. sætte Plet paa ens Rygte, bagtale. 

Begje (b'fjg,-fjgr-g{t-/jgå), v. a. opgive, holde op med, afstaa 
fra: jil tro er, a ja be,qjer min rønnatur; jeg tror, at jeg opgiver 
Turen til Rønne; hajn begiid rent, han opgav det aldeles; tysk 
sich begeben. 

BegjCiua (b'/jgjna,-ar), v. a. behandle. Deraf 

"ltegJrinelseu (b'fjgjn'ls'), f. Uehandling, Medfart; den af E. 
anførte Bem. maa være meget sjælden. 

llegjajugelser (b'fjæ~'ls'r), f. pl., Indretninger (Aflukker osv.) i 
Buse og ældre Bohave af usædvanlig, især gammeldags Slags: 
dur va så många ujnnelia b. i ded skatolled. 

Behåwa (b'ligwa,-ar-d'-t), v. a. synes om, sætte Pris paa, 
være tilfreds med: ja behawd'ijn ejn helu gott, jeg var særdeles 
vel tilfreds med ham. 

Bek:ija (b'lcgja,-ar), 1) V. a. belemre, bebyrde' sætte en i 
Forlegenhed med noget, som ban ikke kan magte eller rede 
sig ud af; smlgn. bekajader. 2) v. refl. (om Vejret) sagtne, bJiye 
roligt: Yared bekajada sei. 
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Beladijn-en-ed (b'lgrJiij-'n-'rJ), adj. forlegen, i f\ni!Je; plaget, 
be!Jyrdet: hajn e sa b. mii houdpina; jfr. IL 386. 

Belthuggara (bælt-lwgara), m. Billedhugger. 
Besijnse (b's1°JJs'), adj. 1 E. eg. besindet; i Talem.: ble b. på, 

faa i Sinde. 

' Beskjår (b'sj(f1'), n.: j<l gjor' ed på hans b., jeg gjorde det 
paa hans Vegne eller Ansvar; jfr. tysk Beschernng. 

lleskobb (b'sgåy), n.: gjorra en tijng på basta b., tage en 
rask Beslutning om at udføre en Ting paa bedste Maade, skjønt 
man ikke er sikker paa at træffe det rette. 

' B!'såt i'ed (b'sæt i' rJ), en Ed: ded e b. s;\nt, jeg skal være 
besat, om det ikke er sandt. (I Små!. og J3lek. haves en Ed: 

besittingen ! R. 30.) 
Betronijngs (b'll'Qni1Js): te b., paa Kredit; vil di varra så brå 

å salla vos ejn tjiirijng kaffe te b.? 
Bia (b{a,-ar), v. n. 1) bie= Rigsspr. 2) v. a. = ældre Dsk., 

vente efter, vente paa: b. mei ! du kajn b. mei har. 
Bibelspråj11gder-språj11gd-s11råjnt (bf b' l' sbræijd'1'), adj. eg. bibe 1-

s prængt :-i: 1) bibelfast. 2) som vil glimre ved sit H.jendskab 
til Bibelordet, som idelig anfører Bibelsprog; nsk. bibelsprengd. 

nBidn (b{rJ), m. bruges ogsaa uden for de af E. anførte 

Sammensæt.: var's'go å tå domm ejn bid! 
Bida (birJa,-'1·-bf}rJ-berl'o), 1) v. a. bide. 2) v. a. og imp. for

aarsage Kløe, klø: de' bådde stakk å bed. 
Bijnna (biija,-'r-br_lnt-boij'o), v. a. 1) = dsk. binde. 2) binde, 

knytte Fiskergarn, "majnser". 3) sende en et Bindebrev (bijn
nebrev) paa hans Navnedag: jå vant ijn, å på sønda ska hajn 
losa sei. At nløse sig" bestaar i enten at opløse alle de 
Rnuder, der ere bundne meget fast og tæt paa en Silketraad, 
som er lagt inden i Bindebrevet, eller - da dette næppe vil 
lykkes - at gjøre et Gilde for ham, som har sendt det. 
Bindebrevet er gjærne højtidelig affattet paa Rim. - b. på 1>ei, /i_r;.' ~,_ 
:-i: iføre sig det bh. Hovedtøj for I\ vinder, navnlig "korskle" 4-4]'• ?....1M.~ 
(s. s.): hon bijnner inte på sei lajnger, hon hftr anlajt kjøven- ~
hawnsk dragt. 'i-) 

Bisseri (be:?:'ri), n. Gjerningen at bisse i den af E. (s. Bissa) 
anførte fig. Lletydning om Mennesker, der føjte omkring: ja vil 
inte vidda å de' bisseried! - I den af R. 30 anførte Bet. i sv. 

Dial. bruges det ikke i Bornh. 
"Bitta" hos E. maa være en meget sjælden forekommende 
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Form for «vitta»; i alt Fald tor det siges, at den ikke kjendes 
eller har været kjendt paa de fleste Steder; s. (Till.) Vitta. 

Rjabba og bjiibba (bja/Ja, bjæ/Ja,-ar), v. n. bruges ogsaa i 
Bh. om trættekjære, snakkelystne Folk, der bruge Mund paa 
en højrøstet, ivrig Maade; b. opp i el!. b. opp idi, blande sig 
i andres Samtale paa en uartig, næsvis Maade; deraf Subst. 
bjabba ell. bjabba, f" som ubjabbar opp idi". 

Rjiil (bj(!:l), n. højrøstet ,Tale, I\jævl, Mundhuggeri. R. 
bjal, n. Skvalder. 

Blå ud (blg,-r-d' ell. 1f-t), v. a. I) udtynde Ungskov. 2) 
udjævne den optrillede Torvedynd. 3) udhamre Metaller. 

Bladda (bla(la), f. = bladda og bruges hyppigere; lige!. 
kobladda. 

Blagg (blag), m. Blækklat. 

Blår (blar), n.: gjorra b" vække Opsigt, særlig ved kraftig 
Indgriben, virksom og hurtig Fremme af en Sag eller et Ar
bejde; anvendes ofte ironisk: jo, dar gjore hajn et falit b. ! jfr. 
M. GI. Blær. 

Blena (blfna), f. Blegn; is!. blina. H. 40. = kvissa, 1. 
Bless (ble;) og Inessijng (ble;ii}), n. pr. = Blessuer, n. pr. 
Blijll (blef), m. ældre dsk. Blidel (Navn paa Februar): 

blidt Vejrlig; kjendes kun i Vejrprofetien: man das b. vårar 
sjajllan te tersdas kvijll. 

Blikstra (bleksdra,-ar), v. n. bande: hajn svor å blikstrada. 
Bloa (blQa,-ar), v. a. tilsmøre med Blod: hajn hadde bload 

sei soddan te l nsk. bloda seg ut; alm. ogsaa i sv. Dial. 
"Bloiesn (blåj's,-'s-d's-ds), bruges ogsaa paa en vis Maade 

tr.: ja b. in te mina ord, jeg blues ikkP. over (jeg vil staa ved), 
hvad jeg har sagt; ja b. in te hva' ja hår gjort. 

Jllommeder-blommed (blåw'o'r), adj. 2 E. = blommuer. 
"Blomster" (blåmsd'r), n. har saa godt som tabt sin eg. 

Bem. og bruges nu kun undertiden som en poetisk EP.tegn. 
for en ung, smuk f{ vinde: hon va et rajtit b. 

Blyjnkj (blyijk og bleijk), m. en lille Blund, lille Lur. 
Blyjnkja (bly1Jfca og bleijka,-ar), v. n. i Leg, f. Ex. naar der 

leges Skjul, siges den at b" som maa vende sig bort, for ikke 
at se, hvor de andre have skjult sig, indtil de give Tegn ved 
at kokka (kukke); hedder vistnok andre Steder alm. blunde. 

Blåkodd (blg-kå(l), m. Spottenavn, om den der i Spil endnu 
ikke har faaet en eneste Point, naar Modparten har vundet. 



lhAKLJLLA- lloLL, ·117 

ulllåkujlla" (blrj-kofa) er ogsaa i Bh. Navnet paa Bloksbjarg. 
llHirskjiirn (blrg1'-«/Jærn), m. Skjældsord, om en Dreng. 
Bliisebiill (lilgd-bæ1), m. Puster. 
llliidh~jllij11-e11-ed (bl[ju-håfiij), adj. blødmundet, om Heste; 

mods. liårlwjllijn. 
llliidhiinder-hiind-hiint (blija-hæ1_pl'r), adj. blødhaandet, som 

tager varsomt og ynksomt paa spæde Børn eller syge. 
Bo (bQ), f. 1) Bod, Krambod. 2) =~ ældre dsk. Bod, ringe, 

ussel Bolig; jor-b., Jordbod, Fordybning i Jorden med et Tag 
over. Slige af Junge og Sterm omtalte Jordboder paa Sjælland 
har man kjendt og kjender vel endnu undtagelsesvis paa Bh.: 
hajn boer op på Løngijn i en j., han bor paa Høj lyngen i en 
Jordbod; i\1. D. 43 og 686; svina-b. eller g1·isa-b., sammen
tømret Skur til Svin. 

Bod el!. boda (bQa, b12da), f. Lap paa Overlæderet af Skotøj. 
Boda (b12da,-ar), v. a. lappe Overlæderet paa Skotøj. Et 

andet Verbum boda bem. at udbedre Sildegarn; jfr. i\l. D. bøde 
og Lund bothæ og botæ. 

Jlodd (bå(l), n. det der paa en Gang opraabes, s:.elges under 
et paa en Auktion; deraf 

Bodda ud (bå[la, -ar), v. n. ordne de Ting, der skulle 
sælges ved en Auktion i obodcln, Bunker el!. Bundter. 

Bodda (båda,-ar), v. n. kludre, tage kejtet paa Tingene, 
f. Ex. forg:jæves søge at træde en Naal: hajn bocldacla å bod
dada, han forsøgte i et væk paa sin bagvendte i\Iaade. 

"Jlojd » (brjjd): Vogtedrengene synge undertiden, for at ægge 
Køerne til at bisse: 

rompan i hoiden 
å bissan på bojclen 
trrr ! bisss ! 
rompan i vared 
ft bissan te kjared 
trrr ! bisss I 

Bojsa (brjjsa), f. Rogn i Torsk: dår va kons to bojse?' på 
fad, å di åd jft; benævnes ogsaa andre Steder i Danmark: Bwr:er. 

uBolln (bål), m. Skjønt man endnu hører Klædningsstykket 
Vest benævne boll, bruges dette Ord nu hyppigere som Benæv
nelse paa et Stykke Undertøj, et Livstykke uden Ærmer, som 
bæres ned over Skjorten eller Særken: horrijn hadde ejn ujllijn 
b. ijnnanfor våsten. 
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Uollma (bå1ma), f. Udvæxt, J{nude, rundagtig Forhøjning, 
særlig paa Træer, hvor f. Ex. Stubben af en afskaaren Gren er 

overvoxet med Bark. 
Bomma (båwa, - ar), v. a. i V æverspr. slaa l\jæden eller 

Rendingen om Væverbommen. 
Bommeruta ( båw'ryta), f. stor, firskaaren I\ vinde. Jyll. 

Bommerutte; Sk. bomaråtta, b6mbarusja. 
"nom11au (båmpa,-ar), bøjes ogsaa: bompar eller bomper

bomp-t: ja hore de' bomp. 
uUoneu ( bQn'), m. ogsaa Knægt i Rortspil: Spår bone, 

Spader l{nægt. 
Borra1 (båz:a), f. = abara (Till.); paa sine Steder (Bøjgd.) 

høres endog aborra, f., hvoraf b. kunde antages at være op
staaet ved Forkortning. At antage, som nogle ville, at Ordet 
er en fig. Anvendelse af Plantenavnet boi·ra, f. (Burre, lappa) 

er næppe rigtigt. 
Uorra 2 (båz:a), f. Hul, Fordybning i Jorden, frembragt ved, 

at en har drejet sig rundt paa Hælen, og hvorom der hersker 
den Overtro, at den, som kommer til at træde der i, under 
Foden vil faa Saar, Bullenskab af samme runde Form som 
Hullet; jfr. nawerborra (Till.); R. 46: buren, 464: navar; M. D. 
690: Navespor. 

Uorta (bårta), adv. borte, en ubestemt Stedsbestemmelse = 

udenfor Bornholm: de' hår ja kjøvt b.; hvor Iajnge bar hajn 
vad b.? :i: hvor længe har han været borte fra Bornholm; hajn 
e kommijn b. frå, tilrejsende til Bh.; - ble b. drukne, om 
Søfolk; dor å b.;, død og borte, om den, der er afgaaet ved 
Døden; komma bort, varra borta betyder ogsaa: komme i 
Tugthuset, være i T.; smlgn. ouer. 

Boska nd (båsga,-ar), v. a. bære det mejede Græs bort fra 
Skyggen af Buske og Træer og brede det ud til Tørring. 

Bosserujnn (båiro'!J), f. Ritte! af groft Lærred eller Bom
uldstøj, Arbejdsbluse; jfr. M. 0. Busser·unde; IL busserund, 
busaron, bussarång; Schiitze I, 87: buseruntJe. 

Bout (båwt), f. Vending, naar der krydses; Søudtryk. Der

af fig.: på en ajnen b" paa en anden Vis: nu må vi til tijngen 
på en ajnen b. - bouta (båwta,-ar), krydse. - bout vijnn eller 
ha vijnnen b" have Modvind. Nsk. Baut, bauta, baut. Y..J 

Brakka (braka), f. eg. Barakke, usselt Hus; fr. baraque. 
Brår-brå (brijr), adj. 2 E. og adv. brav, god, venlig, skik-
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kelig i Opførsel: vittu \arra b. då! ballijn va så b. s'ad; vijlle 
di varra så brti å låne vos osv. ; - bra mii sijll; de' rn bra. 

lll'ån (br!]n), m. Brændsel; hedder ogsaa ijllebri1n: dajn 
ijllebrCtnijn e så dyr. Som nødtørftigt til Livets Ophold nævnes 
i Rim sproget: bidd å slidd, brun å tran, 0: Føde og I\læder, 
Brændsel og Lysningsæmne. , 

lll'avås (brav(tz), n. Affald, værdiløst Skrammel. 

Ul'an'.l'a (bravgra,-ai'), v. n. braskc, prunke, fore stort Hus. 
Sk. og Soderm. bravera. 

Jlnida (b1°ajda,-ar), V. a. bebrejde, dadle, lade en høre ilde 
for noget: du ska 'nte b. mei min fattidom; lVJ. Gl. breicle. 

Brevillirl'a (br'veligra,-ar), v. n. = bravera (Till.). 

Brnasåjng (brlja-sæi}), f. 1) Brudeseng. 2) Navn paa et Kortspil. 

Ul'lls (br1Jz), m. Navnet paa et Rortspil. De højeste l{ort 
ere 1) spiss (sbes), m. Rløver !{nægt. 2) bnis, m. Hjærter Konge 
og 3) dollan (clålan), f. best. F., Spader Otte. Dette Spil omtales 
ogsaa af llietz og SchiHze (I, 7G) som Kortspil blandt Almuen. 

Urusgjåjngse (brljz-f;æij;/), adj. I E. I) som let bruser op 
og slrax er parat til at overfuse med Skjældsord eller Haand
gribeligheder. 2) fremfusende; dumdristig; smlgn. brystgængs 
i Rigsspr. 

ullryda11 (bryda og V1'?Jrla) er besynderlig nok af E. anført 
for briikka (brælca,-'r-t'-t), v. a., hvilket Ord i Bh. i de af ham 
anførte Exempler (i eg. Bet.) bruges langt hyppigere end bryda. 
Der siges heller ikke bryda sei for bråkka sei 0: kaste op, spy. 

B1·iij1111eldiiw (bræf/-klq:w), n. se (Till.) Klciw. 
Ul'åkkal'a ( brælcara), m. = '1nl.gara. Oftest i Sammens.: 

karabriiklcara. Sk. bri:iklcare, m. 
Ul'ødda (brøfja), m. Brod, Brodsøm, hvormed Hesteskoene 

forsynes i glat Føre. 
Urødda (brø(_la,-ar), v. a. beslaa Heste med Brodde. 
Ul'øgga (br•ø[Ja,-ar-t'-t), v. a. bruge. 
U1·øsja (brø~Ja), f. og brøssijng (brø&.ii}), m. 1) forbigaaende 

Modgang, Besvær: de' va ejn styjggjer b" hajn dtir fijkkj. 2) 

kortvarigt ondt Vejr, særlig ved Vintertid; nsk. BrysJa, f. 
llnnkalaw (boljka-lgw), n. eg. Bunkelag; flere Personer eller 

Familier, som føre fælles Husholdning og ere sammenstuvede 
en snæver Bolig: di lå i et b.; Ogotl. bonka-lag, n. 

Uyjllenbiir (byl'n- og bol'n-bq:r), n. = bollenbiir', 
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Uås! el!. håsan! (b!},s, bl},san), f. Lokkenavn til T{øer: kom 
b., b. ! Derimod: bås (bgz), m. Baas. 

Uåjkkja-statat (bæka-sdatfd\, m. Vandmynte, mentha aquatica. 
Uåjukjavåjlln (brgi}ka-vafn), m. Bænkevælling; en Ret, som 

forhen spistes om Lørdagen, og bestod af alskens Madlevninger, 
som efterhaanden i den forløbne Del af Ugen vare hældte sam
men i et Rum, der fandtes i Slagbænken i Dagligstuen; M. D. 
65; R. 829. 

"Biill 11 (bæl), bruges abs. for at betegne den yngste af en 
Flok Søskende; alm. i best. F. biillijn: hajn ska jo foias, forr 
hajn e bållijn. - Af Sammensætninger, som ikke findes hos 
E., kan anføres: båLlasnakk, n. og biillavrawl, n. Børnesnak; 
b.-år, n. Børneaar. - I Summens. barnafar, m. Barnefader og 
barnfødder-fødd-fø(d)t, adj. barnefødt, bruges, aldrig Ordet biill. 

Uållfii (Dæl-jq;), n. eg. Bælgfæ ~= Ærkefæ. 
"Uåltuerl) (bæltu'r), adj. bruges ogsau om Dyr med en anden 

Haarfarve end den sorte; s. Riibcilta (Till.). 
"naral) (b(!!ra, bg:r-brl,r-båt'o): b. i viijn på, eg. bære i 

Vejen paa, ~:vise sig modvillig, nødig ville; b. på 1) - Rigsspr. 
(om Vinden). 2) holde ved med Regn, Nedslag; jfr. M. Gl. 
bære; s. PålJl'irsel (Till.). 

Uiist (bæst), super!. til goer (s. s.): basta-majn, eg. den bedste 
Mand, :) : Formand, som forestaar og leder noget; den mest 
betroede Mand ombord i en Skude, næst efter Skipperen; nsk. 
Bestemann, m. Styrmand, Fører paa en Storbaad. 

Baste (bæsd'), m. og f. Forkort. af båstefar el!. båstemoer; 
ogsaa i nsk. og sv. Dial., undertiden med Bem. Svigerfader. 

Biiwersjiiga (br§w'r-sj!fga), f. - biiwei'ijn. 
Uiiwreues (bt§wr'n's), n. - darr, rostenfjal. 
Biida (b[jda el!. D[lOa,-'r- t'-t), v. a. udbedre Sildegarn; jfr. 

boda (Till.). 
Biija (btfja,-'i,-t'-t), v. n. 1) om Hornkvæg, der med frem

advendte Horn truer med at stange. 2) fig. om den, der sur
muler, ser lumsk og ondskabsfuld ud: du ska' jkkje slå 
søddan å b., horra ! - Rigssprogets bøge hedder i Bh. dronna 
(s. s. Till.). 

"Bølkl) (bolk) betyder ogsaa Bulk, Ujævnhed; - bølka 
(bolka,-ar), v. n. bulke, ligge ujævnt; om Tøj; - bølkeder
bølked (bolk'o'r), adj. 2 E. bulket. 
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D. 
Uaja (dgja,-ar), v. n. gaa ledig omkring: sikkedan hajn går 

å dajar; jfr. M. D. 70 og V. S. 0. daier og Daiebaancl. 

D11llbåg (dal-fJ(/.yl, rn. Den Del af Svinets Hals, hvor det ved 
Slagtningen bliver stukket; R. 83. (;\loth har Dalbag; paa 
Svin, srnrende til Doglæp paa et l{væghøved). 

Dåm11 (cl{hnp), rn. Damp; gje cl., give Damp, fig. om den, 
der pludselig brister i Latter eller Graad efter forgjæves at have 
søgt at bekæmpe sig. 

Dåm11a (dr/mpa), f. Dampskib (Sandvig; sjæld.). 
Uangla (claJ;la,-or), v. n. \ære ørkesløs, knapt gide at flytte 

Benene for Dovenskab; J\1. D. 7 I ; eng. to dang le. 
Danneliel'-i-it (da·tilfr), adj. passende, vel egnet til sin Be

stemmelse. 
Daunelihed (cla1/lilu;o), m. Den Beskaffenhed at være "dan

neliern; s. f. 0.; M. D. 71. 
Dal'l'hiinde1·-hii11d-hii11(d)t ( dat-lzæod'r), adj. om den, lnis 

Hænder ryste af Alderdom eller Svaghed. 
Dåsa (cl(iza,-'r-cl(iz-t), v. n. falde, dejse. 
Doktararå (clålctw'a-rrj), n. Lægemiddel, foreskrevet af en 

Læge (doktara), mods. kjiilijngarå (s. s. Till.). 
Uokteri•ra (clåkt'rgra,-ar·), v. n. cl. på, foreskrive Lægemiddel, 

ogsaa kvaksalve; jfr. R. clokterera, cloktera. 
Dolla (de/la), f. I) Skjældsord, om en I{ vinde. 2) Benævn. 

paa Spader Otte i «bntsn (s. s. Till.). 
Dols (clåls), m. og n.; dolsa (dålsa), f., sendrægtigt l\Jen~s~e; 

jfr. IL I 04 clull, m. _ ~· 
ltolseder-dolsed (dåls'o'r), 2 E. og dolsker-dolsk-dolst (dålsg'r·),', 

adj. sendrægtig, doven; M. Gl. clylsk. 
Uolsnel'-u-ut (dålsu'r), adj. = f. 0. 
Dorrijug (dåtil/), f. en forbigaaende Tilstand, fuld af Travlhed 

og Forvirring: de' va i dLijn dorrijngen, det var i den Tid (da 
dette eller hint slod paa). 

Dosmernakk (då;?:1n'r-nak), rn. 1) Dosmer, Ærkefæ. 2) Navn 
paa et Kortspil. 

Doua (då!J.·a,-'r-d'-t), v. n. due, Yære brugbar. 
•Drahb" (draf;) er oftere ligesom dals (Till.) Neutr. og kan 

da bruges om begge l\jøn. 
"Urahbes '" m. se (Till.) Kalla. 
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Dradd (dra~l), n. = clrabb. 
D1·ås (dr(is), v. imp. bruges kun i Inf. efter la (lade), eg. 

drages (): gaa som det kan, staa til: hajn lou'ed man d., han 
lod det blot slaa til. 

Dravåt (dmv(it), f. Strabads. 
Draw (drgw), n. Drag; gje'd forr et d., udføre noget sjusket, 

skjødesløst, lade det ligge halv fuldendt: hajn bara ga'd forr 
et cl" å så lou hajn 'ed varra nokk må ded. 

Drill (clrel): på d., for at drille, af drillelyst: bon gjor' ed 
pin'de bara på d. 

Drilla (dr~la), f. Metalknap med drillede Huller; tøndrilla, 
Tinknap med Huller igjennem. 

Droia (dråja,-ar), v. n. drøje; forbindes med på, naar det 
bruges = Rigsspr. droJe, v. a.: de' droiar på souled å ada 
døgti.t må bro te; d. ud, trække i Langdrag; jfr. sv. droJa. 

Uros (d1°Qz), n. Bundfald, Grums; kaffedros, hønnudros. 
"D1·iij11gn (drce1J) bem. ogsaa Læredreng, Haandværkslærling. 
Dråmma (clræl]__ta,-'r-d'-t), v. n. slaa, slaa til af alle Kræfter. 

Deraf en-, to-, tre-driimmerska, f. i Pindspil eller Boldspil efter 
det Antal Gange, Pinden eller Bolden blive ramte; R. 9i; jfr. 
Aas. clremba. 

Dråwt (drr_rwt), f. en af Risgjærder indhegnet Markvej, ad 
hvilken Rvæget drives, naar det skal ud paa i1iivoutenn. 

Dråwta (drf§wta,-m0
), v. n. drive ledig om: hajn går Mra 

å driiwtw0
; jfr. R. drofta, v. n. og droftrmot, n. 

Dråwtentrou (drf§wt'n-tråw), n. 1) Trug til at drifte med. 
2) Skjældsord om en, der udriiwtarn (s. f. 0.). 

Driiwtsuud (drf§wt-snyå), m. hajn voutar d. sigrs spydig om 
den, der intet bestiller. 

Dråwturijn-uren-ured (clrf§wt-yriT}), adj. doven, smølevorn, 
sendrægtig. 

Dråwåda (drf§w-(!Jda,-'1°-[_ld-gd'å ell. gd'rJ), v. n. = clriiwa. 
Dl'Ønua (clrøJJa,-'r-d'-t), v. n. bøge; om l{væget, naar det 

brøler dæmpet, enten fordi det mangler Foder eller er sygt. 
2) ueg. om Mennesker, der svare modvillig, drævende: hajn 
sto å droncle lid på 'cl; R. 100; l\I. D. 85 og 86. 

Dnjns (doijs), m. = døns (Till.). 
D1tj11sa (doijsa,-ar), v. a. = dønsa (Till.). 
Dvåler-dvål-t (clvill'r), adj. dvask, døsig, uoplagt; d. i iven = 

Dnilivader-ivad (clv?]l-tvaJ'i,), adj. 2 E. som har et mat, 
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døsigt Udtryk i Øjnene; som knap kan holde Øjnene aabne 
for Søvn. 

Uyjngapus (dyi;a- og doi;a-pys), m. Vædske, der har samlet 
sig i en Møddingplads; s. Pus. 

Dyjngastå (dyija- og doija-sd(i), m. Møddingplads. 
Dyjngasii (dyi)a- og doija-«ii), n. Vædske fra en "dyjngastii,", 

som siver ml fra en Mødding. 
Dajc (dl;§j'), n. !\Iarkskjel, Skjeldige. 
Diijll og diijlla (det{, daja), f. Fordybning: biillijn e så feder, 

a hajn bar diijller i armana; jfr. nsk. Dælde. 
Dajllner-u-ut (da{u'1·), adj. fuld af Fordybninger, især om 

bløde Gjenstande; R. 83. 
Diikta (dækta,-ar), eg. digte; opdigte Løgn, lyve: koss, 

hvor haj n dåldar ! kors, hvor ban lyver! 
Daktara (dæktara), m. Løgnhals. 
Diiwa (d@wa,-ai·), v. a. eg. gjøre døv; stille Smerte; cl. 

toi, stille Smerten i en Finger, der er angreben af Edder, ved 

at "læse" over den; Il. 113. 
IHiwer-daw-t (dg;w'r), adj. døv. 
Døgga (dr(Ja), f. Fordybning i en Vej, især naar den er 

belagt med Sne, hvorved Slæden gives en duvende Bevægelse; 
smlgn. følg. 0. 

Uøgga (de(Ja,-ai·), 1) v. n. duve; anvendes ogsaa om den 
ned- og opadgaaende nevægelse, en Slæde kommer i, naar der 
kjøres hen ad en snebelagt Vej, fuld af "cleggen (s. f. 0.) 2) 
v. a. trykke ned i noget blødt: ja deggad 'ijn ner i snejn, 

bossed osv. 
Dolm (delm), m. = nul (ny{); M. D. 78; Sk. dolm. 
Dømma (dwma,-'i·-cl'-t), v. a. dømme; d. te, antage, formode: 

ja dommer te, a hajn kajn varra kjive år. 
Dømma (døma), m. ~~ clomma. 
Bøns (dens), m. Slag med knyttet Haand, Stød: ejn d. i 

ryjggjijn; R. I 04. Paa Falster have Drenge en Leg, som de 
kalde Duns («Dunsen udf"), og hvori der uddeles Slag i Ryggen 
med knyttet Haand i Mængde. 

llønsa (dønsa,-an, v. a. dunse. 
"Dor-dii-døtt" (cliir-dti-det), adj. bem. ogsaa besvimet: ja 

trode ijkkje, hajn skujlle liiwt, forr hajn va d. tre gånga; jeg 
troede ikke, at han vilde leve, for han besvimede tre Gange. 

Døss (do:;), m. Slo, Slod; det Korn, som rives sammen, 
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efter at den bundne Sæd er samlet. Loll. dus, n.; dusijng, m. 
kaldes derimod en af de Neg, der bagefter bindes af Slod; 
smlgn. dette· 0. i M. D. 

IHisTåmp (d(i-svrjmp), m. giftig Svamp; paa andre St. Be
nævnelse paa Støvbold, lycoperdon, der bruges til at standse 
Illødning; det sidste er vistnok det almindeligste. 

E. 
Ederuiijlla (fo'r-næ[a), f. Brændenælde, urtica; nsk. Eite1'

netla; R.478. 
Eit (gjt), f. Gigt i Hovedet, "Flyvegigt"; bruges mest i 

bestemt F.: eiten; Gigt i andre Dele af Legemet hedder alm. 
varkj (s. s.). 

Eita (gjta,-ar), v. a. og n. befordre til Vogns ; forrette 
Pligtkjørsel: ja ajtad'ijn bådde fram å teMga, jeg kjørte ham 
baade frem og tilbage. 

Entra (æntra), v. a. flytte tunge Ting ved langsomt at skubbe 
eller skyde dem af Stedet: kajn du e. dåjn bjiilkajn lid te sian? 

F. 
Fajla (fgta,-'r-falt-falt), v. n. falde; la hvilan j: pa sei, 

hvile sig, slaa sig til ro; på fajlena fødder, paa faldende Fødder, 
siges om en Kvinde, der er nær ved sin Nedkomst. 

«11'a11ij11" (fgniij): f. et ora å, Fanden et Øre af, et adverbielt 
Udtr. = hen i Vejret, uden Omtanke, rent forrykt: hajn låser 
(snakkar, ploier osv.\ f. et ora å. 

Faukijn (fal}lciij), m. best. F., Fanden; et mildere Udtryk 
for <fanijn»; R. 126. 

l1'åra lfgra), f. Fare; dår e'jkkje stor j: ver'ed (Tonen paa 
ver), det duer ikke stort. 

Fara (fgra, fgr-fgr-fg,1°'0 el!.fflr'o), v. n. fare; f. ouer sei, tale 
over sig, tale i Vildelse; f. veia, foretage Vej forbedring, kjøre 
Grus paa Veje og Gader, hvilket Arbejde i sin Tid udførtes 
af Byrnændene i Forening paa visse bestemte Dage, i llegelen 
Foraar og Efteraar, efter forudgaaet Tilsigelse til veifarnijng. 
Sidst anførte Ord findes hos E.; fara, hvortil han henviser, 
derimod ikke. Abs. bruges f. med Ilem. fare til Søs, men 
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forekommer da som oftest under Formen farra (fara, far-fg,r' -
fat' iJ), som for øvrigt ogsaa bruges i andre Tilfælde: hajn farr 
om sommarijn å arbiar om vijnterijn, han farer til Søs om S. 
og gaar i Dagløn (ell. passer sit Haandværk) om V. 

flarr (fat): i f, drægtig med Grise; om Svin. Det af E. 
anførte i fal maa være sjældent. 

}'arsker-farsk-farst ({grsg'T), adj. fersk. 
Fårta sei (f(irta,-ar), v. refl., eg. farte sig, om Arbejde, der 

gaar rask fra Haanden: hajn kujnne in te få'd te å f sei; jfr. 
E.'s <1arta11, der ogsaa bruges imp. 

}'åster-fåst (j'{r,scl'T-t), adj. 2 E. fast; f[i,st liv, haardt Liv, 
Bindsel, Obstruction; deraf ftistlivader- livad, adj. 2 E. som 
lider af haardt Liv; mods. tyjnlivader (Till.). 

Ilåstelan (fgsd'lan), m. Fastelavn; løvva f, løbe Fastelavn 
(i\loth); ria / kaldes det, naar Folk i Fastelavns ugen ride for
klædte omkring for at drive Løjer og lade sig traktere. 

I1'åstelansmaj11 (f(iscl"lans-m(pj)' m. en, der forklædt løber 
eller rider Fastelavn (s. f. 0.). 

l11åstelansnar (fgscl'lans-nar), m. = f. 0. 
t'åstlirnder-lirnd (fgst-liuaiJ'1'), adj. 2 E. se Ftister (Till.). 
l11 atta (fata,-ar), v. n. fænge, komme i Brand: spånarna e 

våda, di villa in le f 17 µ;/ j-A ff< '-'?. ·, 
u f1'a1111a 0111111 (j'gwna,-ar), bem. ikke at dage noget op i 

Favnen 11, men: ved Hjælp af Riven at samle den Sæd, der 
ligger paa Skaar, i Bunker af passende Størrelse til at bære 
bort i Farnen; en saadan Bunke kaldes ejn faun. Efter at have 
faunad op, giver man sig til uå båm sammen11 og usiitta i stakkn; 
de enkelte fauna bæres, idet de paa den ene Side omfattes af 
Rivehovedet og Skaftet; ustakkana11 gjøres af Slørrelse som et 
alm. Komlæs. Er Kornet tilstrækkelig tørt, bliver det sat i 
Stak umiddelbart efter at rære favnet op. Denne Høstemaade 
anvendes ved Vaarsæd, som ikke bindes; R. 123: fagna. 

}'ingerborr (jeJ/r-båz-), n. Fingerbølle; forhen i Dsk. Finger
berg; S\. fingerbor·g; nsk. Finge1·bjo1·g,-bor; isl. .fingr~joi'g. 

l1'ingrat11ta (fe7J1·a- ell. fe1Jgm-t1jta), f. Fingerhætte. 
f0ingratøp cl!. fi11ge1'tøp 1fe1Jra- ell. fe1Jgm-tnp, fofr-), m. eg. 

Fingertip, ;:i: Fingerende. 
t'inlrnr (jei;k:'i·), f. pl. Navnet paa en Ret, der bestaar af 

smaalskaaren, stegt LarnrneleYer. l\Ian siger til Børn, der nys
gjL:rrig spørge om, lnad de skulle have til l\Iiddag: 
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efter at den bundne Sæd er samlet. Lo!!. das, n.; dusijng, m. 
kaldes derimod en af de Neg, der bagefter bindes af Slod; 
smlgn. dette· 0. i M. D. 

Diisråmp (d{i-sv!J,mp), m. giftig Svamp; paa andre St. Be
nævnelse paa Støvbold, lycoperdon, der bruges til at standse 
Blødning; det sidste er vistnok det almindeligste. 

E. 
Ederuajlla (gå'r-næ[a), f. Brændenælde, urtica; nsk. Eite1'

netla; R. 478. 
Eit (gjt), f. Gigt i Hovedet, "Flyvegigt» ; bruges mest i 

bestemt F.: eiten; Gigt i andre Dele af Legemet hedder alm. 
varkj (s. s.). 

Eita (gjta,-ar), v. a. og n. befordre til Vogns; forrette 
Pligtkjørsel: ja ajtad'ijn bådde fram å tebåga, jeg kjørte ham 
baade frem og tilbage. 

Entra (æntra), v. a. flytte tunge Ting ved langsomt at skubbe 
eller skyde dem af Stedet: kajn du e. dajn bjulkajn lid te sian? 

F. 
t'ajla (fgfa,-'r-falt-falt), v. n. falde; la hvilan j: på sei, 

hvile sig, slaa sig til ro; på fajlena fødder, paa faldende Fødder, 
siges om en [{vinde, der er nær ved sin Nedkomst. 

"t'auijun (fgniij): f. et ora å, Fanden et Øre af, et adverbielt 
Udtr. - hen i Vejret, uden Omtanke, rent forrykt: hajn låser 
(snakkar, ploier osv.) j. et ora å. 

flaukiju (fw;lci/j), m. best. F., Fanden; et mildere Udtryk 
for «fanijn»; R. I 26. 

l1'åra lftJra), f. Fare; dar e'jkkje stor f. ver' ed (Tonen paa 
ver), det duer ikke stort. 

Fara lfgra, fgr-fQr-fgr'å ell.fQr'å), v. n. fare; f. ouer sei, tale 
over sig, tale i Vildelse; f. veia, foretage Vej forbedring, kjøre 
Grus paa Veje og Gader, hvilket Arbejde i sin Tid udførtes 
af Byrnændene i Forening paa visse bestemte Dage, i Regelen 
Foraar og Efteraar, efter forudgaaet Tilsigelse til veifarnijng. 
Sidst anførte Ord findes hos E.; fara, hvortil han henviser, 
derimod ikke. Abs. bruges f. med Bem. fare til Søs, men 
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forekommer da som oftest under Formen farra (fara, far-fqy'
far' rJ), som for øvrigt ogsaa bruges i andre Tilfælde: hajn farr 
om sommarijn å arbiar om vijnterijn, han farer til Søs om S. 
og gaar i Dagløn (ell. passer sit IIaandværk) om V. 

t11arr (fat:): if., drægtig med Grise; om Svin. Det af E. 
anførte i Jal maa være sjældent. 

t1arsker-farsk-fa1·st (fgrsg'i'), adj. fersk. 
F'årta sei (frirta,-ar), v. rcfl" eg. farte sig, om Arbejde, der 

gaar rask fra Haanden: hajn kujnne in te fft'd te å f. sei; jfr. 
E.'s «fai'tan, der ogsaa bruges imp. 

Mster-fåst !frJsd'r- ti, adj. 2 E. fast; .fl'2st liv, haardt Liv, 
Bindsel, Obstruction; deraf ft1stlivader-livad, adj. 2 E. som 
lider af haardt Liv; mods. tyjnliutder (Till.). 

t'åstelan (fr)sd'lan), m. Fastelavn; løvva f., lobe Fastelavn 
(Moth); ria f kaldes det, naar Folk i Fastelavns ugen ride for
klædte omkring for at drive Løjer og lade sig traktere. 

t'åstelansmajn (fr1sll'lans-mg1))' m. en' der forklædt løber 
eller rider Fastelavn (s. f. 0.). 

Fåstelansna1· (f"'rlsll'lans-nar), m. = f. 0. 
t'åstlimde1·-livad (jr)st-llvao'r), adj. 2 E. se }aster (Till.). 
I1'atta (jata,-ar), v. n. fænge, komme i Brand: spånarna e 

våda, di villa in le f. "U ~ ffc '--'?. ' 
"l11 auna Ollll" (fgwna,-ar), bem. ikke at "tage noget op i 

Favnen", men: ved Hjælp af Riven at samle den Sæd, der 
ligger paa Skaar, i Bunker af passende Størrelse til at bære 
bort i Farnen; en saadan Bunke kaldes ejn faun. Efter at have 
faunall op, giver man sig til "å biira sammenn og "siitta i stakb; 
de enkelte fauna bæres, idet de paa den ene Side omfattes af 
RiYehovedet og Skaftet; «staldcanan gjøres af Størrelse som et 
alm. l\ornlæs. Er Kornet tilstrækkelig tørt, bliver det sat i 
Stak umiddelbart efter at yære favnet op. Denne Høstemaade 
anvendes ved Vaarsæd, som ikke bindes; R. 123: fagna. 

l1'ingerborr (fe;/r-båt), n. Fingerbølle; forhen i Dsk. Finger
berg; sv. fingerborg; nsk. Fingerbjorg,-bor; isl. .fingrbjorg. 

l11 ingrat11ta (fnp·a- ell. fe1Jgni-t1[ta), f. Fingerhætte. 
(1'i11gratøp el!. fingertøp lfe1Jra- ell. fe1Jgra-top, jCJ/r-), rn. eg. 

Fingertip, ::>: Fingerende. 
t'inlrnr (fe11k'r), f. pl. K avnet paa en Ret, der bestaar af 

smaatskaaren, stegt Lammelever. Man siger til !Jørn, der nys
gjerrig spørge om, hvad de skulle have til Middag: 
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Ollebrii i farsa hatt, 
finke1' å flåsk i n10ers houa. 

Firafittes 1ftm-fet's), adv. hovedkulds; nsk. firajotom; ll. 141 : 
"han korn fyrfotii, å nåsa ha så nar vurti den femte foten," 
Sdrn; - jfr. slaufettes. 

Fiskakjha (fesga-k{va), f. se Kjiva (Till.). 
l'isløuka (jiz-lø17ka), m. en ringe Varmegrad: hår e'jkkje 

mere ijn f i stouan; - fislønka-ar, v. a. lunkne; srnlgn. lår
lønka (Till.); - fislønkader-lønkad (j1z-lol}kar5'r), adj. 2 E. kuld
slaaet; srnlgn. lårlonkader. 

« l'itta" (feta), f. er ikke alene "Benævnelse paa et K vind
folk, som kludrer med noget», men anvendes i dette Tilfælde 
ogsaa om l\Jandfolk, og i det hele om disse, naar Egenskaben 
Mandighed mangler. Ordets Anv. paa den sidste Maade er 
vistnok alm. i Danmark, det findes saaledes brugt af Grundtvig 
i Oversættelsen af Saxe (el!. Snorre). For øvrigt har Ordet 
ogsaa paa IJh. en obscøn Betydning = vulva; s. l\I. D. Fitte. 

Fjøgg (fjog), n. Fjog, fjottet Menneske. 
t'jønta (jjønta,-ar), v. n. = fitta; deraf 
t'jønta (fjønta), f. og fjøutes !fjønt's), rn. , som •fjøntar» 

(s. f. 0.). 
t'jønturiju-uren-Ul'ed (fjant- yrif;) adj. = fjontite1', hvis to 

Former fjontu-t E. mod Sædvane ikke har anført. 
«Flåuka" (ff.fiJJka), f. Stykke med et stort Omfang, et stort 

Fladeindhold; bruges ogsaa om andet end Is liz), hvortil man 
efter E .s Henvisning skulde tro, at Brugen i Bh. alene var 
indskrænket: en stor f jor, et stort Jordstykke. 

I11Iatt (flat), m. ogsaa råga-f; rimeligvis en Art Fuglemide, 
der kan overføres til Mennesker (dermanysus avium). Jfr. R. 
fiått; M. D. Flaate. 

Flinka sei (fie17ka,-ar), v. refl. skynde sig, rappe sig; R. 149. 
t'linta (fiinta,-ar), v. n. løbe paa bare Fødder; om Srnaa

børn især; forb. alrn. med å ell. åstii: ballijn flintada å. 
t'liutana (jliritana), m. pl. best. F. Benævnelse paa Srnaa

børns bare Fødder: hajn løvv på bara f 
Floiene (jlåfn'), n. Flugt (Fuglenes), jfr . . floia: hajn kujnne 

sjyda foulijn i jloiened. 
Flon (fiåw), n. Vindfang, f. Ex. paa en l\Iølle, Vingeudstræk

ning paa Fugle. 
Fliij !fi!:fj), m. Flig. 
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u}'låska» (jfrisga,-ar), forbindes hyppig med på, naar det 
anv. fig.: hajn fliiskada på å bajnedes. 

}'IO (j{(!_~ -r - u' el!. flor]' -jlt!_"t el!. flet), v. n. et plat Udtryk 
for at lade Vandet (i stor Mængde), især naar det sker paa 
upassende Tid og Sted: horrijn hadde flett siijngen helt fujll; 
se, nu ska hon te å f., diijn skabban ! (om en Ko); jfr. nsk. 
floa, jiocla, strømme, flyde rigeligt; gl. usle jfede, om Flouen, 
der stiger. 

•'Iødda (jlo~la, -ar), v. n. komme Fløde i: du ska f. så 
sjiills, du maa ikke tage for megen Fløde i. 

«l111atta» lfnata,-ar) el!. fnatta på, v. n. bemærker at ile, 
haste, uden det af E. anførte Bibegreb: 

«så gjijkkj ja ijnn, - om otan 
så jiwttacla ja hjimm." 

(af "en ny il sorrjcli kjiirliliod.sYi.sa"); 

nu fnattar 'ed på å reina, nu falder llegnen hurtig og stærkt; 
fnatta sei, v. refl. = fiinka sei (Till.). 

l'nogg (fnåg), n. l) Fnug. 2) Snevejr med fine Sneflokker. 
}'nogga (fnåga,-ar), v. imp. fyge med fine Sneflokker. 
I1111ystra (fnysdra,-ar), v. n. lade høre en undertrykt Latter. 
t'od!Jalm (fQo-bafm), m. = fodbajl. 
}'odslaw (jQo-slgw), n. Fodslag, Trit; håjlla f. 
F'oiehiinn (fåj'-hiin), adv. = noueliiinn (Till.). 
l'ojnt ljQ/it), m. Font, Døbefont. 
[1'okk (fede), m. =fos (Till.). 

F'olk lfålk), n. Folk, i de samme ilemærkelser som i Higs
sproget; - folka-~jåltl (f-jælp), f. Hjælp af fremmede til sit 
Arbejde: dår va' jkkje f. å få; -ltojll (-håf), n. Folkehold, 
ilesætning af Arbejdsfolk; -kloger-klog-t (-klij;/r), adj. : hajn e' 
jkkje f., han er ikke folkeklog, ::i: han bærer sig ad, som om 
han ikke ejer I\lenneskeforstand; -kraft (-lcrcift), f. tilstrækkelig 
Mængde Arbejdsfolk; -lort (-lQrt), m. Exkrementer af et Men
neske; -Iiijer-låj-t (-lg:j'r), adj. som sømmer sig for et l\Ienneske; 
modsat: dyrisk, i højeste Grad upassende; nsk. folkeleg; -måd 
(-rngo), m. 1) Folkeføde; nsk. Follcemat; 2) Mad, bestemt for 

Arbejdsfolkene og Tyendel; -majt (-rngjt), f. =folkakrcrjt; -miij 
(-rnib), n. I\Jenneskeexkrementer; -sjikk (-sjelc), f. Skik, Sæd 
mellem Yelopdragne I\Jennesker; -slaw (-slgw), ri. (slaw =Slags) 
Familie, Slægt, eller I\lennesker i Almindelighed, sammenlignede 
med Hensyn til visse Anlæg og Egenskaber: de' va nu et ajned 
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f adder; -vis (tiz), f.: på .f., paa en anstændig, sømmelig, pas
sende l\Iaade; nsk. Follcevis, f.; -viir (-vg:1'), n. godt Vejr, mods. 
hujnnavifr, Hundevejr; nsk. Folkeveder, Il. 

llordA1111er-då1111-t (får-dar/r), adj. forskrækket, bragt ud af 
Fatning: ja ble så/, s'a jit kajn'kje sei'ed; sk. forclanad. 

' ~'01·dåsa (jår-cli],za,-m·), v. a. = clasa å. 

}'ordr:lw (får-drgw) ell. fo1·drå'. (jå1°-drg), n. Fordrag; bruges 
kun i Talem. komma i f, blive forpurret ell. forhindret; jfr. 
1\1. GI. Fm·clrag. 

l'ord1\11drader-dundrad (jår-do7Jdr-arJ'r), adj. 2 E. som har 
mistet Helbreden ved at doje meget ondt eller føre et uordent
ligt Liv; ogsaa om Ting, som ere stærkt medtagne; jfr. dunclm 

og dundrara. 
i'orgosja sei (får-gå~ja,-ar), v. refl. sætte sin Helbred til 

ved at lide Sult eller Kulde; deraf 
l<'orgosjader-gosjad (får-gå~jarl'T), adj. forkommen. 

l1'1irgo11l ell. fonegoul (jår-våy;l, fåt'-), m. Forsmække til 
en Vogn; jfr. gcml og (Till.i bftggoul. 

l<'orhl\ppa sei (jår-hapa,-ar), v. refl. forhaste sig; R. 243. 

l<101·h:l1lpader-håp11ad (får-haparJ'r), adj. 2 E. forhippet, for
styrret i sit Væsen paa Grund af Hastværk. 

l1'orkle (får-kl'), n. Forklæde. 
J1\lrkloger-klog-t (f.{1·-klij,g'r), adj. som i Forvejen indser 

Følgerne af en Handling eller Begivenhed; bruges mest spydig; 
jfr. Mglcloge1· (Till.). 

l•'orlrnogga (jår-knåga,-ar·), v. a. forknuge, knuge til Skade; 
deraf 

[1'01·kmlggader-knoggad (fc(r-lcnrlt/arfr), adj. forknuget. 
llorkort (jå1·-kjjrij, komma te f, komme til kort. 

' llorkriijnga (får-kneija, -'r, cl'-t), v. a. 1) forkrænge, bringe 
i UlaYe. 2) fig. fordreje Ordenes ,\Jening: du ska 'nte f. mina 
or ! deraf 

~1 orkriij11gder-krAj11gd-t (f1h'-kræijll°1'), adj. bragt i Ulave; 
fordrejet. 

llorlilda (jår-lycla el!. -lyrJa), f. varra i .f, være i Fo1fald, 
t:orden. 

llorl1'sa (jå1·-lgza,-
0

1°,-d',-t), v. a. forlise. 
l'orlOu (fclr-lå1c), n. Forlm ; få f,, blive afskediget: hajn 

fljkkj .f.; endv. fan Fritid, faa Lov til al høre op med al arbejde; 
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- nu fijkkj hajn f, siges om en, der er død; -- nu gjer vi 
;: for i da, nu holde· vi op for i Dag. 

t'orlØtta sei (jår-leta,-'r-let'-let), v. refJ. forløfte sig. 
l1on1Ømma (jl't1°-nør1Ja,-'r-nwn-når1J"o), v. a. fornemme. 
l'orpiuenes (jår-pjn'n's), adj. 1 E. og adv. til at blive for-

pint over, ikke til at holde ud: ejn f. harm; f. douijn, neder
drægtig doven; - «ded e då nftd ;: å gi\ å vouta kviijed» 
(Begyndelsen til J. P. Møllers bekjendte bornholmske Sang 
"Voutelwrrijn», som Adlr,r i sin Prøve paa et bornh. Dial.
Lexikon S. 31 har omskrev c t og kaldt " Vo,gtelmrraen" !) 

"~'on» (får): f. i tier, i forrige Tider; if. fjor (Tonen 
på j.) det næstforrige Aar, hedder ogsaa: åred f. i~jor (Tonen 
paa ifjorl. 

}
101·tiirenes (.får-tf§1°'n's), adj. 1 E. og adv. = forpinenes (Till.). 

t'orvouijn-en-ed (jår-vå11;i1}), adj. forvoven; bruges ogsaa om 

en, der har et medtaget, udtæret Udseende el!. er lurvet klædt; 
J\"eutrumsformen bruges da mest: koss, hvor hajn så f. ud! 

t'os (jQs), m. Iijælenavn til et lille Barns Fod: ska ja ta 
dtijn lissena fosijn ! , 

f0oståsia (josdgsia), f. stor Tønde; norsk Postasie; holl. 
fustagie. 

t'oua (fåy;a), f. Fuge. R. 132. 
l'oud ifåy:rJ), m. Foged; by- ell. bi-.f., Byfoged; harreds-j., 

Herredsfoged o. s. v.; Sognefoged hedder sannemcyn (s. Sajne
majn). 

t'rå lf1"g,-1°-d' e!I.-a'-t), v. n. fraade: hajn ble s:I galijn s'a 
hajn friJ.de. 

}'raga (jrgga-ar), v. n. spørge; bruges sjæld. udrn i Forb. 
med frita (fritte): frita å fr., idelig eller ihærdig tilfredsstille 
sin Spørgelyst. 

f1'rakkakar (jraka- kgr), m. om en, der er klædt i Frakke; 
mods. troiemcyn, en, der er klædt i Trøje. Benævnelsen fr. 
indeholder ofte en Spydighed ligesom l~joulamajn (s. s.). 

«Fram» (fram og frg,m), adv.: hajn urar inte, forrijn hajn 

får sin vil ja f ; sliippa f, blive antagen til Ronfirmation (hedder 
ogsaa blot shippa). 

t'ramfØdder-fødd-føtt (jrg,m- ell. fram-forfr), adj. cg. frem.: 
født; om Ihæg, særlig Cngkvæg, der er fodret Vinteren over; 
nsk. j1oarnfodd. 



430 FRAMSKODER-FAKJJPPABOGSTAV. 

t'ramskoder-skod-slrnt (jrgm- el!. fram-sgQrfr) , adj. om en 
Hest, der er skoet paa Forbenene; nsk. "Hesten æ slcodd 
jiYtmman. 

« l1'reiara" (ji,ajara), m. er ogsaa Benævnelse paa Spindel
væv paa Steder, hvor saadant ej burde findes; dar bftjngde 
såmiijn et pflr l op ujnne tijlled i storstouan. 

h·eial'Rføddcr lfrajara-for.J'r), m. pl.: gå på /, bejle, 
gjøre Rur. 

J111·islarna ifre:;:_lai'na), s. Spinkelsjugan. 
t'rista (fresda,-ar·), v. a. l) friste. 2) anstrænge, overlæsse: 

du må 'jkkje f. dina arma søddant ! hajn fr'istacla brad, te de' 
knajte, han lagde saa tung Byrde paa Brættet, at det knækkede. 

I111·åsies (frg-sfs), adj. 1 E. sær, menneskesky. 
t'riijuslarna (fræ7/slarna), pl. best. F. = Frislarna (Till.). 
l1'røstefår (f~'osd'-fg1•) el!. frøstfår lfrosl-fgr), n. forkrøbent, 

kuldskært i\lenneske. 
FI'Øs1l\jyllijng (.frost-koli1J), m. =-~ f. 0. 
[1'11rla, fnl'l'la el!. fyl'l'la (jyrla, fotla, forla), f. Kurre paa 

en Traad: dar e kornmed en / på tråjn. 
l1'11tes (flJt's), m. lille, uanselig J\Jandsperson, Vissenpind. 
l 11 yr (f!JT), m. Svamp, Forraadnelse i Træværk. 
l1'y1·olll1assa1·a el!. fyrpassara (fyr-), m. underordnet Fyrbetjent. 

(en fyr, f" et Fyr.) 
11 t'å n (fg,-r~fek el!. fel: ·, pl. .fiz!' el!. fek-fga): / mfad, spise, 

have Appetit: hajn had de ijkkje kujnnad /åd 1rnld i fjourtan da; 
hedder ogsaa lu1 mad; jfr. lul (Till.). 

t'å1·ahona (fgm-hå0·a), f. ~~ rnjnnenomshoua. 
fi'åjlla (fæla,-'r'-ll'-t), v. a. fældr; bruges abs. om Tøj, der 

taber Farven, fordi den ikke er holdbar (eita, ægte): de' grajna 
torkled hftr fiUlt, s'ad nu e'd heil sjaddut. 

l11iij11ga (faija,-'r-cl'-t), v. n. l) fænge. 2) smitte; om Sygdom, 
og kan da bruges tr.: di fiUngde 'na mti rnåslijng. 

l1'ål\jåp (fq;-kæp), m. Knippel, der bruges af Vogtedrenge 
til at kaste efter Køerne. 

l11 iikjå1111abogstav (/f!:kæpa-brjgsdgw), m. stort latinsk Bogstav; 
kaldet saaledes, fordi disse Bogstaver lettest lade sig indskære 
i Yogtedrcngenes fiilcjappa: hajn kajn ijkkje ejngång skriva sit 
naun mLi fCikjiippabogstava; om en, der er aldeles· ukyndig i 
Skrivning. 
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t'øhnår (.fel-m!J!r), f. Følhoppe. 
l11 iirna (j(jrna,-ar), V. 11. blive før, lægge sig ud; n. I 30. 
l1'iin (foz-1, f. se Forr. 

G. 

Gål (gr}l), n. eg. en Hanes Gal; ogsaa Raaben, Skrigen: 

j[1 sawnada, saw ouer, te klokkan va mast tal, 
då ajle gårsens folk va om mei rna sty å gltl. 

(af "en llJ å oonjoli kjitrlihctl,;visa".I 

Gåla (gl]la,-'r-d'-t), v. n. gale (om en Hane); raabe, skrige, 
tale meget højt: di rflVte å di g(llde, somm di va galna; hva· 
står hajn di\r å gåler i\tte? du ska 'nte g. så, forr ja 'nte 
di\wer. 

Ga!Oppa (galåpa,-ar), v. n. galopere. 
Galtgris (galt-grfz), m. Ornegris. 
Gamma.jls- el!. gammals-åjler (gal]Jats-, ,c;a11wls-ijl'r), m. Alder

dom, ens gamle Dage: hajn ble unger ijiinn på sijn g.; IL 183. 
Gåsuer-u-ut (ggzu'r), adj. =' gastuei·. 
Gawa (galfJa,-ai'), v. a. give Gaver; hedder ogsaa goua (gåwa): 

ja hådde sji:ijnt' ijn å gouad' ijn, jeg gav ham baade i Pose 
og i Sæk. 

Gje l/}f, /jgr-gg-!Jfa), v. a. give; g. damp s. damp (Till.); 
g. ner, give ned, om hvad der nedgycles i rigelig Mængde: 
koen gjer gott ner; nei hvor de' g}ei' ner ! nej, hvor det regner! 
g. om'ed, s. Om; g. på, fede: clajn koskabban e'jkkje var (cl) 
å g. på ejngång; smlgn. J\I. D. J 65; g. i\tte = ld iitte, s. Lå 
(Till.). 

' Gjerådit l(;'i,{!Æt), adv. nemt, let fra Haanden: de' gjijkkj så 
g., s'acl; af det tyske genide. 

Gjesvassie1·-i-it l!;'svasi'r), adj. beleven, forekommende; som 
vel belægger sine Ord; tysk: geschwatzig, snakkesalig. 

Gjimm (/}elJ.l), f. et Slags llummaal, saa meget som kan 
rummes i begge de hule, opadvendte Haandflader, hold te ved 
Siden af hverandre; dsk. Gjævn, Gjern; lL 229 giipn; isl. 
gaupn. 

Gjimmfujll (/jem-fo[), f. saa meget som kan rummes i en 
«gjimmn (s. f. 0.), det dobbelte af en «håni!fidlln, 
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Gjimmene (gem'n'), n. 1) et Gjemme. 2) Den øverste Del af 
en Sæk, som sammenfoldes og ombindes: tår du om gjernrnened, 
så tår ja fat om bonnijn (Bunden). 

Gjimmiju-en-ed (gemiij-'n-'o), adj. holden, velhavende: gJirn
rnena folk. 

Gjisuer-u-ut (g[.zu'r), adj. = gjisader. 
"Gjorra" (gåz:a, !}år, i}Qr', i}Qrt): g. blår, s. Blå1' (Till.); g. 

vei, 1) finde Udvej, kraftig at gribe ind i en Sag eller et Arbejde. 
· 2) sætte over Styr; hajn kajn g. vei ma de' sura drikkad (den 

SlJ_re Drikke) er en billedlig Talem., der passer baade til 1 og 
2; - g. vrag, strande, lide Skibbrud. 

Gjiijll (gæf), f. l) Gjæld. 2) Navn paa en Leg, Tagfat. 
Gjåjlla (gæfa,-'r-l}æfd'-l)æ[t, galt ell. galt), v. n. gjælde; være 

af saa stor Vigtighed, at alt andet maa tilsidesættes: de' gji.ijller 
vel ijkkje? det har vel ikke saa grumme stor Hast? Til den, 
som har ondt i Maven siges: 

hår du ont i marnjn, 
så gå te Par i havajn; 
å vidd du, hva de' gjcijller, 
så sjid, s'a de' smajller l 

g. IJann, bringe tilbage, om Jaan te Ting: de' e'nte nok ma a 
låna, mann ejn ska ou g. ijann. At gjengjælde, give Vederlag 
hedder derimod gjungjcijlla. · 

Gjåstaboddsbeere (gæsdabåds-bt/r'). m. den, som gaar om at 
byde til Gjæstebud; hedder ogsaa blot bee1'e. 

~jåstaboddssjoger-sjog-t (gæsdabåds-sjlfg'r), adj. upasselig efter 
et Gjæstebud; kræsen, efter at have nydt lækre Sager. Jfr. 1\1. 
D. 45 : boielsyg. 

Gjiistafara li}æsda-f'gra,-fgr-fQr-fg.r' o ell. fQr' o), v. n. ;:J: fare, 

rejse om fra det ene Gjæstebud til det andet. 
Gjiiwiida (grgw-rgaa,-'r-go-rgo'o el!. rJO'o), v. n. = dri.iwa og 

(Till.) drciwi.ida. 
Glåsijnnader-sijnnad (glt]-si!JarJ'r), adj. 2 E. med et muntert, 

glad Sind. 
Glatta (glata,-ar), v. a. glatte; g. hann på, søge at fjærne 

det anstødelige i Ytringer, i Tale og Færd: hajn fors to, a hajn 
hadde snakt ijn for nar, å så ville hajn g. hann på'ed; - refJ. 
g. sei, faa Haaret til at sidde glat, frisere sig; spydig om den, 
der bruger megen Tid til at pynte sig; l\1. D. 168. 
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Glolfa (glåfa,-ai'), v. n. hoste med en ejendommelig larmende 
og stødende Lyd; M. D. 170; H. 202. 

Gloffa (glå:fa), gloffan (glåfan1, f. og 
Gloffehosta (glåf'-h1Jscla), f. hæftig, larmende Hoste; jfr. f. 0. 
Gløjggja (glo!Ja,-ar), v. a. frembringe Hul ved Hjælp af et 

Stemmejærn; jfr. l\L D. 171 og smlgn. nsk. glyggja. 
Gløjggjejam (glo/j'-jgrn), n. Stcmmejærn, Skjølp. 
Gnåsla (gnrjzla,-ar), v. a. knuse, splintre, sønderbryde ved 

stærk Gnidning eller Skamfiling. 
Gnåslner-u-ut (gn/izlii'1°), adj. søndergnedet, sønderslidt paa 

en· uordentlig Maade; jfr. f. 0. 
Goua (gå1J:a,-ar·), v. a. se Gawa (Till.). 
Grin (grln), n. Latter, Grin; varra fujller å g., knapt at 

kunne bare sig for Latter; mli g. å gaw, med Latter og 
Kommers. 

"G1·h1a» (grJna,-ar): g. i hoia vllred, slaa en Skoggerlatter 
op; jfr. sk. slft skratten i vtiret ( R. 597); - g. ad strivajn (ad 
Struben): jft gr'inar ad strivajn, siger den, som ikke vil gjøre 
nærmere Rede for Anledningen til sin Latter. 

Grijug1t (grit)a), f. høres nordlands ved Siden af ugr'inga» 
(greija), s. s. 

Groa (grlJa), f. Grøde; nyere F. gro, f. 
Groska (gråsga), f. Grøde i Jorden, især Y8d Foraarstid; 

isl. gr6zka. 
Groua (gd'11J:a), f. Grue, Grube; jfr. sångi·oua (Till.). 
uGrouer-grou-t» (gr0 å11/r), adj.: g. i måled, grovmælet. 
Grougåruer-u-ut (gråw-ggni'i·), adj. grovstribet, om Træ; 

R. 226. 
Grujutakst (groij-takst), f. Grundregel, fastslaaet Vedtægt: 

monne de' ska varra gn!)ntaksten? Ordet bruges mest i best. 
F.; i grnjntaksten, i Virkeligheden, i og for sig: i g. kujnne 
ja gjerna gjorra'd; smlgn. takst (Till.). 

Gryda (grycla og gi·yoa), f. 1) Gryde. 2) Skjældsord, om en 
Dreng ljfr. l\Iundheldet: Smaa G1'Ycle1° have ogsaa Øren). 

Gråhajlsteu (grghg[-sclgn), m. = gnlhajl. 
Griisa (.g1°q;za,-ar), v. n. og a. græsse; fig. blive overrnndet 

Kamp: hajn måtte livtil g. tesist 
Griisiijnkj fgrq;z- (§;;k), m. spøgende Benævnelse paa en 

l\Iand, hvis Kone er fraværende, bortrejst; svar. t Rigssprogets 
Gnesenke (forladt I\one). R. 210. 
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Gråwa (grq;wa), m. 1) pl. = sing.: Grever, Fedtegrever. 2) 
Skjældsord til en Dreng: sødden ejn horrag. ! slig en Grøn
skolling! 

Gråwlijng (g1'q;wli7]), m. = f. 0. 2, hvoraf Ordet maaske er 
et Demin.; IL 213: gi·avlinge, m. 1) liten gosse. 2) liten karl. 
- Dyret Grævling kjendes. ikke paa Ilh. 

GI'Øsla (gra-;;_la), f. en ubetydelig Smule, Smaadel af en 
Ting: en g. sokker. 

Grøsleri (gro-;;_l"1°i), n. smaa itubrudte, fintdelte Stykker: ded 
e Mra nad g" dar e ijann. 

Grøssel (gra-;;_'l), n. = grasla (Till.). 
"Gån (gfl,, gfl,1'-/jik, pl. /jeJ/ el!. /jik '; ptc. ggn's; g(j1J-gf1.n-gM; 

imper. g(j, gale, pl. g(jn): g. å Hijggja sei, gaa til Sengs; g. å 
lasa, s. Liisa; Tal em.: de' går som å lappa vfmla i månasjin, 
~: det gaar som det var smurt; fft fødder il g. på, pakke sig 
i en Fart; nsk. "det far FiHer til at ganga paa. » 

Gømsa (gam"a,-ai·), v. n. tygge i\Jaden langsomt, gumle; om 
tandløse Mskr. = gamsa 2; Il. 222. 

H. 

ullån (lzi}, lzi]r-liar{'-hat): efter Verbet lcujnna (kunne) bruges 
lz. meget ofte abs. og betegner da Evnen til at nyde, gjøre 
Brug af: sijll kajn ja'nte h., Sild kan jeg ikke spise; dajn oisan 
kajn jft gott h" den Øxe kan jeg godt bruge, osv. I elliptiske 
Vdraabssætninger: så Mr ja! -- i! så har ja alri l saa har jeg 
aldrig (hørt saa galt)! - jo, diir ska vi lu:l'd ! jo, det skal 
man tro! 

llabak (hgbal~), m. Høg; lysk Habicht; s. h~j (Till.). 

llabbeligrås el!. -gr1!ss (haf/lig?'ftz,-gras), m. som er bidsk 
sine Ord, som uhabbarn. 

Habbenes (haf/n's), adj. l E. el!. rettere ptc. af lwbba, 2, 
som har Tilbøjelighed til at snerre, «habban. 

Håda (lzil,da el!. lzliaa,-ai'), v. a. hade; h. på I) idelig spotte, 
drille, haane eller være ond imod: hajn hadde alti hannem å 
håda på; jfr. Aas. Haad og hæda. 2) volde, at et vist Forraad 
mindskes: lz. p. skouijn, hugge Skoven bort; h. p. hawrajn, give 
sig til at bruge af Havren. 

llåga (hif,ga), m. Hage (Redskab; ogsaa en Hage ud i Havet). 
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Håga (h{l,ga), f. Hage (Ansigtsdeli. 
llagakJoul (h{l,ga-klly;l), m. Livkjole. 
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« llagga n (lwga), m. bem. ogsaa: en bøjtstaaende Person, 
Rangsperson, overordnet Embedsmand. 

llakkeder-hakl<ed (hak'u'r), adj. 2 E. fuld af Hakker, Skaar. 
llakkuer-u-ut (halm'1·), adj. = f. 0. 
Håle1·-hål-t (h{l,fr), adj. = hagalijn. 
llallhottijng (hal-håti1/), rn. = hallstodclijnfJ, 
Hallsåra (hals-gra), aclj. 1 E. halvaarig: bållijn e kons h. 

inu, Barnet er kun et haht Aar gammel. 
llallt om hallt (halt lim h.) : sj evta el!. de la h. o. h., skifte 

eller dele lige, om to; R. 238. 
Hamiia (h{l,mpa,-ar), \. a. forb. alm. med på ell. ud: h. sei 

ud el!. h. på sei, klæde sig uordentlig, smagløst; sikkeelan 
diijn b1Ulijn e påhårnpader ! 

Hap11iju-e11-ed (hapi1/-'n-' rJ\, adj. forhippet, opsat; h. på'd, 
forhippet paa det; jfr. hz}Jijn (Till.). 

llarmse (hgrms'): varra h. på, barme sig, harmes: ja va så 
h. på'jn. 

Hanebillede (lwz: -be{cl'), n. Herreblad; i I\ortspil. 
llal'l'ed (lwz-.u), n. Herred. 
Harremåd (lwz"-m{irJ), m. Herreret = lcongamad. 
H:irtoi (h{ir-tåj), n. samtlige lledskaber, der udfordres for 

at kunne "hfira" (s. s.1, altsaa: lu?shammarn, hc?rstiiw og hfirsula 
(s. ss.). 

Uastuer-u-ut (hasclu'1'), adj. hastig, ilsindet, let til at blive vred. 
Hattaskol'pa (hata-sgårpa), f. gammel, daarlig, hæslig Hat; 

R. hattask6rpa, f. 
llattasluna (hata-slyna), f. = sluna. 
llawna (hg.wna,-ar), v. n. horne, hæve sig; bruges næsten 

udelukkende om Dej: dajn vil in te lz. 
llerliiwrader-liiwrad (hgr-lg;w1·au·1·), adj. 2 E. hæseblæsende, 

opsat paa noget: hajn kom så h. l 1\1. D. 199 er efter l\Ioths 
Samlinger fra Ribe Stift anført hecllevret (Lever hedder i Bh. 
låuw, f.) hed i Leveren, med en Bem., som ikke rigtig vil 
passe i Bh. 

Hipijn-en-ed (hj_pi1J-'n-'u), adj. =~ happijn (Till.). og = nsk. 
hipen. 

lljimgjevt (je112 - ggvt el!. -ggwt), f. Medgift, Brudeudstyr; 
l(jimgjevtasidng, f. Seng, erholdt i \1edgift; l\J. Gl. Hjemgave. 
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Boa (hga,-ai'), v. n. raabe lzo ! Udraab for i lang Afstand at 
vække ens Opmærksomhed, naar man f. Ex. vil have ham til 
at standse: hore du inte, ja lwada ad dei? R. 259. 

"Uojlla" (håfa,-'r-hålt-hålt), v. a.: h. sei for å grina, bare 
sig for at le; nsk. halcla seg fyre Laatt; - h. ijann, holde 
igjen, '1: holde tilbage; nsk. halda atter; - li. sei ujnnan, 
holde sig tilbage af Undseelse eller af Jlagelighed ~= sb'yda 

ujnnan; nsk. lialda seg undan. 
Uollskoul (lull-sgåy;l), f. Ilulskovl. 

1Iom11edebomp (hchnp'd'båmp): de' går h., siger man, naar der 
kjøres rask hen ad en ujævn Vej, og man skumples dygtig paa 
Vognen; dannet af hompa (humpe) og bompa (s. s.). 

lloppa (håpa,-ar), v. n. og a. rykke en Vogn, faa Hestene 
til at gaa baglængs; h. ! el!. h. jitrr ! Udraab til Heste for at 
faa dem til at gaa baglængs; !\I. D. 216; R. 243. 

lloppedestritt (lu/p'd'sdret): de' går mit li. el!. i et h.' i 
største Skyndsomhed, med ilfærdig Anstrængelse; ho, hei, h. ! 
- dannet af hoppa (hoppe) og stritta (s. s. Till.) anal. m. 
hompeclebomp (Till.). 

llorraår (håta- gr), n. Drengeaar. 

Jlortier-i-it (håz:ti'er), adj. 1) hurtig. 2) hastig, ilsindet. 
llossenål (ltå;:;'-ngl), f. Stoppenaal. 

Dot el!. hut (hgt, hyt), f. S0mmelighed, Anstændighed: vittu 
vidda hot! vil du vide Skik, skikke dig ml! 

Hota ell. huta (hgta ell. hyta,-ar), v. a. revse, rette paa ens 
Opførsel: ja lwtada 'na (ell. lwtada på 'na) så tit, man de' hjalp 
inte; h. sei, skikke sig vel, vise sig velopdragen. 

llottene (håt'n'), n. ussel, faldefærdig Hytte. 
Houaro (håy;a-rQ), f. Huro, Ro i Sindet. 

lloudsriir (håy;d-scg:r), m. Hovedhud, Hovedbund. 
llout (hliwt), f. Hofte. 
ullu(d)I) (h?J), f. cl bortkastes. 
lluggejam (hc[/-jgrn), n. Stemmejærn. 

llujnnaiirne (h01Ja-g:rn'), n. eg. Hundeærinde, '1: Svinkeærinde; 
hajn ska et h. siges ogsaa om den, der maa fjærne sig paa 
Grund af Naturbehov. 

lliyusa (hoijsa,-ar), v. a. hundse, behandle som Hund. 
llujuta (hoijta,-ar), v. n. snylte, holde sig til, hvor der er 

noget godt at spise; h. torrt, sidde med t0r Mund, intet faa 
at spise eller drikke; ~ trommet tont (s. Till. tromma) . 

. Ilusbone (h?Jz-bgn'), m. Husbond. Ved dette Ord tænkes 
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altid paa l\Ianden i Huset i hans Forhold som Tyendets Fore
satte, -- aldrig = .• Ægtemand. 

llut (hyt), f. s. Ilot (Till.). 
Uuta (hyta,-ar), v. a. se Hota (Till.). 
llrnddsten (varj-sdgn), m. Hvæssesten; Jyll. Hvædsten; ska 

ja torra i ven mii ejn h.? siges spottende til den, hvis Graad 
ikke vækker i'lledfølelse. 

Hrnlpa (va0xi,-m,), v. 11. føde Hvalpe; om Hunde. 
Hvarre} (vaz:v'l), f. = hvfrvel s. Hvii,ra. 
Hvanelvijun (vaz:v'l-vi1j), f. = lwfrvelvijnn. 
IMdef'røsta (vja'-frosda,-ar), v n. falde Rim, rimfryse: hår 

'ed hvidqfl'ostad i nal? er der faldet Rim i Nat? 
llviclh~acler-hyad (i·lrY-h!Ja<fr), adj. 2 E. = lwidsjijnnader. 
lhidlajde1·-lajd-laJt (vlJ-lc..1jcl'1·), adj. = f. 0.; s. Lajder. 
lhikked som (vek' J såm), i Tal em. ded e h., det er mig det 

samme, det er mig ligegyldigt. 
lh'ysla (vysla,-ar), Y. n. og a. efterligne Fløjtens Lyd med 

!\lunden: lrnjn dn h. diijn tonan? - Paa Søen maa man ikke 
h., hvilket menes al hidlokke Storm. 

Hriirl (vætl), m. = lwirrel, s. Hvirra. 
II~jll (lwf1, f. I) Hyld, Hyldotræ. 2) Hylde. 
Hå1111staw (hån-sdgw), m. = lulnnstokk. 
llår(dihånu (hg1·-hån), f. eg. Haardhaand, .:i: Strænghed: de' 

kajn'kje nytta alti {1 til på'jn mii h.; det kan ikke nytte altid 
at være stmng imod ham. 

llår(d)hiinder-hiind-1 (hip,-hælJcl'r), adj. haardhaandet, .:i: som 
tager haardt, saa det volder Smerte, f. Ex. vod Sygepleje; fig. 
uskaansom, ufølsom; - jfr. bloclliånder (Till.); nsk. hardhenclt. 

Hiijggja (hcc/ja,-ai·), v. n. h. om, vise overdreven Omsorg 
for, forkjæle; h. op fm'1' nujn, dcckke op for en med det bedste, 
Huset formaar. 

l!iilsa (11æ{sa), f. Helsen, Helbred. 
llil1111 (hæn), = hen ad (i Tiden): de' va klokkan tal h" det 

var llon ad m. 12; li. stilles i dette Tilf. altid bagest i Sætn. 
"Hiinua" (hæljlt) kan modtage Gradsbøjning: hånnara, hiin

narst: diijn står hiiimam; diijn hc'innersta hastijn; (hiinn Mre, 
s. B('ire); - rnrra fn'inna, i Syangerskab: hvor lclnt e hon h.? 
naar venter hun sin Nedkomst? 

1Iii1111el'lier-i-ct (hmi1'li'r), adj. og adv. henne, bort(jærnet: 
dcd e lu'innel'liarn, det er længere horte. l'llulig besl. m. M. 
Gl. lwnderle, hande1·mere og Lund: lwndcerlæ, lwndcenneræ. 
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Hiinnsammer-samm-t (hcen-sa11/r·), adj. hå;insamrne1°; jfr. 
R. 241: handsama, v. a, handtera. 

Håns!iitta (hcen-slæta,-ar), v. a. ;): slette en Sag (MothJ =jævne, 
neddysse: dar va nok lival rnid i vajn, man de' ble hiinsliittacl. 

Hiira lh(fra,-m0
), v. a. hærde; meget almindeligt (jfr. E.'s 

Udt. under "Hiircler11 ), saa vel som: 
lliirader-hårad (h(frarfr), adj. 2 E. hærdet. 
lliirpa (hcerpa,-'r-t'- t), v. n. nogle Steder paa Bøjgden: 

harpa (ligrpa), forbindes ofte med snii1pa (s. s.): værke, volde 
Smerte; om Bullenskab; de' lu'i1]!e1° å snåiper (Bøj gd. lwrpe1° 
å sna1°per) i fingerijn, det værker uafladelig i F.; i\I. D. 204; 
R. 684. 

llåsel-i-l'ång (lz(fz'l i våJJ), m. = akselivclng. 
liåst (hæst), m. '= håstOj = nsk; dajn tehånnada e ijngijn 

hiist, de' e en mi.ir. 
Hiitta (hæta,-w0

), v. n. lz. te, gribe til, søge at faa fat i, uden 
at det lykkes, altid med Bibegreb af, at det sker paa en kejtet, 
ubehjælpsom, forfjamsket i\Iaade; jfr. R. 285. 

u1Iøgga11 (lwga,-arl, v. n. bruges ogsaa i neg. Bem. om at 
indsmigre sig ved [{ryberi: hajn løv dlir å lwggada. 

lloj (hi]j), rn. Iløg. - en Bøj hedder derimod lwi (håj), m. 
«Hola11 (hi]'la,-'r-d'-t), v. a. bem. ogsaa at hylle, indhylle; 

h. ouer, dække over. 
lløunudros el!. hønnusdros (hmw- el!. he'!]us-cfrg_z), n. Bund

fald i Honning; jfr. ulionirn11 og (Till.) dros. 
llønnu å briijmtel'in (lw'!]u 16 bne'ij-r1n), Honning og Brænde

vin, en yndet Drik paa Julebordet; den tillaves ved at skjænke 
Brændevin i~ et Ølglas og udrøre et Par Skefulde Honning 
deri; enhver, som drikker deraf, siger: skål å gladeli jyl ! 
hvilken Hilsen undertiden bruges som Benævnelse paa selve 
Drikken: vi få inte skål å gliideli jyl i år, forr vi ha' jkkje nåd 
hønnu. 

111Iøns11 (høns), n. ogsaa en svagelig Kvinde; sensibel, med 
fine Fornemmelser. 

llønsakjiva (hensa-kjva), f. se Kjiva (Till.). 

I. 
«ldi11 (idj), præp.: komma op idi'ed, komme galt af Sted, 

komme i en Ulykke: tft dei i ajt, a du ijkkje kommer op idi'ed ! 
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I fi\rr (i fat), s. Farr (Till.). 
ljnna-arbei (iija-r;ubaj), n. Indearbejde, ;_i: Arbejde inde i 

Huset, under Tag; mods. ucla-arbej (Till.); nsk Innearbeid, n. 
ljnnanhuses (iijan-liyz's), adv. ;_i: inden Døre; nsk. inn-hyses. 

Ilrdevål ! (ilfo'v!J}l og -væl), lldraab, naar nogen bliver over
vældet af Forbavselse eller Skræk; som oftest sammen med 
kors el!. koss (kårs, kås): koss i.! og koss i. ililll ! ogsaa: ilede 
mei viil, og: ilecZe mei viil, iliill ! 

' "Iliill» (ilæ1) bruges ogsaa som Udr.: i., hvor hajn kujnne I 
i. då, hvor jft briinde mei ! 

Ina ljna,-ar), v. n. frygte, ængstes: jft inar om min kjistena 
(s.d. 0. Till.). 

ulskåna·• (jz-kgna), f. slå i., glide paa Is; at «sltt rawk(ma" 

siges i Spøg om den, der, ved at glide paa Is, falder bag over: 
hajn fljkkj sei en rititi r.; af 7°aw (rgw) og ktina. 

hia ljyia), eg. evige; som i dsk. Rigssprog forstærkende 
Tillæg til pron. livib, (v!J'i'), hver: lniir i. dft (gång); Il. 123. 

J. 
Jadt'1t (jacl?Jt), f. og n. højrøstede Bebrejdelser, hysterisk 

Graad, mageraab: hon bolt et ftllit j.; smlgn. l'II. Gl. Jodut. 
Ji\mijnne (ja-miij'), n. eg. Jaminde, ;_i: Samtykke; nsk. 

Jaminne, n. 
' Ja måjnn ! (ja mæ1J1, jamænd, et bekræftende Udtryk for 

Samtykke, Billigelse: må ja tå diijn? - ja nu~jnn ! - bruges ofte. 
Jar- (jgr-), Jærn-, i Sammensætninger: .farkjiva, jarnajla osv. 
uJarn" (jgrn), n. Jærn; flg. bruges det oftest med Bem. 

et ihærdigt, energisk Menneske, hvilket ogsaa er alm. andre 
Steder i Danm.: "han er et Jæm til at hænge i". 

Jarna (jgrna,-ar), v. a. beslaa med Jærn; nsk. jarna. 
Jawnt må (jgwnt mf§), præp. eg. jævnt med, ;_i: i lige Højde 

med, i samme Plan: vanned i groften sto }. m. viijn; nsk. 
jamt med. 

Joll (jo1J, f. Jolle; holl. Jol. 
Jormånad (jgr-mfj,narJ), rn. Jordsmon. 
Jylagass (jyla-gas), rn. Hygge ved Juletid; Velvære, saa 

man i enhver Henseende kan «passa sei" (s. Gassa). 

Jump el!. jomp (jåmp), n. et lille Spring; eng. jump. 
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Jum11a el!. jom11a (jåmpa,-ar), v. n. · gjøre et lille Spring; 
R. 297; eng. to jump. 

«Jårrt" (jærtJ: te j., hos eder, i eders Hjem; smlgn. te 
vå1,t (s. Vår). 

Jøgg (jofJ), m. Haartop: til'jn i joggijn ! 
Jiirla 1jt/rla,-ar), v. n. larme, støje uafbrudt; ogsaa fig. om 

idelige Smerter: gjigten sto å jodada i kroppijn på mei. 
Jøtta (jota,-ar), v. n. 1) gjøre en ivrig, men forgjæves Be

vægelse for at naa noget, faa Tag i noget. 2) have en hop
pende Gang. 

K. 

Kabba (kafJa), f. = leil. 
Kabbes 1kafJ's), m. nedsættende Udtryk om en Dreng eller 

Mandsperson: hajn e då ejn i\rtier k. ! han er dog en løjer
lig Fyr! 

Kaga ( k(jga), f. Fællesbenævnelse for Hrndebrød: ska 
bållijn ha sei en k.? (;i: et Stykke Hvedebrød, Tvebak, Kringle 
osv.). i\I. D. 257. 

Kagg (ka[J), m. = leil; nsk. og sv. kagge, m.; eng. cag. 
«Kajla" (kgla,-m',-aaa,-ad og -'1,,-kalt',-kalt), v. a. Inf. å k. 

bruges ofte i Betydning: saa godt som, paa det nærmeste, saa 
at sige (hvad man maa kalde): hajn e mftst dor å k.; di va il 
k. gjevta; nsk. til aa kalla. 

Kajuebrå (kr;pj'- brC§), n. 13ræt, Hylde for neden paa en 
Tallerkenrække til at sætte Kander, Kopper o. I. paa. 

Kai (lc(jl), n. prop. Karl. 
Kali (lcajJ, m. 1) Kalv. 2) s. nedenfor Kalla, 2. 
Kalla (kaja,-ai·), v. n. 1) kælve, om l{ør. 2) tabe meget 

paa en Gang af det, man bærer: dltr lcallada hajn, der tabte 
han en god Del af det, han bar; et stærkere Cdtryk end dmuua 
(s. s.; eng. to drop). Det, der tabes paa denne l\laade, kaldes 
ejn kall; og paa samme l'\Iamle er vel «draUbes11 (s. s.) dannet 
af clrabba, og betegner en ringere Mængde af det, der tabes. 
Det maa da betragtes som en Tilfældighed, at Skoug. og med 
ham .E. har indskrænket Bem. == snonlalk (Tillægshestemmelsen 

«sejgn har Skoug. ikke). 
Kallabøtta (kaja-bota), f. Bøtte, hvoraf man giver spæde 

Kalve '.\lælk; = startabotta. 
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Kano el!. ka1·no (kang ell. karng), f. usædelig I{ vinde. 

«Ka11per~llika11 (kap'røfka), f. er ogsaa Navn paa en Dans, 
en Slags oppstajlledajns (s. s. Till.). 

Kåraråjkkja (kgra-ræka), f. Karrække, :i: Tallerkenrække, 
Tinrække. 

Karno (karng), f., s. Kano (Till.). 
Karniifta (karno.fla el!. -nofla,-ar), v. a. gjennemprygle med 

Næverne; se Aas. karn~fia. 

Ka1·pa (kgrpa), f. Trækasse til Værktøj, Værktøjskasse; jfr. 
madakarpa (Till.). 

Karsnud (kgr-snya), m. og karsnnda (kgr-snyoa og -snyda), 
f. kaldes den, som er: 

Karsnudader-snndad (kgr-snyoao'r), adj. 2 E. = «kar i snudan•· 
(s. Kar, adj.) kjæphøj, overmodig; M. D. 261 karlhogen. 

Kas (kgz), m. og kasa (kgza), f. en, der «lcasar11; se Kasa. 
Kashås (kqz-hgz), m. og kashåsa (kgzhgza), f. henholdsvis 

f. 0. 
Kast (kgst), n. Antal af fire Stykker; bmges kun, naar der 

tælles Sild; nsk. og sv. kast, n. 
«Kasta11 (kgsda), v. tr. Verbet, brugt med de under d og f 

anførte Bemærkelser, har altid Tidsbøjningen: -ai·-aoa-aiJ. 
Kata (kgta), f. en ringe, ussel Hytte; udbyjggjara-k., en 

ussel Husmandshytte; M. D. 256 og 289; sv. kåta, f. R. 38i ; 
nsk. og is!. kot, n. 

Katolsker-katolsk (katglsg'r), adj. 2 E. tummelumsk, tosset, 
ude af sig selv. R. 313. 

Kattajau (kata-jgw), n. overdrevent Hastværk: har'ed sødden 
et forskrt\jkkjelit k.? 

Kiss! (kes), Lyd, hvormed man skræmmer Katte: hajn torr 
ijkkje ejngång sei k. te kat, han har ikke engang Mod til at 
skræmme en Kat. N sk. kjest ! og kist ! til Forskjel fra Kiss, 
der ligesom i Dsk. er Lokkenavn til en Kat, og hvorved Mund
heldet «Der skal ingen sige ms til min Kat11 faar en hel anden 
Bet. end i Bh. - Lokkeordet til Katte er paa Bh. pys (pyz), s. s. 

«Kje11, adj. hedder i Regelen kjew el!. kjiw (kfw, kf.w) og 
efterfølges a 1 tid af å' ed (af det). 

«Kjiste11a11 (kesd'na), n. pr. bruges ligesom i Skaane som 
Skjældsord til en, der kludrer med hvad han foretager sig: du 
e rajti en k. ! jo, k. ! jo pyt! (R. 322); - ja inar om min k., 
jeg frygter for, at det skal tage en slem Vending. 

29 
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Kjiva (ktva), f. Vidjekurv til at bære paa Ryggen, alm. for
synet med Trælaag; .fiska-k., hønsa-k., en saadan I\urv til at 
bære Fisk, Fjerkræ i; nsk. Kipa. 

Kjylemilk (kyl'-melk), f. Bollemælk. 
Kjylemåns (kyl'mgns), m. Tyksak, Tværfylding. 
Kjyr (kyr), m. Tyr; dette Ord bruges ofte i Sammens. for 

at danne grove Skjældsord: loink., rnajk. osv. 
Kjyssebar (køs' -b[!_:r), n. Kirsebær; kjyssebaratrii, n. Kirse

bærtræ; R. 321. 
Kjyssekåga (køs' -kijga), f. Harpix, klæbrig Saft, som udflyder 

af Træer, særlig af Kirsebærtræer = Kva (Till.). 
Kjyt (kyt og køjt), en hyppig brugt Neutrumsform af kjøkker 

foruden den af E. anførte. 
Kjiija (kq;:ja,-ar), v. n.: k. hans kaldes det, naar man løfter 

et Barn til Vejrs ved at omfatte dets Hoved med Hænderne, i 
andre Tilfælde vides ikke Ordet brugt; jfr. kjlij = Kjæve, i 
KjaJsima; der høres ogsaa: kjaje-høns (Bynavnet Kjøge udtales 
kt!}'); paa Falster: kaje-hans (kåj'). 

Kjåjahorn {kq_ja-hom), n.- lille Drikkehorn ( «lfonkylie "), 
hvoraf man fordum lod Børn drikke Hoppemælk som lVliddel 
mod Kighoste. 

Kjajhosta (kq;:j-hgsda), f. J{ighoste; smlgn. M. Gl. 464 

Kægehæse. 
Kjal (kq;:l), m. Rjedel. 
Kjalallikka1·atnr11 (kq;:la-flekara-tyrn), f. best. F. Kjedel

fiikkerturen, Navn paa en Dans. 
Kjiilijngabor (krgliya-b{ir), f. eg. Kællingebør, J: Modvind; 

jfr. møllebar (Till.). 
Kjalijngarå (krgliya-rg), n. Raad, Midde! mod Sygdom, med

delt af en klog Kone; jfr. doktararå (Till.). 
Kjiina (krgna,-'r-t' -t) ell. bekjana, v. a. bekjende i Kortspil: 

du ska k. tramp, du! hedder ogsaa bekji\;nna (b'kæya,-'r-d'-t 
el!. b'kæ'l}d'-b'kænt). 

Kjara (krgra,-ar), v. n. kalde en «kjære» (kjara), naar man 
indstændig beder ham om noget: hajn bådde kjarada å b<l, :i: 

han bad indtrængende; nsk. kjæra, v. n. 
Kjiirak11jna {krgra-kg,fja), f. eg. Tjærekande, fig. Benævnelse 

paa en, der maa tage Plads bag i eller bag paa en Vogn, hvor 
alle Siddepladser ere optagne. 
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Kjiirkjebrogg (kærk-brøg), n. Rirkebrug: dåjn kjoulijn kajn 
gott cloua te k.; jfr. åslcebrøgg (Till.). 

Kjårkjegrijnga (kcerk'-griija), f. høres nordlands for -gringa 
IS. Gringa). 

Kjårregår 11.:æi:,'ggr), m. IGrkegaarcl; aldrig: kjiirlcjegår. 
Kjåwtasmiijlla (kr§wta-smæla), f. Klap, Flig paa en Ørehue; 

dannet af kjiiwt og smiijlla (s. ss.). 
Kjobb (kø{J), m. = kjobbes. 
Kjodda (kørfa,-ar), v. n. = brolclca; begge Ord bruges tit 

sammen: hajn sto ii lcjoddacla å brokkada å kujnne ijkkje få 
et or fram. 

Kjoddsava (i.:ø(l-sgva og -sgwa), m., s. Sava. 
Kjokkeprost (kok'-prgst), m., s. Prost (Till.). 
"Kjokkern-kjokk-l1jøkt el!. kjyt (iolc'r-kyt, J:.ojt), adj. tyk; i 

plat Talebrug bemærker lcjøklc frugtsommelig; gjorra kjekk, 
besvangre. 

Kjølnegalt (io{n'-galt), m. Ildsted til en Kølle. 
Kjolsa (kølsa), f. sammenfiltret l\Iasse af Garn e. des!.; -

l0jølsa sammen (/;.ølsa,-ar), sammenfiltre, bringe i Urede; R. 376. 
Kjolsijng (lmlsif;), m. = f. 0. eller Dim. deraf. 
«Kjora" (/;./fra, k(/r-hfr' el!. k(/rcl'-k(/rt), v. a. og n.: k. loin, 

fare med Løgn, lyve; k. ijnn = aga ijnn (Till.); k. imål, s. 
J1alkjorijng (Till.). 

Kla111;t (klangt), f. marinet. 

Kla1111e1· (kla~i'r), Iforiander, coriandrum sativum. Naar 
Kirkeklokkerne ringe i Hasle, siger man, at det lyder, som 
om de synge 

Påstenåkker å dijll, 
timian ii klannerfro. 

Klåra (klyra,-ar), v. a. klare; k. å, klare af =~ klarna, om 
Vejret; le. sei, klare sig, begaa sig, finde sit Udkomme, staa 
sig i Kamp. 

Klassa (klasa,-ar), v. n. = klasa, 1. 
Klasseder-kl11ssed (klas'v'r), adj. 2 E. og 
Klass11er-11-ut ilclasu'ri, sølet, om Føre; dyngvaadt, klæbrigt 

af Fugtighed: de' va sødden et lclassed fure. 
Kianna (klgwna,-ar), v. n. kludre; deraf 
Klanneri (klgwn'r1, klgwn'1°i), n. mudderi, mudclerværk. 
Klanra og klavra (klay;ra, klai;.ra,-ar), v. n. klapre: dorn 

står å klavrar. 
29• 
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Klawepijo (klgw'-pi'fj), m. = lakkepijnn: 
Klawe- lawe- lakkepijnn 
gjijkkj ud å ijnn å ud å ijnn 
må rawen fujll å pølsesjijnn. 

Klemma (klæ!!_w,-'r-d'-t), v. a. 1) klemme. 2) anstrænge sig 
af yderste Evne; ogsaa: k. på: klam dei ! hajn kli:imde på, de' 
basta hajn kujnne. 

Klikk (klek), m. 1) en paaklinet Klat af et blødt, klæbrigt 
Æmne: ejn k. ler, smorr, osv.; R. 327. 2) = Dsk.: Plet paa 
godt Navn og Rygte. 

Klikka (kleka,-ar), v. a. og n. ved Hjælp af en Murske at 
tilkline Huller i Lervægge, tilmure Ridser og Huller i Mure. 
Ordet er vel dannet efter Lyden, i det der ogsaa siges om en 
Bøsse, at den «klikkaru. 

Klina (klt_na,-'r-d'-t), v. a. 1) kline, lukke Rummene mellem 
Bindingsværket paa en Væg med æltet Ler, Klineler. 2) kyle: 
hajn ble så galijn, s'a hajn klinde bogen hånn a golled. 

Klinegjijlle (klt_n'-!)iL\ n. Gilde, der efter fuldført Klining 
gjøres for Klinerne; R. 326. 

«Kloisau (klåjsa,-ar), v. a. faa Bugt med, overvinde: ja 
kujnne kloisa 'ijn. 

Klokka (klåka), f. 1) Klokke. 2) Ur: har du k. på dei 't 
M. D. 278. 

Klompa (klåmpa,-ar), v. n. klumpe sig, danne sig til Klumper. 
Klossa (klåsa,-ar), v. n. bære sig ad som en Klods. 
Klåw (kl{f!w), n. et større afkløvet Stykke; brajnne-k., 

et Stykke Brænde, Favnebrænde; at kløve hedder klåwa 
(klg:wa,-'r-d'-t), v. a. 

Klåwa (klg:wa,-ar), v. n. gå klodset, være nær ved at falde 
over sine egne Ben: hvoddan går du å klåwar? 

Klåwauiid (klg:wa-n[iDJ, n. ueg., Skjældsord = Fæ; nsk. 
Klm,enaut, n.; R. lclava-naut, n., i eg. Bet. 

Klåwbrii (klg:w-br[i), n. kløvet og ovntørret Rugbrød. 
Klofftier-i-it (kløfti'r), adj. kløgtig, opvakt. 
"Kliisu (kliiz), m. klodset Person, ubehøvlet Menneske. 
«Kliisau (kl[iza,-ar), v. n. være klodset i Gang og Bevægelser; 

være ved et tungt Arbejde, der let medfører sligt: har ska ijn 
ga å k. ! 

Koaddra (kna{fra,-ar), f. en Kvinde, der taler eller ler 
meget og højt. 
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Knaddreder-knaddred (kna~fr'o'r), adj. 2 E. ujævn; om en 
Vej, saa der frembringes «knadder", naar der kjøres hen ad 
den: knaddred føre, Føre i Frostvejr. 

Knaddruer-11-nt (knar]ru'r), adj. - f. 0. 
K11apper-k11app-t (knap'1'), adj. 1) = Dsk. 2) ordknap, mut 

i Svar; - snakka knapt, at tale pænt, søge at tilegne sig en 
dannet Udtale; mods. snakka bre(d)t, tale rav-bornholmsk. 

Kneit (kngjt), m. l\nægt. 
Knigla (knegla,-ar), v. n. have en vaklende Gang; om et 

voxent Menneske, hvis Ben ere saa svage, at de knap kunne 
bære ham. 

«Knobb" (knåfJ), m. fig. om Personer eller Gjenstande, som 
paa Grund af deres Forhold eller Egenskaber ere i højeste 
Grad tilfredsstillende, som vækker Glæde og Bifald; paa samme 
\Iaade maa adj. knobb forstaas, der paa Bh. kun bruges abs. 
og ikke bøjes: di e riijti k., de ere fortræffelige, udmærkede. 

Knogga (knåga,-ar), v. a. knuge. 
Knnlka (knylka,-ar), v. n. klynke. 
Knulkepiva (km1lk'-pf_va), f. en, som stadig klynker. 
Kny (kny), Navn paa en Leg, hvor det gjælder om at «kny" 

.J: røre ved Jærn (et Sømhoved, Hængsel e. lign.) for ikke at 
blive «tagetn. 

Knysta og knystra (knysda, knysdra,-ar), v. n. give en svag, 
undertrykt Lyd af Latter, Graad, Hoste, l\Jukken e. lign. ; l\J. 
D. 284 og 287; sv. knysta; R. 339. 

Knåggamål (knåga-mijl), n. i\Jaal af en Fingers Længde; 
bruges ved Strikning: når du har strikkad et hallt k., kajn du 
til ijnn. Af knåg, m. Kno. 

Knajkkja (knæka,-'r-kngjt'-kngjt) v. a. knække; k. å ell. k. 
asta, bevæge sig med Kraft og Hurtighed; k. te, slaa til med 
Kraft, ofte pleon.: hajn knajte te å slo. 

uK11appan (knæpa,-'r-t'-t), V. a. bruges ogsaa ligesom i Nsk. 
obscønt med Bem. beligge. 

Kniippslå (knæp-s!ij,-r-slg-slija), v. a. aarelade. 
Kokkerera (kåk'rfra,-ar), v. n. koge, lave l\lad. 
Kollra (kå1ra,-ar), v. n. pludre om Kalkuner. 
Komma (kå1_!!a,-'r-kå"f!}-kå111/a), v. n. komme; k. op idi 'ed ;i: 

komme galt af Sted, komme i Ulykke; k. op på en gammel 
mar å ria, Talem., anvendt, naar en kan vente sig en drøj 
Irettesættelse og Straf. 
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!fondevita (kond'vtta), f. Aandsnærværelse !fr. conduite); og
saa i Bet. af Kjendskab til, Efterretning om noget. 

Konnerå (kå~i'-rg), n. Koneraad = kjiilijngarå (Till.). 
Ko11trårie1·-i-it (kontrrl,ri'r), adj. om hvad der gaar imod. 

volder !\fodstand, Hindring; nsk. kontrari; eng. contrnry. 
Korausa (koransa,-ar), v. a. kue, kujonere; R. 346. 
Korrll (koræ!), n. Klammeri, Trætte; fr. querelle. 
Ko~idegriiuer-griin-t (kg_-sjto'-g1'iin'r), adj. af en vis grøn 

F'arve. 
Koslik (kg_-slek), m. Haartot, som kun vil falde en Vej, i 

en vis Retning; jfr. eng. cowlick. 
Kosta (kåsda,-ar), v. n. koste; k. på, tage paa Kræfterne: 

om haardt legemligt Arbejde ; "de' kostar på,,, siges ofte i Spøg 
til den, der under Anstrengelsen stønner eller lader en Vind 
gaa; nsk. kosta paa; R. 236. 

Kratta (krata,-ar), v. n. kravle; k. på, komme sig efter en 
Sygdom, vinde langsomt frem; omsider se lysere Dage med 
Hensyn til sit Udkomme. 

Krawl (krgwl), n. 1) Kryb; oftest om Smaabørn. 21 !\løje, 
Besvær. 

Krawlel'i (krgwl'ri), n. = krnwl, 2 (Till.). 
Krawlier-i-it (krgwli'er), adj. møjsommelig, besværlig: haju 

har 'ed kon krawlit, han har det kun kummerligt. 
Kri (kriJ, f. Krig; få sin k. fram, sætte sin Vilje igjennem : 

hajn urar inte, forrijn hajn får sin k. fram. 
Kri (krt,-'r-o' -t), v. n. krige, stride med hinanden: e ded 

nu nftd h k. om? hajn lå bestandi å kride, han laa stadig 

Klammeri. 
Kl'ies (krfs,-'s-a's-ts), v. clep. kriges, ~: strides, kjævles. 

K1·is (kr{s), m. l\reds. 
Kriva (krtva,-'·r-krgv-kre-q_'o), v. n. krybe. 
Krivvel å kratt (kre1/ l å kmt): ma k. å k" med yderste ,\føje 

og Besvær: ja nåd' ed lival ma k. å k. 
Krostor-t (krg_-sdQr), adj. 2 E. opblæst, indbildsk, hO\en: 

R. 356. 
Kroul1jiUijug (kråw-ky:lii)), f'. Ifrokone: R. 3.~6: krulcvinua. 
Krysta (krysda,-'r-d'-t), l) v. a. = dsk. 2) \'. Il. skrante. 

føle sig syg og svagelig. 
Krfu1gel (krå'1/l), m. = krånglara 1Till.1, bruges og~aa ~om 

Øgenavn. 
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Krångla (krc1J1la,-ar), v. n. yppe Klammeri, naar der handles 
og kjøbslaas, prutte paa en nærgaaende Maade, være snedig 
for at tilvende sig Fordel, nsk. og sv. krångla. Deraf 

Krånglan (krårjlan), f. Handlingen at ki'ångla, og 
Krånglara (krå7Jlara), m. en, som ukrån_qlarn. 
Kråjngskoder-skod-t (krælj-sggo'r), adj. kringskoet (om Heste I, 

beslaaet paa alle fire Hove; smlgn.framskoder !Till.); om en, 
der træder haardt i Gulvet siges: hajn tror i golled som ejn 
k. hast. 

Kriiwa (krffwa,-'r-d'-t), v. a. kræve; k. sei, kræve sig, særlig 
om Børn, naar de "skal nogetn, nsk. ki·evja seg; il. 360. 

Krøggla (krogla,-ar), v. a. = broggla. 
Krøjlla (kro[a,-ar), v. a. l) krølle1 sætte i Iirøller. 21 = f. 0. 
Kriik (kriik), n. forkrøbent Menneske, Skrantning. 
Kriik11rij11-11re11-11red (Tcrfik-yrilj-'n-'o), adj. svagelig, skrantende. 
Krompa (ki·ompa), f. se Marrids (Till.). 
Knjlla (koja), f. Navn paa en kullet Ko. 
Kusa (kyza), f. = ku.jnta og kuta, hvilke anvendes som 

mindre platte Benævnelser; nsk. og sv. d. s.; R. 366. 
Kuta (kyta,-cw), v. n. kludre. 
Kvå (kvij og kivd), n. klæbrigt Udflod paa Træer; kjysse

båra-k.; nsk. Kvaada, Kvade, Kvae, f., sv. kåda, f. 
Kvålsåwta (kvgl- og kict},l-srpwta,-m·), v. n .• blunde; sv. qval

s~fd, adj. om den, der sover urolig. 
Kvappa (kvapa,-'r-kvap-t), v. imp.: de' kvapp i mei, jeg for 

sammen; ja smajt'ijn i golled, s'a de' kvapp i ijn, jeg slog ham 
Gulvet, saa det sang i ham. 

Krnrka (lcvg1·ka), f. I{ værk; nsk. Kverk, m.; sv. qvarka, f. 
K 1ij11folkagalijn-galed (kvi/jfålka - gglilj -· iJ), adj. gal efter 

Kvindfolk. 
K1·ij11folkamåju11eske (kviljfålka-mæ!J'sg'), n. l{ vindemenneske, 

uden nedsættende Betydning: dar rn kons et enesta k. 
l\vikka sei (kveka,-01·), v. refl. skynde sig, rappe sig; R. 3i2. 

Kvikker-kvik-i (kvek'r), adj. hores ogsaa for «kviikkern og med 
samme Bem. som i Rigsspr. 

Kvista (kvesda,-ar), v. a. kvæste. 
lhæsa (kv((!za,-'r-d'-t), v. a. kue, betvinge; tilintetgøre, 

ruinere; SY. d. T. qvåsa, tugte, banke, ydmyge. 
IHtjlfyr (kfjl-f11r), m. Koldbrand. 
Kåps (kåps), n. 1 \ rask Handling, Indgriben, der giver et 

i 
I 
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særdeles godt Resultat; fr. coup. 2) Gavtyvestreg, Puds: koss 
for ajle di kåps (ell. kåpser), hajn gjore, dajn horrijn ! 

Kåva (kgva), f. J{ube; bi-k., Bikube; en Kaabe hedder og
saa kåva, f. 

Kølpa (kølpa,-ar), v. a. og n. kulke, bælge i sig for at 
slukke Tørsten, k. i sei; R. 364. "Gølpa» bruges mere med 
H. til den kulkende Lyd; de' gølpada i ijn, når han drakk, løvv. 

L. 
«Lan 1 (lg, lgr-lgd' og lga'-lgt), v. a. og n. abs. med Bem. 

læsse, lægge et Høstlæs til Rette paa en Vogn, om Høsten, 
naar Sæden læsses og kjøres ind (jfr. senna, Till.), hvilket i 
Alm. udføres af en Høstpige, som saa kaldes lapeia. Samme 
Udtale og Bøjning i Forbindelserne: la te, lade til, yde, bekoste; 
nsk. lata til; - la atte, lade efter ;): give efter, række sig; 
om spændige Ting; ogsaa fig.: opgive at gjøre Modstand, vise 
Eftergivenhed. 

11La» 2 (la, Zar, låw, lga), v. tr. og n. «tillade, tilstede, o. 
des!.» Den af E. anførte Imperfektumsform lo for lou er næppe 
opr. bh. 

Laddruer-u-ut (la(fru'r), adj. laset, pjaltet; jfr. laddrijng. 
lf!J{ '. Lagg (lag), m. Kanten paa en Tønde (eller et andet Kar 
- - af Staver), der dannes af Enderne af Staverne, som rage udenfor 

Bunden: tå dei i ajt, du stødder laggana å kjitan ! = sv. lagg, 
f.; derimod bem. dsk. Lugge el!. Lug; nsk. Logg og is!. logg 
Fals i Staverne til Bunden. 

Lagga opp (laga,-ar), v. a. istandsætte et Kar af Staver, 
hvis l{ant ( lagg, s. f. 0.) er forstødt, hvilket maa udføres ved at 
skære en ny Bundfals højere oppe og bortskære det itubrudte 
af l{anten; smlgn. dsk. lugge (Moth); nsk. og sv. lagga; R. 388. 

Lagga (laga,-ar), v. n.: gå å l., dovne, sløse Tiden bort. 
Låhus (lg-hyz), n. pl., modsat stouhus (Stuehus(e)), bruges 

ikke alene om Staldbygningerne (s. La), men om alle de til et 
Avlsbrug nødvendige Udhuse: dår e nonna forskrajkkjeli sjita 
lahus te dajn gårijn. 

Lajnta (lgjnta,-ar), v. n. = låjnta. 
Laj11ta11 (lgjntan), f. = ldjntan. 
Lajtara (lgjtara), m. = lejtara. 
Lakkoi el!. hyppigere lakktlia (lakåj_, lakåj_a) f. Levkoi. 
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Låpeia (ld,-paja), f. se La 1Till.). 
Lapsåla (lap--sclla,-ar), v. a. se Såla 1Till.). 
Låsakonge (l{jza-kålJ'), m. en, som er klædt i de usleste 

Pjalter, uhvor dajn ena lasijn slår te dajn andra». 
Låsak1·iimmara (l{jza-krærrtara), m. Inudekræmmer; ogsaa 

= f.O. 
Lattermijller-mijll-t (lat'r-rniL'r), adj. lattermild. (E. anfører 

latterdal som det eneste Ord med Smstn. latter.) 
Lant (lg,wt), n. s. Lout (Till.). 
Le (l!!, lgr-lerj'-let), v. a. lede, føre, styre; l. må, lede med, 

J: trække afsted med en: hajn kom !enes må kjivijn a vaj ten, 
han trak af med Tyven til Arresten; l. en ko. 

Leda (lgda og lgaa,-'r-/gt'-lgt), v. n. og a. lede, søge efter. 
Ledda 1 (lerja,-ar), v. a. bevæge et af Legemets Led: hajn 

kujnne ijkkje l. knad, så svåjled va'd. 
Ledda 2 (lerja,-ar), v. a. Yæde Overfladen af en Gjenstand, 

for at modvirke Hede eller Tørring; l. bro, gistne Brød. 
Leia (laja-'r-d'-t), v. a. læge; såred vil inte leies, Saaret vil 

ikke læges. At helbrede indvortes Sygdom hedder korera (-ar). 
Leier (laj'r), f. Strøelse under Svin; ogsaa svina-l.; jfr. 

:\l. D. Leir. -
Leiervajl og leiervåjl (laj'r-vg,i og -vg[), m. Lejervold, Havs

nød, Fare for at lide Skibbrud: God fri vos for å komma i l. ! 
Leisa (lg,jsa), f. Lektie, Lærestykke: kajn du din l.? 
Lings ell. links (le17s, le17ks), adj. 1 E.: hajn e inte så l. ijndå, 

han er endda ikke saa tosset, daarlig, ikke tabt bag af en Vogn ; 
tsk. Zinks, adv., l. sein, være kejthaandet. 

Lo (lg), n. Lod; klokke-Z" Urlod, ogsaa kaldet loddlo (s. s.); 
sønøps-Z. rund Sten eller Jærnkugle til at knuse (rnala) Sennep 
med; R. 561. Formen lo afløses mere og mere af den nyere: 
lodd (lår]), n., der altid bruges for: Vægtlod. 

Lobbaholl (låf.Ja-lzå~), n. sumpigt Sted i en Skov. 
LoiHprost (lqjn-prgst), m. se Prost (Till.). 
Lokat (lg-k;;,t), m. bruges mest i best. F. lok1tttijn, et Ud

tryk fra Tærskeloen; kjajnner du lokattijn? siger Tærskeren til 
et Barn eller en anden uvedkommende, idet han omfatter sam
mes Hals med Plejlens hånnval og slaul (s. s.) og klemmer til, 
enten for Spøg eller for at kyse bort; R. 411. 

uLort» (lgrt), m. bem. ogsaa Fjært. Naar l. staar som 
adj. og interj., hedder det lorta (ligeledes sjit-sjita). I et Smæde-
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rim fra I\lemensker Sogn forekommer Ex. paa de tre Synonymer 

lort, moj og ~jit: 

~jita den å loi,ta priist, 
å maj få ;i på sta"nan last. 

0: En daarlig Degn, en daarlig Præst, 
og slet ;i faa paa Stævnet (0: Kirkest.) læst. 

(,01·teri (lgrt'1·i), n. 1) Jux, daarligt, værdiløst Kram. 2: 
Spøgelse: dår gjijkkj l" det spøgede; forekommer ikke saa ofte 

denne Bem. som ~jiteri (s. s. Till.); R. 412. 
Lout (låwt), n. Sal = hused (s. Hus, 2). 

I 

Lugår (lugtJ,r og loggr), n. Rum, l{ahyt til Skibsfolkene i 
den forreste Ende af et Skib (s. Aasen: Luga1', m.). 

J,ujnns (loijs), m. 1) stor firskaaren Karl; Dyr af en ualm. 
Størrelse. 2) om en Person, der er klodset og træg i sine 
Bevægelser. 3) tung, uhandelig Gjenstand. 

Lnjnnsa (loijsa-a1'), v. n. lunte, bevæge sig tungt og dovent. 
Lunns (lons), m. = li~jnns (Till.); sv. luns, m. 
Lunnsa (lonsa,-a1'), v. n. = lujnnsa (Till.); R. 415. 
fo1sa (lyza,-a1'), v. a. og n. 1) lyske, rense for Utøj. 21 v. n. 

luske, snige sig omkring paa en fordægtig Maade. 
Luska (/'!Jsga,-a1'). 1) v. n. luske. 21 v. a. lyske (uden Kam1, 

pille Utøj af Haaret; sv. luska. 
Ly ily, ly'1'-lyd' og liio-lyt), v. n. lyde, give Lyd. At lyde, 

adlyde hedder derimod ajta (s. s. Till.). 
Lyhorse (ly-hiirs'\, adj. 1 E. lydhør. 
Lyjkkja (lyÆa), f. 1) Lykke, Dragknude. 2\ Lykke, indhegnet 

Vænge; g1'Cisl. (grg;z-l.\, Lykke, udlagt til Græsning; slcou-l., 
mindre indhegnet Skov. 

LY,jkkja (lyÆa,-'r-lyt'-lyt), v. a. lukke; bruges nu næppe uden 
i Forb. l. en lwssa (hå~a), lukke en Strømpe; i Strikning. 

Lyngriva (l01;-riva) f. Lyngle, Segl til at skære Lyng (riva 

lyng) med. 
Lyst (løst), f. Lyst: ma lysta, lysten, lækkersulten, længsels

fuld efter at nyde: ja sidder rLijtit å bier mii l., jeg sidder 
ordentlig og bliver lækkersulten; nsk. med Laste. 

Lå11ggr11j1111er-gr11j1111-t (li'a;-gro"ij'r), adj. Neutrumsformen 
bliver mest anvendt om Havet eller et Indvand, hvor der findes 
grundt Vand i lang Afstand fra Kysten eller Bredden, hvor 
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Havbunden kun har en ringe Hældning; nsk. langgnmt (til Dels 
opfattet som landgrunt). 

Lårlonka (lrj,r-løJJka), m. ringe Varmegrad; sigter til Laarets 
Varme; hedder ogsaa lå1'varma, m. 

Lårlønka (lrj,r-løJJka,-01'), '" a. oprnrme til "lårlønka"; s. f. 
0. og .,lårlønkader". 

«Låjggja11 (læ/}a,-'i,-lt]-lajt), v. a.: l. biinnerna sammen, folde 
Hænderne; Ordet}olde, der ikke har hjemme i opr. Bh., brnges 
aldrig i denne Forb. 

Liijsfn,jller-fnjll-t el!. fullt (lg:js~fotr), adj. spøgefuld, munter. 
Låmprit (l{t'mpra,-01'), v. a. med Lempe at flytte, bringe i 

den rette Stilling; om tunge Gjenstande; l. lasten i et sjeY; 
!\I. D. 321. 

Liisterlia (låsd'rlia), adv. umanerlig: hajn e så l. douijn. 
Låttfarruer-u-nt (lcit-ja'(:u'r), adj. 1) som føler sig let; nl 

oplagt til Bevægelse, til at gaa el!. løbe ; som kan bevæge sig 
rask og frit. 2) let at bevæge, haandterlig; s. M. Gl. letfærdig. 
3) som ikke hindrer en fri Bevægelse a) let at bevæge sig 
med, om Klæder; b) let at bevæge sig paa, bekvem til Færdsel, 
om Yej, Føre. - liit~fcYrdier-i-it, adj. letfærdig, løs i moralsk 
Henseende. 

Låwemåda (l(!!w'-mrj,da,-mr]Ja), f. LeYemaade, :i: Kost; hrnd 
Føden angaar: dar e in te nåd å klawa på låwemådan; alm. i 
dansk Almuespr. 

Låweråjggj (l(f:w'r-æ/;!, f. tynd, flosset Æg paa skærende 
Redskaber, som frembringes, naar disse slibes paa en grm 
Slibesten; den stryges bort bagefter med en Hvæssesten. 

Løddbois (lørl,-bgjs), m. en, som "løddai'" (s. s. og Boisa). 
Løgga (løga), f. Luge. 
Lømm (lø1?7:), f. et Lem, Ledemod; fatti-l., Fattiglem. En 

Lem hedder derimod låmm (læ'l}!.), rn. 
Lømma (lø1?1:a,-ai'), Y. a. = lønka. 
1,ømmader-lømmad (lørr_rnJ'r), adj. = lønkacler (se Lenka, 

v. a. Till.). 
Lonka (leJJka), m. Lunkenhed i eg. Bem.: dar va'jkkje l. 

i ijn, han var ganske kold. 
(,m1ka (lm;ka,-01'), v. a. lunkne; lonkas (lø7Jkas,-as), v. dep. 

lunknes; lonkader-løukad (leJJkaJ'rl, adj. og ptc. 2 E. lunken, 
lunknet. l\Ioth har at lunke, lunkes. I ueg. Bern. brug·es disse 
Ord ikke i Bh. 



452 LøNs-MatA. 

Løns (løns), m. } l . l . T. 11 Lønsa (lønsa,-ar), v. n. = UJnns og upmsa ( 1 .). 

Løssa (løsa,-ar), v. a. løsne. 
Løtt (løt), m. 1) Byrde, der skal løftes. 2} selve Handlingen 

at løfte eller den dermed forbundne Anstrængelse: de' va ejn 
hår(d) løtt, den Byrde var streng at løfte. 

Lotta (løta,-'1·-løt'-løt), v. a. løfte. 
Løttene (løt'n'), n. saa meget der kan løftes paa en Gang: 

ja tou'ed i et l. 
Løvva (lø'l}a,-'1·-lø'I}-' o), v. n. løbe; l. i vojll (vå/) 'J: løbe løbsk; 

om Heste. E. har "vojllovva". 
Løvvenasjytt (lø1!_'na-v·øt), m. Løbeskytte, Løsgænger, Vagabond. 
Løvvene (lm!_'n'), n. Løben, saa langt der løbes paa en Gang. 

M. 

"lllåd" (mgo), m. bruges abs. med Bem. Sulevælling: 1marn 
ska vi hå arter te midda, vi ska inte ha m.; M. D. 350; -
få m., spise; jfr. få (Till.) og ada. 

lllådakarpa og mådkarpa (rngda- ell. mgoa-kgrpa; mgo-k.), 
f. Madskrin, Trækasse med Hængsellaag, til at have Fødevarer 
i; se Karpa (Till.). 

Jlådamel (mgda- og mgoa-mgl), n. det fineste Bygm~l. 
'.llådavråg (mgda- og mgoa-vrgg), n. som vrager Maden, er 

kræsen. 
u1'1adkaspr11du (madka-sbryo), n. ogsaa = Ormemel. 
lllådtidier-i-it (mgo-tf.oi'r), adj. ogsaa mådtid11er-11-11t (mgo-tf.ou'r), 

madtidig, sulten; nsk. mattidig; R. 434. 
lllajtfarruer-u-ut (mgjt-far:.u'r), adj. magtfærdig (hvilket Ord 

er usædv. i Rigsspr.; Thieles dske Folkes. I, 45), som ejer til
strækkelig Kraft, er i Stand til. 

lllajtfOr-t (mgjt-j(ir), adj. 2 E. eg. magtfør = f. 0. 
llåka (mgka,-ar), v. a. forarbejde, forfærdige, lave; med 

Bibegreb af, at det udrettes i Stilhed som Puslearbejde; R. 426. 
uMakseln(maks'Z), n. bem. endv.: 1) det, der frembringes 

ved at umgkau (s. f. 0.). 2) daarlig udført Arbejde, Kludder
arbejde. 

ulllålau (mgla,-'r-d'-t), v. n. fig. 1) om Smerte, Værk, der 
endnu ikke rigtig er kommet til Udbrud, men som man har en 
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Fornemmelse af, at det nærmer sig. 2) om fjærne, utydelige 
Lyd: de' står å maler ma torden; R. 426. 

Mårelok (mqr'-låk), m. sammenfiltret Haarlok paa en Hest, 
som man mener, at Maren har redet paa om Natten; M. D. 
355; R. 430. 

Markuad (mgrknao), n. Marked; M. Gl. markneth; nsk. og 
sv. marknad, m.; is!. marknaor, m. 

l!Iarrias (marias), f. Navn paa et Kortspil. Regnskabet 
føres ved Hjælp af en saakaldt Krømpa (f.), fire parallele Kridt
streger, som indeholde tolv Points. Det Parti, som først faar 
Krømpan udslettet, har vundet. Navnet (fr. mariage, eng. 
rnan'iage, Giftermaal) hidrører fra, at Konge og Dame af samme 
Fane, forenede paa en Haand, hvilket kaldes en Viv (viv f.I, 
giver en Fordel af en Point og det dobbelte, hvis det er tramp
(~: Trumf-) viv el!. ajta viv, ogsaa: akta viv. Vundet Spil giver 
to Points; Rambils (rambyz, m.), svarende til store Slem i 
Whist, giver fire P.; - blåkodd (blij,-kå(l, m.) kaldes det Parti, 
hvis Krømpa endnu staar urørt, naar Modpartiets er udslettet. 

Måi·s (mqrs), f. = ars. 

Mars (mg1's), f. Marsch. Dette Ord bruges tit i Steden 
for et adv. = bort, borte, væk, fløjten: de' va m.; du ska 
gå m.! 

Marsa (mgrsa,-ar), v. n. marschere; nu for det meste afløst 
af marsera el!. masera, medens m. bruges i en foragtelig Be
tydning: hva går du har å marsar atte '( hvad gaar du her og 
stolprer om efter? m. å, tøfle af. 

Masjin (maij{n), f. ]\faskine; Ordet er ens i best. og ubest. 
F. i Sing. 

Mena (mgna) i Talem. gil te m.: Mtr dar gåd dei nad te 
m.? har du haft nogen Modgang, nogen Men? M. D. 357. 

Mijustijn (miljsd1lj), m. eg. Mindsten, ~: det mindste (yngste) 
Barn af flere Søskende; smlgn. ballijn (Till.). 

Milkas (melkas,-as), v. dep. mælknes (Moth); om J{ør. 
iJlilta (melta,-ar), v. a. tilføje Kør Skade paa Milten (milta, 

m. l\lill) ved Stød eller Slag; R. 439 ; jfr. Aasen: miltast. 
Misujuuse (mes-oljs'), adj. 1 E.; hedder ogsaa misiijnnelier-i-it 

(mes-oij' li'r). 

MoerlOsa (mr/r-l(iza), f. Spiserør; s. Il. 44.). 
Moflla (må.fia,-ar), V. a. prygle, slaa med Næverne; m. opp, 

banke af (hedder ogsaa bi1nka opp); m. på, slaa løs. 
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Jlokkara (måkara), m. :\I ukker; se Makara. 

Jlokkijn-en-ed (måkilj-'n-'o), adj. = rnouijn. 

Jlokånun (mg-kårr1:_), m. Skaarkam, se Kårnrn. 

Jlolkedl'ik (rnålk' -drek), m. eg. Malkedrik; l\Iælk, der nydes 
umiddelbart efter :\Ialkningen: ska ballijn ha rn., då? 

' ' Jlollesjiisker-sjiisk-(k)t (måf sjiisg'1'), aclj. ondskabsfuld ; sur-
mulende; fr. rnalicieuæ. 

Jlollevet (mål' -vgt), n. Menuet; Dans. 

Jlollja (må1ja), f. Mole; hauna-m., Havnemole. 

Jlolh'a (rnåf1'a,-ar), v. n. 1) om fjærne Lyd, der synes at 
nærme sig: torden står å rnollrar, de står å rnollrar mil t. 2) 

om begyndende Smerter, som true med at blive værre, naar 
de rigtig komme til Udbrud; om Gigt, Værk, Hovedpine o. 
desl.: de' str\r i hond å mollra1'. Det hertil svarende Substan
tiv hedder mollran (måfran), f.; R. 443. Samme Gem. som m. 

har monla (mrt~'la,-ar), v. n" der maaske er samme Ord med 
Ombytning af Konsonanter (V. S. 0.: murmle), og miirla, miirrla 
(miirla, mor:la,-ar), v. n. De tilsvarende Subst. hedde morrl og 
miirl (rnå!'l, miirl ell. mor:l), 11" der ogsaa bem. summende 
Larm, som af mange Mennesker (R. 445; se i\I. Gl. Mw·l), 
og morrlan, miirlau, f. - Jfr. ogsaa rnttla (Till.). 

".llonne" (måi}') Spørgep" stilles altid i Slutningen af Sæt
ningen: hva så. hajn m.? 

Jlorkjl.Jånge (mårk-bå1J'), adj. 1 E. mørkeræd. 
Jlorkjes (mårk's,-'s-'o's-'os), v. dep. mørknes; .M. Gl. 

mørkes. 

Jlorkjhyader-hyad (mårk-hyao'r), adj. 2 E. = morkjlajder. 

Jlorkjkliidder-klådd-klått (rnårk-klarj'r), adj. eg. mørkklædt, 
klædt i mørkfanede Klæder; nsk. myrkklædd. 

Jlo1·kj11a (mårkna,-ar), v. n. og d. mørkne, berøve Lys; be
tage noget dets lyse Farve: de' m01'kjnar' (på) toied. 

Mol'l'hår (mår-hgr), n. l{nurhaar, Varbørster. 

Jlorrl (mår:l), n. \ .,, zz, 1,. 11 ) 
o f se 1u.o 1 a ( 1 •• 

Jlorrla (mar:la,-ar), v. n. 
Jloss (mås), f. et Slag Kort: ska vi hil vos en m.? 
Jlosst1i (måsda,-ar), v. a. 1) trykke, støde Frugt, saa Mosten 

flyder ud: dusse ab len e mosstada, s'a di kajn'kje gjimmes, 
disse Æbler ere forstødte, saa de kunne ikke gjemmes hen. 
2) fig. støde, prygle med Næverne, give drøje Slag; rn. opp 

og m. på = rnoffla opp og moffia på (Till.). 
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11otara (mQtara), m. i\Iorter, til at støde, knuse i. 
!loua å (måy;a,-m'), v. n. sagtnes, aftage i Styrke og Heftig

hed, om Smerter, l'.vejr. 
Mujun (mo?J), m. Mund; ha nad på m., være i Begreb med 

at sige noget, omtale noget: j<I hadd' ed på m., miinn så 
gjijkkj'ed frå mei. 

i!Iujuua (moija,-ar), v. n. eg. munde, ;i: sætte J\Junden i Laye 
for at sige noget, (om Smaabørn) række :\lunden til Kys, ell. 
lign.: hajn mujnnada å mujnnada. 

'lujuntammer-tam-t (moi;-tarr/1'). adj. eg. mundlam; om vel
smagende, behagelig Mad, som er let at tygge; M. D. 369; R. 448. 

1Iluj1111tølla (mOJj-to{a), f. J\Iundtaal; saa stor Lindring 
Smerter, at man kan undgaa at klage sig: ja lå mii skraj å 
rav å hadde ijkkje m. i fjourtan da. 

Mula (myla,-ar), v. a. prygle, banke af med Næverne: ja 
kujnne m. 'jn, kajn du tro ! 

Iflyjnsla (myi;sla,-ar), v. a. 1) = myjnstra (2) (s. følg. 0.). 
2) drive ledig omkring, mens man skulde arbejde: hajn sjøtte 
alri nan tijng, hajn gjijkkj båra å myjnslada. 

Jlyjustra (myijsdra,-ar), v. n. frembringe en vis (smækkende 
eller smaskende) Lyd med Læberne alene eller med Tungen, 
naar man 1 I vil indsmigre sig hos, kjæle .for Smaabørn, 2) 
anspore Heste til at trække villigere, bevæge sig hurtigere: m. 

på hiistana. Med samme Bem. bruges ogsaa mønstra (mønsdm,-ar), 

v. a. 1) mønstre; 21 tvinge en til at gjøre sin Pligt, til at op
føre sig ordentlig: ja ska m. hannem, de' kajn hajn tro. 

Jlystra (mysdm,-ar), v. IL = myjnstra (2) (s. f. 0.); R. 451. 
illåugel (målj'l), f. Mangel. 
~långel (må'J]'l), m. 1) en kortere rund Stok eller Stang, 

som kan omfattes med Hænderne; anvendes f. Ex. til at trække 
en Hakkelsemaskine, i det den ene Ende anbringes i Svinghjulets 
Udkant, den anden i et fastliggende Tapleje (i en V æg); 2) 
:\Ianglestok; hedder da ogsaa rnångelstokk, m. og rnångeltrii, n. 
(s. følg. 0.). 

Jlåugla 1 (rnå'J]la,-ar), v. a. mangle (Tøj), glatte; deraf måugel
ell. måuglestokk, m., mångel- el!. måugletrii, n. 

Jlångla2 (må'l}la,-ar), v. a. og n. mangle, fattes, lide Mangel. 
«Jlårtijun (mgrtiij), n. pr. Morten, ogsaa Navn paa Haren 

(i Jægerspr.) ligesom andre St. i Danm. Om Ji. (s. d. 0. hos 
E.) haves følgende Rim: 
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Mårtijn knårt 
sad te vårt, 
spillada kårt ; 
hajn kom så sijlla, 
så' så ijlla, 
sad på ejn kant, 
alri hajn vant; 
åd å drakk, 
s'ad rawen sprakk. 

Miijlla1 (mæ{a,-'r-d'-t), v. a. melde, bringe Tidende; forklage. 
Miijlla2 (mæ{a,'-r-d'-t), v. n. give Fylde, skjæppe (om Korn\. 
Miijllesjid (mæ{-sjt_o), m. en, som forklager, Sladderhank, 

som ikke kan tie med, hvad han ved. 
Miij1meskeliijer-Iiij-t (mæfj'sg'-l(§j'r), adj. = folkalajer (Till.); 

nsk. menneskeleg. 
Miijnsel (mæfjs'l), m. Mej se!. 
Miiljyl (mg:l-jyl), f. (og m.) eg. Mellemjul, :i: Dagene mellem 

Jul og Nyaar, der halvvejs betragtes som en Fritid for alle: i 
maljyln kajn di besi:ija vos; R. 438: milladagar. 

!Yliilkjiirijng (mg:l-kiJriij), m. eg. Mellemkjører, af kjora imal, 
kjøre imellem. 1) om den, som ved Indhøstning, Møgkjørsel 
e. 1. kun er beskjæftiget med at kjøre, hvortil sædv. anvendes 
en Dreng, som ikke kan deltage i det sværere Arbejd med at 
læsse paa eller af. 2) fig. Mellemmand; o~te spydig om den, 
der sætter ondt imellem Folk. 

1'Iiilvei (mg:l-vaj), m. 1) Mellemvej. 2) Ophøjning, Brink 
mellem Hjulsporene paa en Markvej. 

Miist (mæst), sup. af meied, mere; bruges ligesom i nsk. 
og sv. som adv.= næsten, omtrent: e kared fullt? - ja m.; 
bon e m. alti hjemma. 

Måttes (mæt's): få te m. = nordsj. faa sin Mætte :i: faa 
tilstrækkeligt til at blive mæt af: hajn fijkkj aldri et måltid måd 
te m.; hedder ogsaa te matta (s. s.). 

1'Iiij (miij), adj. 1 E. slet, daarlig; utilpas: dajnna pannijn 
e m.; ja e rent m.; smlgn. lort (Till.). 

ul'1iijboisn (mt!_j-båjs), m. er ogsaa Navn paa et Kortspil; 
andre St. kaldet Hanrej, og Skidtmads. 

1'Iiijbujnn (mt!_j-hofj), m. Møghund. 1) Skjældsord; 2) Navn 
paa et Kortspil. Den, som vinder, bliver til sidst af med alle 
sine Ifort, medens den tabende beholder en større eller mindre 
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Del tilbage, ved Hjælp af hvilken det saakaldte Regnskab op
gjøres (gjorra riggenskaw), i det der for hvert af disse Kort frem
siges et Led af følgende Ramse: i hujnn - i mujnn - i halsijn 
- i vommen - i småtarmana - i rawen - i sjidarijn - å 
ud. Slaar det til, at det sidste Kort træffer sammen med "å 

ud", betragtes det af den tabende som et nogenlunde taaleligt 
Udfald. Der haves baade ankel og dovvel m., hvilke maaske 
svare til det skaanske lilla og långa honnaroven; R. 267. 

Mojso (miJ.j-sQ), f. 1) Skjæ!dsord. 2) Hjulbør til at trille 
Møg (muge) med. 

Møllebiir (mof-bifr), f. tilstrækkelig stærk Vind til at drive 
en Mølle; nsk. Kvernbyr, m.; R. 825: molle-vifr = qvarnvind. 

l'1ønstra (monsdra,-ar), v. n. se Myjnstra (Till.). 

N. 
' Nå! (n<J og nå), i. naa ! n. så, naa saaledes. 

Nabh (naq), m. lille, afbrudt Stykke. Vistnok besl. med 
navvra (Till.). 

Nallkhoier-hoi-t (nak- håj'r), adj. eg. nakkehøj, høj i Nakken; 
om den, hvis Væsen vidner om Selvfølelse, Selvgodhed: hajn 
sad så n.; sv. d. T. nackhog. 

Namsa (namsa,-ar), v. a. tage, snappe; tilvende sig: iibled 
hadde hon namsad; jfr. M. D. 690. 

Narkijn-en-ed (ng,rki/j) og hyppigere : narkjijn-en-ed (ng,rkilj 
-'n-'o), adj. begjærlig, vindelysten; som gjærne vil snylte sig 
lidt til; jfr. R. 461: narslcen og 4 7 5: nårka. 

Nattaleia (nata-laja,-ar), v. a. (af nattaleia, n. Natteleje, 
Natteherberg), give Nattely: ja bådde madada å nattaleiada 
hannem. 

Nattaløvv (nata-lov), n. Natteløb, :i: Nattegang, Nattesværm, 
deraf nattaløvvara, m., en Nattesværmer. 

Nattaråjnn (nata-ra:/j), m. = f. 0.; R. 463. 
Nattmål (nat-mgl), n. Aftengift til Kvæget, Nattefoder. 
Navvra og 11evvra (navra, ne'~ra,-ar), v. n. afgnave, afbryde 

Smaastykker; M. D. 373, 37 5 og 377; R. 465. 
Nawerborra (ng,w'r-bår:a), f. Blegn, Blære, lille Byld, fyldt 

med tynd V ædske; jfr. i\1. D. 690 : Navespor; R. 464; M. Gl. 
har Naverbor - Ligtorn; se Barm (Till.). 

Nikka å (neka,-ar), v. n. eg. nikke af, :i: dø: hajn nikkar 

30 
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val å, han dør vel; lign. Talebrug: nu hår hajn ågjort ell. åsjøtt 
har i varden. 

Nikker-t (nek'r), adj. 2 E. pirrelig; som let bliver stødt. 
Nikkiju-en-ed (neki-lj-'n-'a), adj. = f. 0. 
Noas (ngas-as), ell. nås (ngs,-ngs-ngd's-ngds), v. dep. smaa

klynke, vaande sig sagte; om syge og Smaabørn. 
Nobbesahona (nål!_'sa-håra), m. Kjæledægge; forkjælet, for

krøben Dreng, som helst tyer til nobbesakrog (s. s.). 
Nokk e ded (nåk e dga) "nok er det", en Frase, som, uden 

at staa i mindste Forbindelse med den øvrige Sammenhæng, 
tit indskydes som Fyldekalk, for at skaffe den Talende Tid til 
at tænke over det følgende ; smlgn. nue. 

No11ehå1111 (nåy:_'-hån), adv. næppe, med Nød og næppe, 
noue, B, 2. 

Nouijn-en-ed (nåy:_i-lj-'n-'a), adj. nærig 
nyjggjer. 

Nutijn-en-ed (nyti-lj-'n-'a), adj. som 
"nutar" (s. s.). 

noue, A, 2 og 

sin Fritid gjærne 

Nyssja (nø~ja), t'. Navn paa et Kortspil, som andre Steder 
hedder "nysgjerrig Hanrej"; jfr. nyssja. 

Nås v. d., se Noas (Till.). 
Nåbbed (næ/z'ri), n. Mundhuggeri, Kjævl. 
Nåbbtryn (næq-tryn), m. og 11åbbt1·y11a (næq-tryna), f. en 

Person, som er 
Nåbbtrynader-trynad (nælj-trynaa'r), adj. 2 E. ubeskeden, 

næsvis i sin Tale. 
Nårtåjn-tån-tåd (n(!!r-tg-fj-tgn-tga), adj. eg. nærtagen. 1) 

nær ved at være opslidt, opbrugt; 2) skrubsulten, eller rettere: 
forhungret: du e val ijkkje så n.? siges til den, som utaal
modig forlanger noget at spise ; smlgn. R. 4 77. 

Nårtyijn-en-ed (n(!!r-tyi-lj-'n-'a), adj. paatrængende; R. 768. 
Nåsa (n(!!.za,-ar), v. n. vise næsvis Nysgerrighed: hva' ska 

du n. dår atte? hajn niisar op idi ajlle veina; R. 462: «kwa 
nasar thu et?n «nas int thit11. 

Nåsebiir (n(!!z' -b[jr), f. Modvind = kjalijngabor (Till.). 

0. 
Oasånijn (ga-sgni-lj), Navnet paa den smalle Sandstrækning, 

som skiller Hammersø fra Havet. Ordet er dannet af o, f.; i) 
. --------------- - - --- - - - --- --

'J ~--<-<-.--...... ~ ~ ~ hn~. J~ ,...., WvfO 

;)vvt~ fh-< J-V{ v--c.,/ ~J }-<- Q~ [,,,._-i ~-I ~ 6J} I~ 
f<-Vh-r/w; vi{~ ~j I~~..;:;:"'-'-~ { t'f'-• vY°,._'-J..-p-.r.,,_ ~~ 1 ... ~~ 
,,{,(.,;::;,.~)- 10a--Ja.,.,_.,_...'b :::;""",..::...,,__, - /""'"" ~a-<--~.--0~ ~ ... 
/l.-V'- __.,._.. ~ ~ ~ . 
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et Vod, og sdn m., Sand, og betyder altsaa Vodsandet eller 
rettere Vodsanden, da Sand forhen var Fælleskj. i Dsk. Skjønt 
dette Ord synes at bekræfte E.'s Paastand om, at Ordet o kun 
bruges om Garn til at fange Tobiser i, - eftersom disse (de 
hedde ogsaa Sandgrævlinger) holde sig til sandige Kyster, -
saa vides med Sikkerhed o ogsaa brugt om et Vod til at fange 
andre Fisk i. 

110mn (åm), præp.: o. gångijn, ad Gangen (E.'s å gångijn 
maa være sjældent), o. ijnajn, eg. om hinanden 0: imellem hver
andre, blandet sammen: de' lå o. ijnajn. I visse Tilfælde dan
ner o. en sammensat præp. med. ijn, ud, ner, op, hjimm osv., 
hvorved der altid opstaar en elliptisk Sætning: kom ijnnom 
mei, når du går a bOjn, kom ind og tag mig med, naar du 
gaar i Byen; gå udom mei klokkan sju, så folies vi ad, gaa 
ud og hent mig Kl. 7, saa følges vi ad; du kajn kjtira nerom 
domm, du kan lægge Vejen ned forbi deres Bolig og tage dem 
med; -- o. ijann, om igjen; tilbage, hjemad; deraf 

Omijå1111våj11 (å'Y!}:-ijæ'l)-vq;ij), m. best. F. Tilbagevejen, Hjem
vejen: ja gjijkkj ijnnom ijn på o., jeg gik ind og tog ham 
med paa Tilbagevejen. 

Omsij1111ader-sij1111ad (åm-siijao'r), adj. 2 E. omsindet, som 
har fattet en anden Beslutning, faaet en anden Mening; l\I. D. 
389; R . . 568. 

Omskodda (åm-sgårja), f. Paaskud; R. 589. 
Oppenranader-rauad (åp'n-rgwaa'r), adj. 2 E., en forandr. 

Form af oppendauader. 
Opp-plokkader-plokkad (åp-plåkao'r), adj. 2 E. el!. ptc. af 

at "plokka op" 0: tillave til Plukfisk, Plukkjød, som hedder o. 
fisk (å kantofler), opp-plokkad kjødd, Plukkjød, ogsaa kaldt 
lapskous (lapsgåws), m. 

Oppsnudader-snudad (åp-snyoao'r), adj. 2 E. storsnudet, næsvis. 
Oppsteider-steid-steit (åp-sdgjd'r), adj. se Steia (Till.). 
Opstiijlledajns (åp-sdæt-dgijs), m. eg. Opstilledans, 0: en af 

de gammeldags Figurdanse til Forskjel fra de moderne Rund
danse, der ofte gaa under Fællesbenævnelsen rujnnenom (roij'n
åm), f.: ska vi nu hå ejn o. ajlle en r.? 

Opptou (åp-tåw), n. Optog; Forvirring og Larm i en For
samling af Mennesker: koss, sikken et o. dar va. 

Oppviglara (åp-veglara), m. Oprører, Urostifter, Krakiler; 
tsk. Aufwiegler. -

30• 
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Orgrajner-grajn-grant (g_r-g1'gf/r-grr;dj-grant), adj. som nøje 
vejer Ord, let bliver stødt over andres Udtryksmaade; smlgn. 
M. Gl. ordgran og sv. ordagrann. 

Ostamus (g_sda-myz), f. eg. Ostemus; saa meget af den bløde 
Ost, der ved Ostelavningen paa en Gang holdes i Haanden for 
at klemme Vallen fra. 

Ouanlår (åiQan-l(!!r), n. Overlæder paa Fodtøj; de' går nok 
rajtit på ouanliirn (Talem.), det gaar nok rigtig strygende, 
muntert; over alle Grænser o. lign. 

Ouanre (å'Yl_an-1'g), n. Overhus, den øverste Del, Taget af 
et Hus, mods. ujnnere !Till.); jfr. M. D. 395. 

Ouanviinnes (å'Yl_an-væ~z's), adv. oven Senge; om syge, der 
kunne begynde at være lidt oppe: nu e hajn lid o. 

Onanviir (å'l,Qan-vl(!r), n. Opholdsvejr; M. D. 395. 
«Oner» (å'.l:l''r), præp.: o. ejn bank, overhovedet; alle til 

Hobe, alie som en; iVI. D. 396, smlgn. R. 415: lunnt OV€1' en 
bank; - o. knudan, eg. over Knuden, ;i: i en pirrelig Sinds
stemning; harmfuld, opbragt: hajn va så rent o. k., s'ad. -
o. lång el!. o. en lång (Tonen paa lång) langsomt, lidt efter 
lidt; J\1. D. 396; R. 855; - o. anna, over Ende, ogsaa 
ouanvlinnes (s. s. Till.); R. 846. 

Ouerhiira (ållJ_'r-hijra, h(jr-hij1"-lujrt), v. a. 1) undersøge og 
beskjæftige sig nøje med alle Enkeltheder, grundig efterse: 
nu har ja løggad kantoflarna å ja vidd, a ja har hort domm 
ouer te gauns. 2) hjemsøge, plage: hostan ouerhore (ell.-horde) 
ajlle ballana, alle Børnene bleve plagede af Hoste; R. 855. At 
merhøre, prøve i Kundskaber hedder hora (hi/ra, lz(jr, h(jr' el!. 
hiird' ,-t). 

Onerhlt (å'.l:l''rlyt): gå o. om Kvæget, der er sluppet los paa 
Marken og gaar, hvor det vil; vouta o., ved Vogtning at lade 
Kvæget skjotte sig selv, gaa hvor det vil; ta o., tage, :i: stjæle, 
naar og hvor der gives Lejlighed; R. 855. 

' Ouerlång (å'!S_'r-lår;), adv. se Ouei' (Till.). 
Oue1·steia (åy/r-sdaja,-'r-d'-t), v. a. overstige. 
Ouerviildier-i-it (å~'r-væ~di'r), adj. fortrinlig egnet til sin 

Bestemmelse: ejn o. kar te å arbia; smlgn. ouerviildia, adY.; 

R. 789. 
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P. 
Paja (pgy"a,-ar), v. n. være magelig, intet gide at bestille, 

drive: hajn sjøtte ijngentijng, hajn bara gjijkkj å pajada; hva' 
går du å pajar atte '? R. 497. 

Påla (pgla,-ar), v. n. gaa tungt, klodset og dinglende; 
stolpre. 

l1alls (pals): satta sei te p., sætte sig til Højbords; slaa sig 
til Ro et Sted, i det man lader, som om man er hjemme der. 
Jfr. 1\1. D. 402 og 691 : Pall. 

Påmp (prjmp), m. og påmpa (p!Jmpa) f. en, der "pampar" 
(s. følg. 0.), en tyk, klodset Person; :M. D. 402. 

Påmpa (pgmpa,-ar), v. n. gaa tungt og langsomt: hajn kom 
pampanes å pampanes, han gik og trak Benene efter sig; R. 494. 

c / L 

( ,/ -

Pampuser (pampys'r), f. pl.; sing.: pamp1isa, bruges sjæl
den. 1) magelige Sko, Tøfler, Slæber; R. 494. 21 Selve Fød
derne: har h<lr di et par slaws, di kajn stikka dorres p. i. 

l'ark (pgrlc), m. 1) Lag af Smuds eller et klæbrigt Æmne, ~:.-. ..J~-=
som ved Tørring bliver en haard Skorpe. 2) Gjenstand, be- 8 ,L,_,- '-'-~ 
dækket med en saadan Skorpe: ded e lisom ejn ajnijn p. ! ivC<'. ,,_, ._)-~ 

Rimeligvis en forandret Udtale af bark, m. (Bark), der bruges /}, :-.r,"-~ I 
med de samme Bemærkelser. 

Parka (pgrlca,-ar), v. n. danne en barkagtig Skorpe; hedder 
ogsaa undertiden barlca: smorr in te ded på, for de' bara parlcar; 
sammenparlcada kaldes tynde, flade Gjenstande, som ved Væde 
og paafølgende Tørhed ere komne til at hænge sammen. 

Parkeder-parked (pgrlc'i.J'r), adj. 2 E. it. parkuer-u-ut (pgrlcu'r) 
barkeder og barlcue1° (Till.); jfr. f. 0. 

Pås (p!Jz), m. og påsa (p!Jza), f. en, som "pdsar" (s. følg. 0.). 
Påsa (pgza,-ar), v. n. gaa langsomt og slæbende; trække 

Benene efter sig; R. 495. 
l'åshås (pgz-hgz), m. og påshåsa (pgz-hgza), f. = pas og 

pdsa (Till.) R. 503. 
I 

Pastyr (pasdyr), n. en i høj Grad ilde udseende Skikkelse: 
koss, sikken et p. ! jfr. Aas. Pastyr. 

Patentlier-i-it (patæntli'r), adj. = alckordter (Till.), pedantisk; 
R. 497. 

Pawa (pgwa,-ar) v. n.: gå å p., gaa og tosse om, gaa i 
Tanker, være løjerlig og indesluttet i sit Væsen: hajn går nacl 
artit å pawar; jfr. paw. 
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ul'e», som E. sandsynligvis vil have udtalt med lukket §, 

kjendes kun udtalt som på (pf§,-r-a' ell. -d'-t), v. n.: p. forr, 
betale for, bøde for, undgjælde, staa i Stikken for. Ordet er 
næppe en "syncoperet Form", men ligefrem = eng. to pay, 
hvilket bestyrkes end yderligere ved en Ytring som: hajn måtte 
min sjal pa forr de' holl (pay for the whole); "de holl" kjendes 
kun i denne Forbindelse; smlgn. M. D. 401: paie. 

l'eis (pgjs), m. Smule: alri ejn p., ikke en Trevl. 
l'enemt (pær:'rnt el!. per:'rntJ, f. eg. Pyramide, ~: en Reol 

best. af flere Hylder (alm. tre), der op efter efterhaanden blive 
kortere og sammenholdes ved to Sidestykker, naar de ikke, 
hvilket ofte er Tilfældet, ere anbragte i et Hjørne. 

l'iblahorra (pfbla-hår_a), m. en Dreng, som gjærne søger 
Selskab med, leger med Piger; et nedsættende Udtryk: du ska' 
jkkje varra najn p. ! 

l'ijnnas (pifjas,-as), v. dep. pindes (om Fugle); hedder ogsaa 
pannas (s. s. Till.). 

l'ilalåkkena karana, i., forstærket Udbrud af Forundring; 
spøgende, især til Børn. 

!'inka (peJJka,-ar), v. a. og n. coire; jfr. sv. pinka. piukas 
(peJJkas,-as), v. dep. have legemlig Omgang. 

l'iska (pfsga,-ar), 1) v. a. piske. 2) v. n. med å eller asta 
med stærk Bojn. (pfsgar-ptsk-t), fare afsted i stor Fart, løbe 
af alle Kræfter: hajn pisk å, så arrit hajn kujnne. 

l'ivijn-en-ed (pfvif;-'n-'o), adj. pibagtig, klynkevorn. 
!'jask (pjask), n. eller pjaskbråjune (pjask-b1·æij'), n. I{ vas, 

Risbrænde; R. 503 ; jfr. pask. 
l'jaskede1·-ed (pjask'a'r), adj. 2 E. pjaskvaad; solet; hedder 

ogsaa pjaskner-u-ut (pjasku'r): vajn e så p., Vejen er saa sølet. 
!'jaskeri (pjasg'ri), n. kraftløs, tynd, daarlig Søbemad. 
l'jaskuer-u-ut adj. s. pjaskeder (Till.). 
l'jugg, pjøgg (pjåg, pjøg), n. = fjøgg (Till.); R. ii04 ; sv. pjåk. 
l'jåkk (pjæk), n.- et sv-agt Slag; laja p., lege Tagfat. 
l'jåkka (pjæka,-ar), v. n. og a. slaa hurtig, men ikke stærkt; 

om Kvindfolk eller Børn, der slaa i Arrighed, men hvem det 

brister paa Kræfter. 
l'jåkkert (pjæk'rt), m. en kort Frakke. 
l'jås (pjf§z), m. lille, ubetydelig Person eller Gjenstand. 

l'jås (pjf§z), n. Skum. 
l'jås (pjg:za,-ar), v. n. skumme, give Skum. 
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Pjaseder-pjiised (pjrgz'o'r), adj. 3 E. skumagtig, let som Skum. 
Pjask (pjæsk), n. = pjakk (Till.). 
Pjaska (pjæsga,-ar), v. n. og a. = pjakka (Till.); R. 504. 
Pjiitt (pjæt), n. = pj{ikk !Till.); R. 504. 
l'jatta (pjæta-ar), v. n. og a. = pjakka (Till.); R. 504. 
Pjiithoudader-houdad (pjæt-Ml!}_dao'r), adj. 2 E. svagelig af 

Udseende: hajn ser nad p. ud, han ser daarlig nd. 
Pjiiwa (p,jrgwa,-ar), v. n. klynke, klage sig = jysk pjæve; 

dette Ord er meget alm. ; jfr. Pjaw. 
l'jiiwurij11-ure11-ured (py'æw-yrif;-yr'n-yr' o), adj. klynkevorn, 

pibagtig. 
Pjøgg (pjog), n. se Pjugg (Till.). 
Plån (plg;1), m. større Del af en Overflade; større Plet, 

hvor der kjendes Forandring i Farve eller paa anden Maade: 
har e ejn p., hvor jorn inte e så galn, her er en Strækning, 
hvor Jorden ikke er saa daarlig; hon hadde fåd ejn p. på sin 
kjoul. En mindre Del af en Overflade hedder derimod platt, 
m.: dar e ejn platt, hvor kantoflerna e sjanda, der er et lille 
Stykke, hvor l{artoflerne ere angrebne af Sygdom; man kan 
ikke sige ejn platt (= Smudsplet) paa sin kjoul, men platt 
(Plet): har e ejn platt mii många platta (på), her er et Stykke, 
der er meget plettet. 

Platt (plat), m. s. f. 0. 
Plattastrei (plata-sdraj): i p. 1) pletvis. 2) fig. om Tiden: 

med ubestemte Mellemrum. 
l'lattatal (plata-tal): i p., i Plettetal, = f. 0. (1 og 2). 
Ploil (plåjl), m. Plejl; ploilatarskara, m. Tærsker, der tær

sker med Plejl, mods. som betjener en Tærskemaskine (nyere 
Ord). 

l'lomperi (plåmp'ri), n. sammenplumpet, daarlig Søbemad. 
l'løddergreva (plorj'r-gr§va el!. gr§wa), m. eg. Pluddergreve; 

som er bedækket med Snavs fra en Vej; om Børn, der have 
sølet sig til. 

l'lødderhås (plorTr-lzgz), m. og plødderhåsa (p.-hgza), f. 1) = 
f. 0. 2) som har den Uvane at søle sig til. 

Plødderjoks (plørj'r-jåks), n. 1) = plomperi (Till.). 2) Pludren, 
uforstaaelig Snak, uden Sammenhæng. 

l'lødderpossa (plorj'r-på;;a), m. Pladderpose, Pladdermund. 
Pløddersnakk (plorj'r-snak), n. Pludren; Vaas. 
«l'løddran (plorjra,-ar) v. a.: p. sei te, søle sine Klæder til. 
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Pløddra (plø(fra,-ar), v. a. pludre: hajn pløddrar nåd sam-
men, som ijngijn satan kajn forstå. 

Pløddreder-pløddred (pløfjr'o'r), adj. 2 E. sølet; om Vej, Føre. 
Pløddrian (pløfjrian), m. = plødderpossa (Till.). 
l'lødd1·uer-u-ut (plø(fru'1·), adj. = pløddreder (Till.). 
Poflla (påjla), f. llule (f. Ex. i en Hat) ; maaske af pojfa 

(påja,-ar), v. a. puffe. 
Pollra (pålra,-ar), v. n. se porrla (Till.). 
Poppersi (påp'rst_), f. eller p.-slaw (p.-slgw), n. A poplexi, 

apoplektisk Anfald. 
Porrla (pår:_la,-ar) og pollra (pålra,-ar), v. n. give en Lyd, 

som naar noget koger sagte ell. lign.; R. 508. 
Posseryjggj (pål-ry~), m.: biira p., bære et Barn paa sin 

Ryg; sidder Barnet i en ridende Stilling hedder det ria p.: må 
ja ria p. på dei? vil du båra mei p.? 

Possetu1· (pås'tyr), f. Positur; Maner, Adfærd, Fremgangs
maade: de va då en årti p. ! det var dog en løjerlig Maade at 
bære sig ad paa ! fr. posture. 

uPott» (påt), m. slå pottijn itu, gjøre Barsel: om fastelan 
ja inar, bon pottijn slår itu (af "en ny å sorrjeli kjarliheds
visa»); alm. Talem. 

l'ottarahorra (påtara-håra), m. Hundedreng; foragt. Udtr.; 
s. Pottara. 

l'ottra (påtra,-ar), v. n. give Lyd, som naar noget tykt
flydende (Grød ell. lign.) koger; R. 792; sv. puttra. 

Primklokka (prt_m-klåka), f. Benævnelse paa en lille Klokke, 
som man i Rønne om Søndagen bærer om i Gaderne og ringer 
første Gang til Gudstjeneste med: hår du bort prirnklokkan? 
e p. gåd inu '? smlgn. R. 510. 

P1·ofet (pråfft), f. en Indretning til at sætte i en Lysestage, 
og paa hvis øverste Ende en Lysestump kan anbringes for at 
blive helt udbrændt; lysa-p. (lyza-p.); andre Steder i Danm. 
Profit, Lyseprofit. 

P1·ofoss (profås), m. Profos ; ma p" med Magt; tilsidesæt
tende alle Hensyn; egenraadigt, hensynsløst: hajn gjor'ed mii. p. 
(Af fr. par force.) 

P1·oms (pråms), m. tyk, forædt Person. 
Promsa (p1·åmsa,-ar), v. n. proppe sig med Mad, sluge 

meget: du må'jkkje p. så meien frogt i dei, horra ! 
Pross (prås), m. = proms (Till.). 
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Prossa (pråsa), v. n. = promsa (Till.). 

"Prostn (prf}_st), m. Provst; prostarnode lprgsda-mifa' 1, n. 
Provstevisitats; kjekke-p., Tyksak; loin-p., Løgnhals. 

Prunt (pront), adv. ogsaa prønt (prent), af lat. prompte; 
stilles ofte foran Verbet: ska jft p. gjorra'd? er jeg pisket til 
at gjore det? ska ja p. lovva? er jeg forpligtet til at løbe? 
hajn måtte p. moda, han maatte kjønt møde. Efter Verbet 
bem. det: punktlig, grundig, omhyggelig: du ska gjorrad p. å 
akkor<lt ! 

Prnnter-prunt (pront'r), adj. 2 E. el!. prø11ter-11rø11t (prent'r), 
punktlig, omhyggelig, paalidelig: de' har alti vad ejn p. kar; 
lat. promptus, fr. prompt. 

l'ruta (pryta,-ar), v. n. 1) prutte. 2) smaafjærte. 
Pråuga (prå7Ja,-ar), v. n. prange, drive Handel ; deraf 

prångara, m. Pranger: ligesom i Higsspr. bruges Verbet tr. 
med Bem. prange Sejl (p. seil). 

Pråkara (prrgkara), m. eg. Præker, Prædikant; ogsaa en, 
som gjærne hører sig selv tale, en Ordgyder; i den senere 
Tid er Ordet blevet alm. som Betegnelse paa de mange Læg
prædikanter, Øen er bleven hjemsøgt med. 

l'råstabone (prY;:sda-bf}_n'), m. Forpagter af en Præstegaards 
Jorder. 

l'1·åstakrawa (prrgsda-krgwa), m. 1) Præstekrave. 2) fig. 
Navn paa Pinseliljen, narcissus poeticus. 

Pråwa (pr(!:ica), f. Prøve. 
Pråwa (priJ:!wa,-'i·-d'-t), v. a. og n. prøve. 
Prønt (prent), adv. se Prunt (Till.). 
Prønter (prønt'r), adj. se Prunter (Till.). 
Pusa (pysa,-ar), V. a. spille en et Puds, forvolde ham 

Ærgrelse eller Fortræd; det tilsv. Subst. hedder pus (pys), n" 
hvorimod Puds, Pynt hedder puss (pos og pås), f. 

l'ustf'ujller-f'ujll-fullt (pyst-Jofr), adj. eg. pustfuld, ::>: for-
pustet, stakaandet. 

l'yjnsla (pyljsla,-m·), v. n. = pyna og (Till.) paja. 
l'yrla (pyrla-m·), v. n. = pyra; nsk. purla; sv. porla. 
Pysa (pyza,-'r-d'-t), v. n.: er ogsaa alm. i Bh. med Dem. 

«være opblæst, hovmodig (hoven)": hon gjijkkj bara åpyste å va 
så stolt, s'a ejn kujn'kje nå 'na te annajn ma ejn tajkkjarawt. 

«På" (pdl, præp.: varra p. bojn, p. soggn, nyde offentlig 
Fattighjælp af By, Sogn: vi få'jn val snart p. Mjn (ogsaa: P. 
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fattivasened); om et uomgångsmajnneske• (s. s.) siger man: 
hajn går p. bOjn (soggn); - p. stujnnen (sdo'ij'n) = rått strajs 
(s. s. Till.), om et Øjeblik; - rå å p., afraade, fraraade: de' 
ska du båra rå å p. 

Påb11jn11ijn-en-ed (pg-bol}iij), adj. eg. paabundet :i: iført det 
bornh. Hovedtøj for I{ vinder, navnlig korskle (jfr. bijnna Till.): 
hajn va p. om fastelan; di va ajlle påbu}nnena, ijkkje en enesta 
ma kjøvenhawnsk dragt. 

Påhårsel (pg-bg:rs' l), f. Nedbør; Regn eller Sne; M. D. 
Nedbær, n. 

Pågjona (p{j-gåi~a), eg. paagjøre, bruges næppe uden i 
Inf. med Infinitivmærket å foran: dar e kon en kort tid å p., 
der er kun en kort Tid, i hvilken det mulig kan lade sig ud
føre, eller: inden det sikkert vil ske; dar va hondrede daler å 
p., det var 100 0. om at gjøre, eller: der var endnu 100 D. 
i Behold, for hvilken Sum det mulig kunde lade sig udføre; 
smlgn. Aasen: paa (aa) gjere. 

Påstiiter-ståt (pg-sdg:t'r), adj. 2 E. paastaaelig; som ikke kan 
rokkes fra sit Forsæt: hajn va så p. ma å komma asta. 

På (pg:) s. "pg,, (Till.). 
Påj (pg:}), m. el!. n. fremstikkende Gjenstand, som peger 

frem; af på}a (pg:}a,-'r-t'-t) pege. 
Påmpa (pf§mpa,-ar), f. Mave, Bug; en Benævnelse, der 

dog mest bruges i Spøg: få nåd i påmpan, faa noget at spise; 
ont i påmpan, ondt i Maven. 

Påmpa (pg:mpa,-ar), v. n. p. i sei, proppe sig med Mad 
og Drikke. 

Pånnas (pærias,-as), v. dep. se Pijnnas (Till.). 
Pømpa1 (pømpa,-ar), v. n. og a. pimpe (drikke). 
Pømpa2 (pømpa,-ar), v. n. trave langsomt. 
Pømpatraw (pømpa-trgw), f. Luntetrav; R. 407. 

R. 
Rå (i·g), f. I) Benrad; hasta-r., Skelettet af en Hest. 2) 

Ryg: få en ouer ran = ouer skratan (s. s.). 3) Krop: hajn 
va udslåjn ouer hela ran, han var udslaaet paa hele Kroppen; 
kun i den laveste Talebrug; R. 518. 

Rabbla (ra!_Jla,-ar), v. imp.: de' rabblar forr ijn, siges om 
en, der ikke er rigtig ved Sans og Samling, R. 519. 
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«Radd» (rag), n. et usselt, foragteligt Menneske; bruges 
mest collect.; de'e nåd r. (i denne Bem. bruges ogsaa rakle, n.). 

Radda (raga), f. flanet Kvinde; R. &20. 
Raddarå (raga-rg), f. en lang Række: di sto i en r.; R. 

519 : radda, f. 
Rakkarijn (rakarifj), m., best. F. af "mkkara" : fi forr 7'. ! 

fy for Pokker! 
Ralleka (raf ka), f. Skjældsord: vittu komma hid, din 7'. ! (til 

en Ko). 
Rammel (ra:!!'l), n. Rummel, Bulder, Larm; R. &22. 
Ramms (rams): på r., udenad: hajn kajn sin leisa på r.; 

te r., i Flæng. 
Ramur (mmyr), n. = rammel (Till.). 
Ransel (rans' l), m. l l Randsel. 2) Skjældsord: sedden ejn r. ! 
Rapped (rap'a), n. best. F.: de' gjijkkj i r., det gik i en 

Fart; nsk. og sv. Dial. i rappet, strax. 
Raspa (raspa og rasba), f. uanstændig, fræk Kvinde: de va 

rajti en r.; R. &2&. 
«Raspan (raspa og rasba; bøjes hyppigst: -'r-rasp og rasb-t), 

v. a. rive: hajn rasper papperet mi(d)t ouer; hajn rasp 'ed idå 
hiinn på mei; - å r. en fyrstikka å; å raspa ejn å, ;:i: lade 
en (Fjært) gaa. 

Rasta (rasda,-ar), v. a. og refl. røre i det fri: hajn e uda 
å r. ojen (:i: Hestene); uda a r. sei, ude for at tage Motion. 

Råv (i'gv), n. Raab; ma r. å skraj, s. Skriij (Till.). 
Råva (rgva,-'r,-t' ,-t), v. n. raabe; r. på, raabe paa; ogsaa 

vække; vinni r. på mei imårn klokkan fira? undertiden blot 
rdva: hajn raver hvar mårn klokkan fira, han purrer ud hver 
Morgen Kl. 4.; hajn e sa sawnbollijn, s'a ijn kajn 'kje 1'ava 'jn 
opp om mårnijn. 

Rawholl (rgw-hål), n. anus; nsk. Rauvhol, n. 
Rawkåna (rgw-kgna), f. se Islcdna (Till.). 
Rawsve (rgw-svg), f. se Sve (Till.). 
Re (r_g) i Talem. te goa r.: de va te goa re, a hajn kujnne 

gjorra'd, det var med Nød og næppe, at han kunde gjøre det; 
de kajn val! te goa re varra fam år sin, det kan vel i det højeste 
være fem Aar siden. 

«lten (rg,-r-req'-ret), v. a. og n. rede; r. te, rakke til, 
tilsøle; sjældnere for rakka te; r. ud 1) = Rigsspr. rede ud, 
2) klæde ud; klæde paa en uordentlig, styg eller opsigtvækkende 

, I 
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~Iaade: hvor moern då hadde rett dajn biillijn ud! jfr. udredder· 
(Till.); r. å 1) skjælde ud, rakke ned: koss, hvor hajn redd' 

ijn å ! 2) slide, ødelægge mange l{]æder: ja har rett så många 
kliir å, el!. rett så mejed å mej; jfr. åredder (Till.). 

lte(d)sla sei (resla,-ar), v. refl. eg. redsle sig 'J: betale sin 
Redsel, udrede det nødvendige til Livets Ophold, betale enhver 
sit: bara ejn har, s'a ejn kajn r. sei, blot man kan bestride de 
nødvendige Udgifter; Lund: rezlæ af rethæ (Redsel). 

Rekåmm (rf-kårn), m. l) Redekam. 2) Benævnelse paa det 
Redskab, hvorved Rendingen fordeles ligelig paa Væverbommen 
(bornrnijn, m.) ikke at forvexle med {{ammen, Rittet, Væver
skeen (vawsjen) i Laden paa en Væv. 

ltesefOr-t (rfz'-fiir), adj. 2 E. eg. rejsefør; som har Kræfter 
nok til selv at rejse sig; forn. om Kreature, "varra majtfiir te 
å resa sein; M. D. 443; nsk. reis~får. 

Reson (resQn), f. Fornuft, Maadehold: du ska li val brøgga 
lid r" du skal dog være rimelig; Aas. Reson, f.; fr. raison. 

Reva (rgva-ar), v. a. 1) rebe. 2) give en drøj Irettesættelse, 
skjælde en Huden fuld: hajn revada 'na te gauns. 

Riggeuskan (r'eg'n-sgg,w), n. Regnskab. 
Kil (rtl), m. Navn paa en Dans, der danses paa den i M. 

D. 44 6 beskrevne Maade; hedder ogsaa tre-r., fordi den ud
føres af "ejn harre å to dammer». Om en Familie, hvor det 
tredje Barn er født, siges: nu hilr di te en r. 

Ripa (rtpa): varra r'. på 'd, give en flot, overdaadig Be
værtning: di va rajti blena r. på 'd. 

Riv (rtv), n. Hast: de' har val ijkkje nUd r.? det har vel 
ingen Hast? M. D. 449 : Rip. 

«Rivan sei (r{va,-'r, rfw, rey'o), v. refl. klø sig: hajn sto ii 
rew sei i et vakk, forr de' stakk, å de' bed. 

Rivv (reiz): mli r. å slidd, 'J: med Riven og Sliden, i Huj 
og Hast: de' gjijkkj ma r. å s.; Aas. har med Riv og Slit om 

haardt Arbejde. 

måuer-rifo-t (riæf r), ad. ærlig, retskaffen: de' har altid vad 

ejn r. majn. 
Roita (rgjta,-ar), v. a. røgte; r. hii, r. kreiturn osv.: hajn 

kajn inte sal r. sin konna, siges om en Mand, hvis Kone er 

ham utro. 
Romm (rårn), n. Fag, Afdeling i en Bygning: et hus på 

fam r.; jfr. stølperomm (Till.). 
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RommlOser-liis-t (rå1!!_-lijz'r), adj. eg. rumløs, 0: som kræver 
rigelig Plads; bruges mest spydig: hajn e alti så 7'.; nsk. 
romlaus. 

Rompedroier-droi-t (råmp'-dråj'r), adj. eg. rumpedrøj; tyk 
og bred, men oftest af lav V æxt: e hajn in te så himmelhoier, 
så e hajn då så 1'.; R. 539 har samme Tal em., men med ueg. 
Bem. af r. 

Ross (rås), n. værdiløst Affald, Skrammel. 
Rosseri (rås'ri), n. = f. 0. 
llujnnenom, rujunteuom, runtenom (roij'n-åm, roljt'n-, ront'n-), 

præp. og adv. rundt om; H. 543. - Som subst. 1) m. en hel 
Skive Brød med Smør eller Fedt paa. 2) f. Dans, Runddans: 
ska vi hf1 vos en r., I{arna? 

uRulta" (rolta,-ar), er ogsaa v. a. = rulle. Deraf rulta 
(rolta), f. og rultes (rolt's), m. noget sammenrullet; en Rulle; 

M. Gl. Rylte (Moth). 
Ryjggj (ry!}), m. og ryjggja (ry!)a), f. se Ryjggjeder (Till.). 
Ryjggjatijnna (ry/ja-tiija), m. fremstaaende Tap (Torntap) af 

Rygraden; jfr. tijnna. 
ltyjggjeder-ryjggjed (ry/j'o'r), adj. 2 E. og ryjggjuer-u-ut 

(ry!Ju'r), rygget (om Kvæg), hvid langs ad Ryggen og for øvrigt 
med en anden Haarfarve; M. D. 458; R. 546; - deraf ro-r., 
svår(t)-r. og de tilsvarende Subst.: 1'6ryjggj og svår(t)r'y}ggj, 
m., Navnet paa en Kalv eller Tyr med denne Farvetegning, -
roryjggja og svår(t)ryjggja, f., Navn paa en Ko med dito. Under
tiden forkortes disse Navne til r_yjggj og ryjggja; 

"Se, nu dajn gamla roryjggjan, 
nu mar hun hann a korned." 

(af J. P. Møllers "Vontehorrijn".) 
Ryjggjskodd (ry/j-sgår]), n. eg. Rygskud, 0: et pludseligt og 

heftigt Anfald af Rygværk, Ilygsmerter; H. 546. 
Ryjggjuer-u-ut (ry!J/(,'r) adj. se Ryjgg}eder· (Till.). 
llyjkkjatall (ryh:a-tal): i r. med ubestemte Mellemrum, af og 

til, nu og da; sv. rycktals, adv. 
Rågaflatt (rgga-fiat), m. se Flatt (Till.). 

ltåug, rånga (r'år;, rå!Ja), m. Hang, hajn har ejn hoier r. 
Rås (rgs,- rgs, rgd's ell. rgo's, rgts), v. dep. raadføre sig, 

æske Raad: hajn rådes ma mei om' ed. 
llåsa (r'gza,-ar), v. a. ordne i Rad, lægge i Hække; jfr. rås. 

I 
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Riije (rg:j'), n. Rige. 
Riijer-1·iij-t (rg:j'r), adj. rig. Deraf råjdom (rg:jdåm), m. 

Rigdom. 
Riij1mesjida (ræf-sjtlJa), f. l) Durkløb, Diarrhoe. 2) det, der 

udtømmes ved D.; tyn(d)t som r.; R. 534. 
llått (ræt), m. Ret; få r. på, faa til at skikke sig vel; til 

at aflægge onde Tilbøjeligheder: ja kujnne ijkkje få 1'. på dajn 
horrijn, om de va så om alri ded. 

Riittfram (ræt-frgm), adv. ligefrem. 
llåttframmer-framm-t (ræt-fra'f!!:'r·), adj. ligefrem. 
Riittopp (ræt-åp), adv. opret, stejl, lodret, i Vejret; ogsaa 

r. å ner eller låje r. å ner: hajn gadd in te å bokka sei, mann 
ble stånes låje råttop å ner; nsk. standa beint upp og ned; -
låje r. å ner bem. ogsaa: lige; hvad der ikke afviger fra den 

lige Retning. 
lliitt siu (ræt sfn), eg. ret siden, 0: længere hen paa Dagen, 

om nogle Timer: hon kommer r. s.; modsat 
Riitt strajs (rætsdrgjs), ret strax, om et Øjeblik = på 

stujnnen (Till. på). 
llåwadal (rg:wa-dgl), m. Navnet paa et Spøgelse, hvormed 

man (nordlands) skræmmer Børn; bruges mest i best. F. (råwa
dalijn): teier du in te, så kommer råwadalijn å tå.r dei. 

lliiwatiiwa (rg:wa-tg:wa), f. eg. Rævetæve. 1) Hunræv: råwa
tåwan e treskara ijn rawijn; R. 775. 2) Skjældsord: hajn e 

rajti en r. 
Råwa å (rg:wa,-ar), v. a. røve af, udplyndre. 
Riibiilta (r[j-bælta), f. Navn paa en rødbæltet Ko; se Båltuer 

(ogsaa i Till.). 
Røfla (røfla), f. Riffel. 
Røgg (rø[J), m. en mindre Hø- eller Kornstak (fornemmelig 

af sammenrevet Slod) ved Siden af den større; smlgn. sv. rugge, 
m.; is!. hruga. 

Røgg (rø[J), n. = ujnnerøgg (Till.). 
Roja (rlija,-'r-t'-t), v. n. uddunste, give en hæslig Lugt fra 

sig; fise : hujnn lå ujnne bored å 1·ojte så hasselit; R. 546. 
Riijålpa (rlf-jælpa) , f. Rødkjælk eller Rødhals , sylvia 

rubecula. 
"lløppeue" (røp'n'), ;n. bem. ogsaa: en Tid lang, en !Periode: 

de va et r., hajn kom dår meied. 
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Roremåd (r·{fr' -rngo), m. eg. Røremad 
Rorijng (r{irif;), f. Røre, Uorden, Forvirring: dar va en årti 

r. el!. ejn årtier roremdd (s. f. 0.). 
!torn (r{frn), n. Lyske; forældet dsk. Røre. 

ltoryjggj (r(i-ry[J), m. og roryjggja (r(i-r·y[Ja), f. se Ryjggjeder 
(Till.). 

«Rost" eller 1·yst1 (røst) er f" ikke - som anført - m. 

s. 
Sahba (safla,-ar), v. n. og a. slaske, gjøre vaad, gjennem

bløde; s. sei te, gjøre sig vaad; s. golled te eller ouer, spilde 
Vædske paa Gulvet. 

Sagna eller saggna (sg,gna, sagna-ar), v. a. savne; sv. sakna. 
Sajs (sfds), f. Sax; smlgn. seis. 
Sakka (saka,-ar), 1) v. n. synke langsomt; om Gjenstande, 

der ved deres egen V ægt bringer et fast Underlag til at give 
efter (bem. derimod ikke: synke i Vædsker, i et Dyb): hused 
hadde sakkad mast ejn tomma i dajn ena goulijn. 2) v. a. sænke 
langsomt, lade langsomt synke: du ska s. dajn annajn lid. I 
begge Tilfælde anvendes ofte sajkkja (s. s. Till.) fors.; jfr. R. 567. 

Sakkermiinnskedes,-miiunskens eller sakkramiinnskedes, -miinn
skeus; ogsaa sakkre-m. adj. 1 E. forbandet, fordømt: du e då 
ejn s. tossa ! de' e så s. kriijnt. Ordet kan ikke bruges abs., 
ikke: hajn e s. Det er vistnok opr. et adv" der efterhaanden 
er blevet taget i Brug som vedføjet adj.; man kan paa samme 
l\laade tidt høre f. Ex. ejn sardeles majn 0: en særdeles rar 
majn; - R. 555. 

Sål (sdl), m. 1) Sal. 2) Sadel. 
Såla. (sgla), f. Salve, Smørelse til Lægedom ; lusa-s.; 

skabb-s. etc. 
Såla1 (sqla,-ar), v. a. besmøre med Salve, Smørelse til 

Lægedom; plastre. Med samme Bem. bruges lap-s.: hajn lå 
dår å lapsdlada (på) sin ena tå; ogsaa andre St. i Danm. høres 
lapsalle (el!. lab-s.) i samme Bet. I Molh. d. Ordh. er optaget 
labsalve som Søudtr. 

Såla2 (sgla,-ar), v. a. sadle; s. omm, eg. sadle om, fig.: 
vise et forandret Sindelag. 

Sams (sarns), adj. i Kortspil, f. Ex. Sorteper, om ({ort, der 
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kunne parres, passe sammen parvis. 2) om Personer, som 
der hersker Enighed og god Forstaaelse imellem: di har inte 
vad rajti s. i dajn senara lien; smlgn. nsk. sams; R. 557; ;:\I. 

Gl. Samsæt, Sæmie osv.; Lund under sam-, sæmiæ osv. 
Samsa (samsa,-ar), v. a. parre Kort (i Kortspil; f. Ex. Sorte

per); jfr. Aas. samsa; R. 55 7. 
Sawskrikk (sgw-s.91·ek), m. Savelad; nærmest en Indretning 

med tre Ben, hvoraf de to dannes af en Tvege, hvis opadvendte 
Ende med Forlængelsen af det tredje Ben danner en Vinkel, 
hvori det Træstykke, som skal oversaves, hviler med den ene 
Ende. Der bruges selvfølgelig helst to slige skrikka, hvorved 
der haves den Fordel, at de kunne flyttes i større eller mindre 
Afstand fra hinanden, efter som Længden af det, der skal 
overskæres, udkræver; jfr. skrikk. 

«Sen (sf, sgr-sg-set), v. a. s. ded! se, se! - s. på'd (Tonen 
paa på): ja ska s. på'd, ~: jeg skal se, hvad jeg kan gjøre. 

Seelse (sg'ls'), f. Lysningsæmne; M. D. 472; Junge 349; R. 
408 seelse («m.n vist Trykfejl for f.). 

Sei (sqj,-'1·, s{i, sgjt), v. a. sige. Den af E. anførte Infinitiv 
seia anvendes nu ikke saa ofte; s. dn (saj an) eg. sige an ~: 
lade sig indtegne, fornemmelig til Altergang: ja har sajt vos 
an te på sønda; s. te, sige til: de' seier sei sal te, det forbyder 
sig selv; nsk. det segjer nei sjol v. 

Seis (sgjs), num. sex; fijlle-s. ljit'-s.) se Fira. 
Seita (sgjta,-ar), v. a. sigte (med en Sigte). Deraf seita

bro, n., seita-mel, n. At sigte mod et l\Iaal hedder derimod 
sikta (sekta,-ar), v. n. 

Se1111abr11a (se'(fa-brya,-ar), v. a. forstrække eller forstuve (et 
Lem); senna, f. = Sene: hajn har sennabruad fodijn" 

Sijllagjål (si[a-!Jt;!_:l), n. se Gjæl. 
Sijllaspåj (si[a-sbt;§j), n. I) Affald, der borttages fra Spege-

sild, naar den skal spises. 2) Huden alene af Spegesild; jfr. 
spaja (Till.). 

Singenal (se1/n{i{) n. Signa!. 
Singenet (ser;'ngt), n. Signet. 
Sinkedus (se11k'd1[z) og sinkedusa, f. Ørefigen; Nakkedrag; 

R. 560. 
Sinkeri (se11k'ri), n. Gjerningen at sinke, Sinkning; ogsaa 

Sinkelse; R .. )60. 
Sjaddner-u-nt (~ja(]u'r), adj. = sjiidduer; jfr. eng. shadowy. 
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' Sjarviiusel (~jm·-væns'L), f. Navn paa et Kortspil, som vistnok 
er kjendt hos Almuen over hele Danmark, ligesom lu, f.; -
omtalt i M. Gl. under Lanter. 

Sjaus (sjgws), n. et vrøvlevornt Menneske. 
Sjausa (sjgwsa), f. og 
Sjausaråw (.<j111csa-1·gw), f. et Kvindfolk, som "sjausar". 
Sje (sjr;,-i·-rr-t), v. n. ske, finde Sted. 
Sjev (sj§v), n. Skib ; deraf 
Sjenoara (sjr;v-rf!ara), m. Skibroer, Kadrejer. 
Sjel·ta (sjgvta,-'r-t'-t), v. a. skifte; s. koll>rer (fr. couleur1 

siges om en Overflade f. Ex. paa Tøj, hvor der findes flere 
Farveafskygninger, eller hvor flere Farver spille mellem hver
·andre; ogsaa om Mennesker, der skifte Farve ved Sindsbevæ
gelse; s. farja bem. at antage og b e h o 1 de en anden Farve; 
nsk. skifta li terne; R. 584. 

Sjida (sjtda og sjfoa,-'i·-sjgo-sjer{'o), v. n. skide, fise, fjærte: 
skamma dei nåd, å sidda i stouan å s.; Talern.: grina (ell. adai 
å s. e fattimajns gla; ønska i dajn ena hånn å s. i diijn anra ! 
siges spydig til den, der omtaler, hvad han kunde ønske sig; 
s. på hiilana, sk. paa Hælene, 'J: skrante, holde Sengen paa 
Grund af Sygelighed: hajn lå bestandit å ~jed på halana, han 
led stadig af et sygeligt Helbred. 

Sjidfarruer-u-ut (~jto~fai:_u'r), adj. skidenfærdig; mods. re11-
fai·ruer, renfærdig. 

Sjidhus (sjlfJ-h11z), n. Vandhus, Retirade; Talem. farres lisom 
ejn tork i et s., holde et Spektakel som en Tyrk i et Vandhus. 

Sjijuua 1 (sjiija,-ar), v. imp., ogsaa s. å, tørre halvvejs: de' 
sjijnnm· li val å på toied; R. 586. 

Sjijuua2 (sjiija,-ai·), v. n. sætte Skind; om et Saar; sjæl
dent for 

Sjij1111as (sjiijas,-as), v. dep. = f. 0.; jfr. R. 587: skinna sej, 
v. refl. 

Sjijuutorr-t (sjif;-tålj, adj. 2 E. halvvejs tor, tør blot paa 
Overfladen; R. 586; jfr. sjijnna1 (Till.). 

Sjildra eller sjilra (~je{dra, ·'!fe{ra), f. Lap, Udvæxt under 
Halsen paa Dyr; bruges mest i pl.: sjildi·ei" 

«Sjita» (sjtta): s. el!. ~jida varra ma'd, Skidt være med de.t ! 
'J: Pokker bryde sig derom! 

Sjiteri (~jtt'i·i), n. l) om daarlige, værdiløse Ting: de'e båra 
ncld s. 2) Spøgelser: dtir gjijkkj s.; jfr. R. 412: lorteri, n. 3) 
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komma for nar s., blive forgjort; bruges spydig om en ugift 
I{ vinde, der er bleven besvangret. 

Sjiwsasjaus (sjtwsa-sjgws), n. = .vaus, n. (se baade hos E. 
og i Till.); jfr. følg. 0. 

Sjhvsasjausa (.vt_wsa-ljgwsa), f. = .vausa (Till.). Den første 
Del af Sammensætningen i dette og f. 0. er at betragte som et 
forstærkende Tillæg. 

uSjungau ogsaa sjønga (sjo'lja, ~JØ'lja,-'r-så'lj-Så'lj'o), V. Il. og a. 
synge; s. fOrr, være Forsanger; s. opp 1) om Søfolks Opsang. 
2) ueg. udstøde Klageskrig, af Smerte (f. Ex. om en Kvinde i 
Barnsnød); s. i'rd, ledsage et Lig med Salmesang, naar det bæres 

. ud af Huset; nsk. «syngja ut eit Likn. 
Sjus (~1ts), f. Skyds; Ægt; Kjøretur; nsk. Skyss, Skyts, 

Skjuts; sv. skjuts. 
Sjnsa (sj1tsa,-ai'), v. a. skydse, befordre til Vogns; nsk. 

slcytsa, skjysse, skjussa; sv. skjutsa. 
Sjyda (sjyaa,-'r-sgår]-sgåf{'o), n. a. skyde; s. ryjggj, s. 

Ryjggj; - s. sei, v. refl. l) skubbe sig, komme ud af den op
rindelige Stilling: lassed hadde skodded sei helt ouer te dajn 
fråhånnada sian. 2) imp. om et Anfald af pludselig heftig, 
jagende Smerte: de skodd sei i de' ena låred, så faslit; jfr. 
ryjggjskodd (Till.). 

Sjymmnijng (.vø171,nii}), f. Skumring, Tusmørke; jfr. Aasen: 
Skuming; sv. skymrning. 

Sjymmra (sjø'T_!l:.ra,-ar·), v. n. skumre; deraf 
Sjymmrijng (ljø'f!!rii}), f. = sjyrnmn~jng (Till.). 
Sjytteri (ljøt'ri), n. Jagtvæsen; (idelig) Gaaen paa Jagt: bara 

hajn kujnne la de' sjytteried fara, hajn sjitar så meien tid 
hann ma'd. 

Sjådda (sjær]a,-ar), v. n. == .;;jadda; s. å, falme; delvis eller 
pletvis at tabe Farven; jfr. eng. to shadow, slzadowy. 

Sjåja ild (sjt§ja,-ar), v. n. ophøre at have Omgang med; 
afbryde sin Forbindelse med dem, man har haft fælles Interesse 
med; "knibe ud". Ordet vides ikke brugt med Bem. udskeje 
(i moralsk Henseende). 

Sjåjggja (sjæ/Ja), f. vistnok en forvansket Udtale af siijkkja, 
f. (S. s. Till.). 

Sjiijggja (sjæ/Ja,-ar) , v. n. eg. skjægge, o: danne Skjæg 
(ljiijggj); om skærende Redskaber, der ere saa sløve, at der 
ikke kan frembringes et rent Snit dermed, f. Ex. en Hakkelse-
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kniv, som ved hvert Snit efterlader en Række uoverskaarne 
Straa (~jiijggj) forneden paa viskan, hvilke først efterhaanden 
slides af og danne de saakaldte stobba (Stubbe) i Hakkelsen; 
hedder ogsaa å stobba (sdåya,-ar), v. n.: knivijn e så sjander, 
hajn sjiijggjar (el!. stobbar) så. 

Sjål (sjg:l), f. Sjæl. 

Sjål1 (sjf§l), n. 1) Skjel; Fyldest, Rede og Rigtighed, fuldt 
Vederlag. 2) Skjel, Grænse; marka-s., Markeskjel. 

Sjål2 (~jg:l), n. Skæl, Fiskeskæl. 

Sjållnad (sjæfnao), m. ell. f. (?) Forskjel; kjajnna s., kjende 
Forskjel. IM. Gl. har: Skielned = Uenighed, Tvist). 

Sjålls (sjæls), adj. (1 E.) og adv. 1) skjellig, skjelligen ; 
stemmende med, hvad ret og billigt er; passende med ens 
Stilling og Yilkaar: ejn skujlle vall ha en s. betalnijng for sit 
arbei ell. betailes lid s.; ejn ska då lawa lid s., man skal dog 
have ordentlig, god Føde; gå s. påkladder, gaa ordentlig, an
stændig klædt; - spydig; hon hadde bled lid s. påtan, hun 
var ordentlig bleven pyntet. 2) manerlig, skikkelig i Opførsel, 
ikke gaaende til Yderligheder: vittu varra s., seier ja! - så 

s. indeholder altid en Indskrænkning, sigtende til at afkræfte 
overdrevne, hyperbolske Udtryk, især naar noget omtales bedre, 
end det er, f. Ex: hajn e ejn forskråjkkjelia goer majn - å, 
hajn e så s. I Overensstemmelse hermed maa det af E. anførte 
«sjcilsgoe1' - ret god" forstaas (efter den brugte Skrivemaade 
kunde man tro, at der mentes «sjælegodn); smlgn. M. D. 485; 
Il . ."i85. 

Sjåra (sjy:ra, sjl§r-sgrir--sgåt:'o), l) v. a. skære. 2) v. n. 
gaa i strygende Fart, f. Ex. om et Skib for fulde Sejl: nu sjiir 
hon; la'na mann s. ! 

Sjåska (sjæsga,-ar), v. n. = j]uska. 
Sjåska (sjæsga), f. et Kvindfolk, der «sjiiskar" (s. f. 0.). 
«Sjåwla" (sjq,'Wla,-ar), v. a. bruges ogsaa fig. om at berøve 

en det sidste, han ejer; ruinere, gjøre Indførsel hos. 
Sjåwsa (sjg:wsa,-ar), V. n. = sjausa; deraf sjuwsa, f. en, der 

«sjawsar". 

Sjøbba (sjø{!a,-ar), v. refl. = .~jeva. 

Sjødd (sjorj), n. Skjød (paa et Menneske). 

Sjøddebiill (sjorj' -bæl), m. spædt Barn; som endnu trænger 
til «B}øddelse" (s. s.). Jfr. dog dsk. ST~jodebarn. 
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Sjiide (sjfjo'), n. l) Skjød !paa et Klædningsstykke). 2) 
Skjøde lpaa et Sejl). 3) Skjøde, Adkomstbrev. 

Sjiijes (sji}j's,-'s-d's-ds), v. dep. = sjyes. 

"Sjiiuer» (sji}'n'i·), adj. bruges kun nordlands med Betydning: 
af en anselig Størrelse, i en betydelig Mængde = d.d. T. "skjønne" 
(Sing.): ejn .'!joner kar, en Karl af en anselig Størrelse; ejn 
"'Jon(er1 håven pajnga, en uskjønne" Slump Penge; - ogsaa 
ironisk: jo, du e ejn ~joner ejn ! jo, du er en net Fyr! 

Sjøuua (sjøTJ:a,-ar), V. n. og a. 1) skjønne. 2) argive Skjøn, 
udføre Synsforretning: s. laj, syne, besigtige Lig, for at kunne 
udstede Attest for, at Døden er indtraadt; deraf: sjø1111ij11g 
( sjm::iij i, f. Syns forretning og : sjø1111ijugsmaj11 ( ~jø'f}iijs-mgij), m. 
Skjonsmand, Synsmand. 

Sjovår (sji}'-vrp), n. eg. Søvejr, ~:Vejr, der ikke er haardere, 
end at man kan begive sig ud paa Havet med en Baad. 

Skå (sg!il, m. Skade, Ulykke. 
Skå (sg!i,-r-iJ'-t), v. a. skade; s. på'd (Tonen paa på): du 

kujnne snart s. på'd! du kunde snart tage Skade! (iron.l; ejn 
skar'kje på å sjødda nad, man tager ikke Skade af at bestille 
noget. 

Skahh (sgafl), n. Skab, Fnat; s.-såla, f. Skabsalve. - Et 
Skab (Møbel) hedder skav (sggv), n. 

Skaddarødda (sgatja-røtja), m. 1 l eg.: Skaderede. 2) Vor, 
Materie i Øjnene efter Søvn; smlgn. rødda, m. 

Skakkhåser (sgak-h!Jz'r), f. pl. Spydigheder, Stikpiller, dril
lende og spottende Ord. Naar en ugjæstfri Modtagelse med 
karrig Beværtning beskrives, siges der: vi fijnge skakkhaser, 
gloser å spotteblår (s. disse 0.); jfr. M. Gl. Skakhoser. 

Skål (sg!il,l, f. 1) Skal. 2) ussel, mager Ko ell. Hest; ogsaa 
Skjældsord til disse Dyr. 

Skåla1 (sg!ila,-ar), v. a. skalle, skrælle. 
Skåla2 (sg!Jla,-ar), v. n. skule, nære lumske Hensigter eller 

et ondt Sind; s. å, begive sig af Sted i lumske Hensigter eller 
luske af med uforrettet Sag; jfr. skcdei·. 

Skålmadk (sg!il-madk1, m. Benævnelse paa Insekter "med 
haard Beklædning"; Biller, coleoptera; smlgn. M. D. i'i07: 
Skælbasse. 

Skallra (sga{ra), f. 1) Rangle; sv. skallrn. 2) Kvindfolk med 
et larmende Væsen, der løber om og braller op med Bysladder; 
Verbet skallra (s. s.) bruges ogsaa fig. i denne Betydning: hon 
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løvv. dår å skallrada. Lignende Ud tr. ere: lø\"Va å kjima (kime), 
å b·(,mma (tromme) osv. For øvrigt er ve!Plantenavnet 11Skjaller>>, 
rhinanthus crista galli, beslægtet hermed (sv. skallei', skallergri.is), 
de tørre Kapsler frembringe jo en raslende 1skallreries1 Lyd. 

Skåra omm (sgl]i·a,-ar), v. n. skifte Sind, vise helt modsatte 
Tilbøjeligheder: hajn hadde skai·ad om. 

Skarsor (sggrs-gr), n. eg. Skarnsord, ::i: grov, uforskammet 
Tale: gje s" give S., give uforskammede Svar, Grovheder, hvor 
der var Grund til at falde til Føje eller lade sig sige; nsk. 
SkarsOJ'(d). 

Skodda (sgå~la), f. 1) Skodde. 2) Træ skuffe med langt Skaft, 
som bruges af Ragerne til at skyde Brødet ind i Ovnen, Gredsel, 
Skydsel. 

Skola (sggla,-w·), v. a. eg. at skole, undervise, belære om: 
de' hjalp in te, hvor meied di skolad'ijn, ogsaa: skolada på'jn; 
R. 594. 

Skotta (sgåta) f. Skyttel, Væverskyttel. 
Skouskrndda (sgåw-sgrarf.a), f. Skovæble ; jfr. ski·ld1ba. 
Skrå (sgrl],-r-a'-t), 1) v. a. skraa, gjøre skraat. 2! v. n. 

skjæve, se skjævt til; hajn skdtde te mei, diijn skajlnakkijn, 
han saa' skjævt til mig, den Skaldepande. 

Skrabba (sgraf.Ja,-ar), v. a. skrabe let. At skrabe hedder 
ellers skrava, der mere angiver en vilkaarlig Handling; IL 596. 

Skradd (sgra~l), n. sygeligt, svagt Menneske; med daarlige 
Aanclsevner; ogsaa: skraw. 

Skraddurijn-uren-ured (sgrarf.-l[i·i!;,-yrn-l[r'a) , adj. sygelig, 
skranten; jfr. skrnjturijn. 

Skravekåga (sgrgv' -kl]ga), f. eg. Skrabekage, Ben. paa en 
Efterfødning; et Barn, der er født flere Aar efter det yngste af 
sine Søskende. 

Skråiirijng (sgi·r{-q:rifj), m. se Ar·ijrig. 
11Skryda11 (sgryoa,-'r-sgriia-sgr'O(J'a), bem. ogsaa at skrante, 

være medtagen af Sygdom og Kulde, modløs og sammenfalden; 
jfr. EL 602: skrymsla. 

Skriij (sgrf!j1, n. Skrig; hon lå mii s. å rav, eg. hun laa 
med Skrig og Raab, J: hnn klagede sig højt af Smerte (om 
en syg). 

Skraja (sgr!J!ja,-'r-sgrrej-t), v. n. skrige: hajn skri.ij skrå.i i 
skriij, han skreg Skrig i Skrig ::i: han udstødte det ene Skrig 
efter det andet. 
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478 SKRÅJELASS-SLAMPÅMP. 

Skråjelass (sgrr§j'-las), n. eg. Skrigelæs, det sidste Læs eller 
Levning af Korn, der kjøres hjem fra Marken, og hvori Host
folkene, Gaardens Børn osv. tage Plads med Flag og Grønt, 
hvorpaa der i fuld Fart, mangen Gang ad Omveje, under 
Hurraraab kjores hjem til Gaarden, hvor man skal til at nyde 
«lzOstadrøntn; - kji.ira i s. hedder ogsaa: kjora på kjalijngen. 

«Skråppan (sgræpa,-'r-t'-t), v. n. Man siger: når skaddajn 
skrapper, så får ejn frammada, naar Skaden skræpper, saa faar 
man fremmede (i Besøg). 

Skrønta (sgnmta,-ar), v. n. hyppigst forb. m. ujnnan = sbyda 
ujnnan. Deraf 

Skrø11turij11-ure11-ured (sgi'ønt-yrilj), adj. som søger at und
drage sig fra at arbejde, er magelig, lad og efterladen. 

Skula (sgyla,-ai'), v. n. 1) skule. 2) søge Ly, krybe i Skjul; 
alm. i Forb. m. forr: vi skulada forr rein ujnne dåjn gamla 
pilijn, vi søgte Ly mod llegnen under det gamle Piletræ ; 
R. 606. 

Sl•åla (sg(jla,-ai·), v. n. drikke Skaaler, holde Skaaltaler, deltage 
i et Drikkelag: di sadd dår å skålada te lånt på natten; R. 613. 

Skårra (sgåca), f. et lille skarpt Skaar af Sten, Glas eller 
lign.: ja hadde fåd en sten-s. i de' ena ivad. 

Slabbas (sla{Jas,-as), v. dep. kysses (foragtelig): di kjystes 
å di slabbades; deraf: ejn slahbert, et Smækkys; jfr. Il. 44 6 
under mule. 

Slaberåss (sla{J'ras), n. sammenplumpet, tynd flydende Fløde, 
fornemmelig til Kreaturerne. 

Slahhert (sla{J'rt), m. se Slabbas (Till.). 
Slabo1· (sla-bgr), n. 1) Slagbord. 2) Laden til en Væv. 
Sladdermaska (slacf'r-rnasga), f. Sladdertaske ; R. 534. 
Slågsia (slgg-si_a), f. Den Egenskab hos en Ting, at den 

ikke kan holde sig opret, f. Ex. et Skih, hvis Last har forskudt 
sig: sjeved hadde fåd s.; - ogsaa = nsk. og sv. slak~ida, f'. 
Slag, paa et slagtet Jfreatur. 

Slajt (slgjt), f. Slægt; di e s., de ere beslægtede. 
Slajta på (slgjta,-ar), v. n. slægte paa, arte efter: sl. p. 

diijn sjidena sian, arve de slette Egenskaber. 
Slajtapajna (slgjta-pglja), f. = slajtijng, Slægtning. 

Slampi\mp (slam-pgmp ), n. sammen plumpet, kraftløs, daarlig 
tillavet Søbemad eller Drikkevare; tysk 8c!tlamparnp, m. (H. 
620 har: slampa = t. schlarnpe11). 
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Slåsa (sl{iza,-ar), v. n. være slusket og skjødesløs med sin 
Gjerning; s. (klar) å sei, ødelægge sit Tøj ; - deraf 

Slåsa, f. og slåshås, m. (sl{iza,sl{iz-h{iz), som uslt1sarn (s. f. 0.1, 
Slaseder-slased (sl{iz'o'r), adj. 2 E. slusket, uordentlig, 

uagtsom. 
Slåsuer-u-ut (sl{izu'r), adj. = foreg. 0. 
Slava (slgva), f. Slave; Tugthusslave, Fem.-formen bruges 

for begge Kjøn. I Udtalen maa dette Ord ikke forvexles med 
slawa, Ujævnhed i en Vej. 

Slaveried (slgv'r'[o), n. best. F.: i s., i Tugthuset. 
Slidd (slerj), n. Hold, Varighed til at slide paa: dilr e'jkkje 

s. de' toied; R. 626 slet, n. 
Slingere (sler;'-rr;), n. lang, opløben Karl, lang Rækel. 
Slotted (slåt'o), n. best. F., Slottet; saaledes kaldes hyppigst 

Ruinerne af Hammershus: ska vi kjora te s.? 
Sludskammel (sl{_(o-sgm}y/ l), m. Tværtræ, som forbinder de to 

opstaaende Sider af en Væv («viiwsim'nan). 
Slujns islo/js), m. og slujnsa (sloijsa), f. en tvær, dvask, doyen 

Person; hedder ogsaa Bluns, slunsa el!. slons, slansa. 
Slujnsa (slofjsa,-ai'), v. n. = sluna. 
Sluns (slons), m. og slunsa (slonsa), f. se Slujns ovenf. ; 

slunsa (slonsa,-ai'), v. n. = f. 0. 
Slå (sig), m. og f. en doven, skjødesløs Person; nsk. Slode, 

Sloe, Slo,je, m. 
Slåjer-slåj-t (sl(_(j'r,), adj. slig: s. horra har ja 'kje kjan(dit, 

slig (Mage til) Dreng har jeg ikke kjendt; ofte bruges Fem.
formen for baade Fem. og Mase.: slcij horra o. s. v.; -- så har 
jcl alri hiirt sliijt ! nu har jeg aldrig hørt saa galt! 

Slåjnkj (sl((;/jk), m. Art, Slags; hvad der næsten kan ligne 
eller minde om (noget): ejn s. å tyfos, en Art Tyfus. 

Slåkka (slæka,-'r-t'-t), v. a. gjøre slap, fire, give løst: sliilc·k 
linan ! nsk. slekkja; IL 620; holl. slaken; smlgn. E. slager'. 

Slått (slæt): byta s. om s" bytte lige for lige. 
Sliitthonuader-bonnad (slæt-bå~iao'r), adj. 2 E. fladbundet, 

f. Ex. om Træsko, hvor Klamperne ere slidte af. 
Slåttskoder-skod-t (slæt-sggo'rl, adj. om Heste, hvis Sko ere 

forslidte; vistnok af slatter (s. s.); jfr. nsk. slitskodd (af slita'?.!. 
Slåvara (slg:vam el!. sl{_(:wara), m. eg. en Slæber; som slider 

og slæber haardt; af slåva (slreva,-ai'), slæbe. 
Sløgg (slo,q), n. 1) saa meget som kan sluges paa en Gang: 
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480 SLOGGA-SMORRJA. 

hajn tou'ed i et s. 2) godt og rigeligt Maaltid; dår hår hajn 
tit fåd mångt et s., der er han tidt bleven godt beværtet. 
3) Sluse. 

Sløgga (sløga,-'r-d' el!. slåg-sløgt el!. slå[j'o), v. a. sluge. 
Slømmer-slømm-t (slø'.fl:'r), adj. slem. 
Sløns (sløns), m. og slønsa (slønsa), f. se Slujns (Till.). 
Slønsa (slønsa,-ar), v. n. = sluna. 

Slønta (slønta,-ar), v. a. slunte, slumpe; hajn sløntada lival 
te å få'd gjort, han overvandt sin Magelighed saa vidt, at han 
fik det udført; de' kajn s. søddan te, det kan ved en Hændelse 
faa et saadant Udfald; s. å, slunte af; sjældent for: rabba å; R. 6 25. 

Sløntra (sløntra,-ar), v. n. drive omkring, være lad, doven; 
s. ujnnan, luske sig fra at arbejde; lVJ. D. sluntre; R. 625: slunta. 

Sløpp (sløp), f. Slup (Fartøj). 
SIOsa (sltfza), f. = slora og (Till.) slasa. 

SIOsa (slt!_'za,-ar), v. n. = slora og (Till.) slasa. 
Smadderbajnt (smarf'r-bgfjt), m. og s.-bajnta (s.-bgfjta), f. en, 

paa hvem Knebberen gaar i et væk; af: smadder (s. s.) og Bajnt, 
Bajnt =Bendt, Benedict; jfr. svinabiijntijn. 

Smakk (smak), m. Navnet paa et mindre firkantet Sejl til 
en Baad, der, efter som det anbringes i For- eller Agterstavnen, 
hedder: forr-s. eller bag- (el!. agter-) s.; tå smakkijn dajn andra 
vajn, fig.: forandre sin Adfærd. 

Småla (smgla,-ar) og smålna (smglna,-ar·). 1) v. a. smalle 
(.Moth), gjøre smal. 2) v. n. blive smal, smalles, smalnes tMoth,1; 
sv. ajsmalna. 

Smålmskorr (smglms-kår), m. større Vidjekurv, Høkurv; 
vistnok af smålwlm (s. s. Till.), altsaa: Smaahalmskurv. 

Smarra (smara), f. Plet af Smuds, Fedt el!. lign.: jå hår 
fåd en s. på mijn kjoul. 

Smarteben (smgrt'-bt;n), n. Smalben; jfr. smar'ter; smartebens
boiser, spøgende Benævnelse paa snævre Benklæder. 

Smit (smft), m. = peis (Till.); jfr. R. 633 under smita. 
Smolter-smolt (smålt'r), adj. 2 E. smul (om Søen); deraf 

smolted (smålt'o), n. best. F. smult Vande: når vi komma ijnn i 
smolted - naar vi komme ind i smult Vande - (Anal.: våtted 
af våder, s. s. Till.). 

Sm11r1ja (smårja), f. Masse, Mængde, uordnet Hob: de' lå 
i en s., hajn tou hela smorrjan; dsk. I. T.: "hele Smørret" ; 
R. 626: smorja, 4; nsk. Smyrja. 
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Smotta (småta,-'r-småt el!. 8mat-småt'o), v. n. smutte: hajn 
smatt frå mei. 

Småhalm (smg-ha{m), m. den Halm, der ved Tærskningen 
bliver mere findelt; deraf smdlrnskorr (s. s. Till.). 

Smålajder-Iajd-lajt (smg-l1J}d'1,), adj. se Lajder. 

Småsammer-sam-t (smg-sa1!!'r), adj. som er langsom, uden 
Evne til at gennemføre noget med Raskhed og Kraft; aldrig 
- nsk. smaasarn. 

Småjkkja (srnæka,-'r-8m!J;jt' el!. smak-srnl}jt el!. srnåk'o), v. a. 
smække; slaa, smide, slænge, med Bibegreb af, at dette sker i 
Vrede, Skjødesløshed, Ligegyldighed el!. lign.: hajn srnakk (el!. 
srnajte) sei ner på biijnkjijn; hajn smakk (el!. smajte) piijngana 
på bored; hajn smak-k (srnajte) darn op, han rev Døren op, men: 
hajn srnajl mii dorrana (se Smiijlla, Till.). Stærk Bøjning af 
dette Verbum (jfr. R. 632: smiklca) er vistnok alm. hos Almuen; 
paa Falster: "hu' smakk Barne' ne'i Vuggen», Gadespr.: "je 
smakk ham (Helsingør: ha llJ en paa Tæven'" - Det tilh. Sub
stantivs Kjøn er vaklende: småjkkj, n. og m., i ueg. Rem. for 
det meste Mase.: ejn styjggjer s" et slemt Tab, stort Uheld: 
ejn iitte-s" et Eftersmæk. 

Småjkkjfujller-fujll-fullt (smæk-fofrJ, adj. eg. smækfuld ::i: fuld 
til llanden; nsk. smik~full. 

Småjlla (snuefa,-'r-smgf-srnåfo), v. n. smælde; jfr. smiijlla, f. 
Småjllfedel'-fed-t (smæf-f!Jo'r), adj. smækfed; nordsj. smældfed; 

nsk. srnel1feit. 

Suabbeues (snaf/n's), adj. 1 E. = habbe11es (Till.). 
Snart (s11grt), m. Snært; svi.ive-s., Svøbesnært, Piskesnært. 
Snask (snask), n. Støvregn, Ruskvejr; jfr. snaska. 

Snawsa (sngwsa,-ai'), v. n. snaske, spise graadig og paa en 
for andre ubehagelig .l\laade: har du in te snart åsnawsad? er 
du ikke snart færdig med din Æden? nsk. snafsa. 

Snilleka (snef ka), f. Rus: hajn hadde en s. el!. s. på. 
Snisara (sn{sara), m. en lille Kniv; M. Gl. Snidser; jfr. snisa. 

Sno (snQ), bruges kun i Infinitiv; undersøge, snuse i eller 
give sig i Lag med noget, som er en uvedkommende: du hår 
ijkkje nad diir å s.; nsk. snoa; R. 645. 

S11ojlla \snå[a), f. Tridse paa en Ten; ~I. D. 529: Snolle; 

R. 643: snalla, 3. 
Snoppa (snåpa,-ar), v. n. smaagræde, græde sagte: hva' går 

du å snoppar forr? 
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Snona (sn&g;_a), f. Snue; få s. omm nåd, faa Nys om noget; 
R. 648: snuv, m. 

Snyda (snyoa,-'r-sn{io-snofj'o), v. a. l) = Rigsspr. snyde. 
2) snyda å, paabyde en at tie, afvise en Anmodning paa en 
grov, stræng eller irettesættende Maade, bide en af. 

Sniijeslnw (snr,eje-slgw), n. eg. Snigeslag: ma s., ved at be
nytte Kneb ; fornem. i Styrkeprøve, Slagsmaal : du ska'nte komma 
mas., du! 

Sniijggjn (snæ!Ja,-ar), v. imp. blæse koldt, være bidende (om 
Luften); nsk. snækja; R. 648 og 649: sniigga. 

Snåjggjed (snCP/j' o), adj. (kun i N eutr. om Vejret): de' va så 
s. imorns, s'a de' bed om iirn, det var en saa bidende Kulde 
i Morges, saa det bed om Ørene; nsk. snækjen. 

Snårpn (snærpa,-'r-t'-t), v. a. og n. 1) = Rigsspr. snærpe; 
ogsaa Foragtsudtryk for at sy (daarlig): hon sidder å ramper 
å sniirper. 2) svirpe, frembringe en bidende, sviende Fornem
melse; ogsaa om en stikkende, borende Smerte f. Ex. i en 
bullen Finger: de' harper (el!. harper) å sniirper i fingerijn. 

Snårpelitnt (snærp'li-tljt), m. Mangel, Savn, smaa Kaar: di 
fijkkj s. for rutaragjijlle, de fik Savn at føle i Steden for at 
rutte; sjældnere: snårpenatut. 

Snåwta (sn(l;'wta,-ar), v. n. snøfte. 
Snølfel (snof l), m. = snojfel; d. lav. T.: Snøbel. 
Snølleka (sno{' ka), f. = snilleka (Till.). 
Snora (sni/ra,-ar), v. n. græde (ForagtsudtrykJ; tit have 

Anvendelse for Lommetørklædet til Næsen; jfr. sno1'. 
Snoreder-snored (sniir'o'r), adj. 2 E. snottet. 
Snorsund (sniir-snyo), m. og s11ors1111da (s.-snyoa), f. Skjældsord. 
Snoruer-11-nt (sni_iru'r), adj. = .snoreder (Till.): sødden ejn 

s. unga ! 
Sokk (såk), m. I) et Suk; at sukke: sokka (såka,-ar). 2) 

en Sok. 
Sokker (såk'r·), n. Sukker; sv. sockei'. 
Sokkerlåde (såki·-lg' o), f. Chocolade. 
Sokkuer-u-nt (såku'r), adj. ell. sokkeder-sokked (såk'o'r), 2 E. 

sokkel (om Dyr); nsk. sokkut. 
Sola (sQla,-ar), sole. l) v. a. = Rigsspr. 2) v. imp. klare op, 

blive Solskin; ogsaa: s. 6pp; R. 651. , 
Soldåtaralrna11pa (soldgtara-knapa), m. pl. eg. Soldaterknapper, 

fig. Benævnelse paa Planten gul Oxeoje; s. Lausurt. 
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Somt (såmt), pron., n. sing. til somrna, somme: somt å'd 
doner inte, noget deraf duer ikke; dsk. foræld. samt. 

Sommargammajller - gammajl- garnmalt ( så1_!_iar-gar11,a[' r) , adj. 
sommergammel, :i: som har levet en Sommer; jfr. i•ijntergam

mqj ller (Till.). 
Sorri (så!il, f. Sorg (aldrig Enstavelsesord'. 
Sor1:ja (såT}a-ar), v. n. sørge. 
Son:jelier-i-it (så'!_j'li'r), adj. sørgelig, = kjesammei·, 1. 
Sotsjiiger-sjiig-t (sg_t-sjiig'r). adj. dødssyg. 
Spå (shij), m. Spade; nsk. Spa, m. 
Spåua ( sbgna,-ai·), v. a. spore, følge et Spor; vi kujnne s. 

trå (el!. s. vei) atte kjivana; sv. spana. 
Spår (sb:fr), n. Spader (i Kortspil); = nsk. 
Sprildiir (sb{ljldiir), f. Fyldingsdør; smlgn. speil, 

Spel•kelAnt (sbek' -lant), m. 1) Spekulant. 2 l snu Skjælm, 
Gavtyv. 3) som er overgiven, fuld af morsomme Indfald, Spøge
fugl: de'e då ejn s., diijn horrijn ! 

Spekkelasiou ( sbek' lasjg_n), f. 11 Handelsforetagende. 2) hil s. 
om, have i Sinde, omgaas med Tanken om: hajn hadde s. om 
å tit te Amerika. 

Spekkelera (sbek'lgl'a,-ai·-cl'-t), v. n. 
nd, udtænke. 2) gjøre Gavtyvestreger, 
et ubundet Liv; jfr. under "daldosn. 

I) gruble, granske; s. 

holde I\ommers; leYe 

Spekkelerder-spekkelrrd-t (sbek' lgrd'i· , adj. 1) fuld af snedige 
Indfald. 2) opsat paa Gavtyvestreger. 

Spiddehossa (sbef!'-hcl;z_aJ, f. Strikkestrømpe; jfr. spidda og 
spiddehona. 

Spillekop (sbe(-kåp), m. Spølkumme; nsk. Spilkum. 
Spleisa (sblyjsa,-ar), v. a. splidse. 
Spol'l'a (sbilr:.a, sbår_-sbg_r·' -sbg_rt), v. n. og a. spørge; ejn kajn 

hvarkan hora 'jn ajlle sporra'jn, :i: han er sporløst forsvunden; 
s. sei fram; Abs.: examinere, prøve ens Kundskaber = nsk.: 
"Pres ten spurde Bornom ". 

Spotteblår (sbåt'-blrjl'), pl. i\Iadlevninger, som ingen gider 
spise. Andre ville vide, at dette Ord har omtr. samme Bem. 
som skakkh.aser (s. s. Till.), og det er i saa Fald upaatvivlelig 
d.s.s. det i 1\1. Gl. anførte Spytteblaar. 

Sprajl (sbryi\ n. Spræl; gjorra s. 
Spriijnga (sbræija,-'r-d"-t), v. a. sprænge: s. sei, v. refl. for

spise sig: iledeval, hYor gri:idijn sma1.rnr gott. - b<lra ja'nte 
sp1Ajn,qer mei 1 nsk. sprengjn seg. 
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Sprødda (sbrorja), m. Spændtræ i en Væv; nsk. Sprote, m.; 
R. 662; tysk Spei·ruthe. 

Spiij (sbr§j), n. = sijllaspåj (Till.). 

Spiija1 (sb({ja,-ar), v. a. tage Huden af Spegesild (Moth: 
spege). 

Spiija2 (sbr§ja,-ar), v. a. spigre; s. te, tilspigre; jfr. spiij. 
Spiij1111a (sbæija,-'r-d'-t), v. a. kradse, rive med Negle eller 

Klør: pibelijn ble så galn, s'a hon spi(jnd'ijn i anseited; rlajn 
forarjelia kattijn e så galijn te å .~.; R. 663. - At spænde hedder: 
spiinna (sbæJ]a,-'r-cl'-t). 

Spiij1111e (sbæij'), n. 1) Spænde. 2) et Par i en Vinkel sam
menstødende og med Hanebjælker forbundne Sparretræer; :\I. 
D. Spænde; R. 664. 

Spåon (sbæn), n. uden pl. Løjer, Morskab, Lystighed; hedder 
ogsaa: sjou (sjåw), n.: sikken et sp. (~jou) vi hol(d)t ! vi hadde 
sp. (sjou) å å drilla'jn. 

Ståga (sdc2ga,-ar), v. n. stolpre, gaa ledig omkring. 
Stakka (sdaka,-ar), v. n. sætte i Stak: håni hviddijn stakkcnler? 

Har I sat Hveden i Stak? 
Stamma (sdarri_a), f. Stamme; i Kortspil: Kortbunken. 
Stann (sdan), f. Stand (uden pl.); varra i s. er det alminde

lige Udtryk for at være ved god Helbred, have Helsen: jft h;\r 
ijkkje vad rajti i s. hela åred. 

Starrabur (sdara-b'!}r), m. Stærkasse; Starr, 1. 
Stei (sdaj), m. Sti (is!. stigi·), i hest. F.: stcijn (~df_I_'~). Ved 

stiijn i en l{irke forstaas Gangen mellem Stolesladerne: ja måtte 
stå på stiijn, forr stolana va fujlla; R. 672: stig, 1, m. - Derimod: 
sti (sdfi, m. Sti (is!. stia), Stald til visse (mindre) Kreaturer: kt 
gjass på s.; svina-s., o. s. v. 

Steia (sdaja,-'r·-d'-t), v. a. og n. ofte forb. m. opp, stable op, 
lægge oven paa hinanden: hajn hadde steit så meied opp, s'a 
de' ramlada ner altsammen; dåjnna stolijn e ganske oppsteidcr 
ma klar, fuldstablet med IOæder; s. stakka, sætte den øver~te 

Del af en Kornstak, i det man lægger de sammenbaarne ufallna" 
(s. Till.: fauna opp) oven paa Stakken; eller: bedække en Korn
stak med den sammenrevne Slod: h<lni steit stakkana ·1 hedder 
ogsaa: stcijkkJa stakka (sdæi:a,-'r-sdgjt'-sdgjt). 

Stikka (sdeka,-'r-sdak-sdåk'a), stikke. 1) v. a. = Rigsspr. 

2) v. imp.: s. å bida, volde heftig J{løe. 
Stiva (sdfi:a,-'r-sdgu-scle1/a), v. n. falde, styrte: s. på nasan; 
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hajn gjijkkj ii stev på houd ouer sina eiena ben; s. kujllebøtta 
(vajlabøtta), "støbe" Kolbøtte. 

Stoi, stoi, stoi ! (sdåj), Udraab, Allarmskrig, navnlig brugt af 
Børn, naar de blive var, at en er i Færd med at stjæle: st., 
st., st.! kjivijn e pii gjared ! Tyven er paa Gærdet! naar en 
vil gaa over et Gærde for at rapse (Frugt). - Støj hedder ellers 
,;fy (S. s.). 

Stokka (sdåka,-a1,), v. a. samle i Mængde, i Flok eller 
Bunke; s. bi, stokke Bier; s. lus (lyz) samle Utøj; s. loin, samle 
paa løgnagtige Udsagn og Beskyldninger. Ordet bruges abs. i 
spydig Betydning om en, der paa en lurende Maade lytter til 
andres Samtale og nøje mærker sig de faldne Ytringer for at 
kunne benytte dem (i uædle Øjemed): hajn så ijngen tijng -
hajn sadd bara å stokkada; muligvis er Ordet dog i denne 
Forb. laant fra: stokkamajn, m. Stokkemand, Bisidder i Retten: 
hajn sadd ii va stoklcamajn; - s. å stala, lade mange faa Lej
lighed til at tage fast Ophold: ejn ska"nte s. ii stala søddena 
skarn; -- s. kort (kgrt), paa en taskenspilleragtig, bedragerisk 
Maade at manøvrere saaledes med Kortene, at Modparten faar 
de slette Kort (aldrig som i nsk.: "skyde Kortene sammen"): 
de' e ejn hasselier ejn i kortspil, forr hajn stokkar korten; 
stokkas (ståkas,-as), v. dep. samles i Mængde: dår stokkades di, 
å dar staladas di te hvar en ti(d); R. 677. 

Stokkaslii (sdåka-sl(f), m. eg. Stokkeslæde, Slæde til Arbejds-
1 kjørsel, Skovslæde; paa Falst. Knubslæde. 

I Stol (sdyl), m. 1) Stol. 2) samtlige fra en Rod opskydende 
Stængel- eller Bladskud paa urteagtige Planter: ejn s. rikler, 
en Aurikelstol; vistn. alm. over hele Danmark; deraf 

Stola sei (sdyla,-ar), v. refl. give talrige Skud fra samme 
Rod (jfr. f. 0.): rouijn har stolad sei så deilit, s'ad ! R. 082. 

Stoltesera sei (sdålt'sgra,-ar), v. refl: vise sig indbildsk: de' 
e rajti ijkkje nåd å s. sei ouer; sv. stoltsera, tysk stolziren. 

Stomp (sdårnp), m. Stump; pl. stompa, abs., Benævnelse paa 
de Baand - eller maaske rettere Klapperne, hvori Baandene 
ere syede - hvormed den pyntelige Hue til Kvindernes Hoved
tøj bindes. 

Stoppenholt! (sdåp'n-ltålt), Udraab: stop! holdt! 
Stoppesera (sdåp'sgra,-ar-ai'Ja el!. -d'-a{J ell. -t), v. ri. faa 

sine Indtægter til at slaa til: hajn kajn inte s.; de' e'jkkje te 
å s. i dajnna ti(dlen, det er ikke muligt at finde sit Udkomme 
i denne Tid. 
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«Stor-t" (sdgr-t), adj. 2 E. l\Jærkes kan: s. i halsijn, ;:;, i 
hattan, s. i kravajn, s. i kroijn (R. 3561, s. i mujnn, s. i nabbed 
og s. i snudan, hvilke Udtryk alle betegne, hvad der er pralende, 
hovent, uforskammet i Ord og Adfærd; - ejn storhals, en Praler; 
ejn storkar, en fornem, anselig Mand, eller som vil anses der
for; ejn storsnud, et storsnudet Menneske; - stor i i ven, se 
folg. 0. 

Storivader-ivad (sdgr-i_vao'r), adj. 2 E. eg. storøjet, om den, 
hvis Øjne udtrykke Forbavselse, som «gjør store Øjne»: hajn 
ble sås. s'ad, då jå fortald 'ijn 'ed, eller: hajn ble så stor i i ven, 
s'ad, då o. s. v. 

Storlajder-lajd-Iajt (sdgr-lgjrfr), adj. se Lajder. 

Storlihed (sdgrliht;o), m. Størrelse: hajn va på s. ma mijn 
horra, han var af samme Størrelse som min Dreng; M. Gl. 
Storlighed; sv. storlek; nsk. Storleike, m. 

Storlømmader-Iømmad (sdf!r'-lorr1,~ao'r), adj. 2 E. storlemmet 
C\Ioth); nsk. stoi,Zimad. 

Storr (sdår), m.: de' ska varra te ejn storr, te å slå i annajn 
på dajn, som sporr (det skal være til en St., at slaa i Enden 
paa den, som spørger), siges affærdigende til den, som over
hænger en med Spørgsmaal om, hvad dette eller hint skal 
bruges til. Uvis Betydn. og Opr. 

Stoppa (sdåpa,-ar), v. a. 1) stoppe. 2) putte, hvilket Ord 
Bh. ikke har: stoppa du konn sjillijn i lomman, mijn horra ! 

Strajs (sdrgjs), adv. strax. 
Stråna (sdrijna,-ar), v. n. og a. gaa langs med Stranden 

(strån) for at oplede eller finde opskyllede Ting: jå kujnne in te 
komma i skolan, forr jå skujlle gå å s.; dajnna kobbijn sir'anada 

ja imorns (Sandvig). At strande, lide Skibbrud, se Gjorra (Till.l. 
Stritt (sdret), n. Møje, Besvær: jå hadde sødden et s. forr 

å få' d gjort; nsk. Strit (i'), Streit, n. 
Stritta 1sdreta,-ar), v. n. anstrænge sig af alle Kræfter, 

stride haardt: har ska ejn gå å s. ! ja strittada te å fijkkj'ed 
gjort; nsk. sti,ita (i'); R. 685 ; isl. strita, streiia. 

Strogg (sdråg), n. Strøg (paa en Violin): gje voss et s. ! 

spil et Stykke! Et Strøg hedder ellers stroj, n. 
Strogga (sdrå,qa), adj. 1 E. eg. som har stroggamål (se 

følg. 0.), som ikke kan rumme mere; s. ma lus, aldeles fyldt 

med Utøj. 
Stroggamål (sdråga-m(j,l), n. Strygmaal; nsk. Strokmaal (o'), n. 
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Stroggsten (sd1·åg-sd1Jn), m. strøgne Mursten, raa, ubrændte 
Sten. 

Stroifo (sdråjfa,-ai·), v. a. fare lige forbi, lettelig berøre i 
Forbifarten (strejfe). 

Striijngt (srlroæijt): has" have travlt, hvilket Ord ej er opr. Bh. 
Striij (sdri/j), f. Stryg; Prygl; jfr. strogg ITill.J. 
Striija (sdr[!ja,-'r-t'-t), v. n. ved Hjælp af Manipulationer 

at fjærne Sygdomme; en Slags Udøvelse af dyrisk Magnetisme 
under Fremsigelse af visse Formularer. En, der har været 
behandlet paa denne ;\laade, beretter, at den ukloge Mandn 
uneiada ver 'edn, nejede derved, hvilket kunde tyde paa, at 
Magnetisøren af og til paakaldte hellige Navne, da der i saa 
Fald plejer at nej~s. Det er dog kun visse Sygdomme, som 
man tror paa den l\Iaade at kunne helbrede for: hajn kajn s. 
forr eiten (se Eit, Till.). 

Stuj1111 (sdoij), f. Stund; i stujnnen, for et Øjeblik siden; 
på stujnne11, om et Øjeblik; Stunder: se Styjnner /Till.). 

Stujnna (sdoija,-ar), v. imp.: de' stu,jnnai·, det stunder, siges 
det, naar Næsen klør, hvilket anses som Forvarsel for, at der 
kommer fremmede; Kløe i højre eller venstre Næsebor er da 
afgjørende for, om der kan ventes Mand eller Kvinde. Som 
Forbud paa Død (jfr. R. stundet el!. stunna) betragtes det ikke. 

Styjnner (sdyi;'r), f. pl. Stunder, Tid nok: ja h;ir ijlla s" jeg 
har ikke godt Tid; andre St. i Danm.: onde Stunder. 

nStån (sdy,-r-sdl]_-sdfj/J): s. på 1) = Rigsspr. 2) hva' står 
dar på? hvad er der paa Færde? - s. te 1) = Rigsspr. 2) 
have Varighed (om et vist Forraad): de' står nokk te i vor ti(d). 

Ståla (stgla,-ai·), Y. a. forstaale, lægge Staal for. 
Stajkkja (sdæka,-'r-sdgjt'-sdgjt), v. a. se steia (Till.). 
Stiijnga (sdæija,- 'r-d' -t), v. a. 1) stænge, lukke ved Stængsel. 

2J lægge Stænge, Høstænge: hani stdjngt ouer de' vestre golled? 
Stiijnge (sdæ!J'), n. Stængsel: sti.ijnged va forr = dar va 

stajngt, der var stængt, lukket. 
Stiijnkja (sdy;1/i.:a,-'1·-sd@ijt'-sd@ijt), 1) v. a. stænke. 2) v. n. 

som oftest forb. m. å eller astft == krajnga å, asta (se Krajnga 
2); R. 677 : stinka. 

Stiil (•tre/), m. Sted, hvor noget i længere Tid har henstaaet, 
haft sin Beliggenhed ; Tomt : gårijn brånde rent å, dar va'nte 
ajned ijn stcil[jn ijann; jfr. R. 672: understiigel. 

Ståla (sdrf)la,-ar), v. a. give fast Ophold: de' va hajn, dår 

I 
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hadde stålad dasse svinskana, det var ham, der havde givet 
disse Svenskere Lejlighed til at tage deres Ophold, fæste Bo; 
ofte forb. m. stokka (s. s. Till.); - dar stokkas di å dar stålas 
di, der samles de stadig til Hobe, der søge de jævnlig til. 

Ståmma (sdæl]Ja,-'r-d'-t), v. a. standse Blødning (jfr. Blo
stamma): vi kujnne inte s. bloijn, eller: få bloijn ståmder. At 
standse Vand i sit Løb hedder s. 6pp forr: hajn hadde stiimt 
6pp forr vanned. 

Ståw (sd(J?w), n. Støv; deraf: s.-frakk, m., s.-kappa, f., 
s.-kåst, m. Støvekost. 

Ståwa1 (sd(J?wa,-ar),_ v. n. og imp. støve. 
Ståwa~ (sd(!?wa,-ar), v. n. gjøre sig stædig (om Heste), 

ogsaa fig. om Mennesker, der paa en Gang vise sig tvære og 
gjenstridige. 

Stødd (sdø(f), n. Stød; ta s. eller ta imod s., forebygge at 
en Baad tørner haardt imod, naar der landes. 

Stølpel'omm (sdølp'-råm), n. eg. Stolperum (af stølpa, Stolpe), 
Fag, Afdeling i et Hus af Bindingsværk: ejn kajn gott hjalpa 
sei ma fam s. hus. 

Stømla (sd6rJ'lla,-a1'), v. n. stimle. 
Stømmel (sdø1!1' l), f. Stimmel. 
Stommoel'o (sdø'f!!-mr/rn), f. best. F. eg. Stifmoderen, et af 

de fig. Navne paa Koldfeber (se Kåjla). 
Støtt (sdøt), adv. 1) stadig, stedse, idelig: dajn karijn arbiar 

så s., hajn kom dar s. 2) sikkert, uden at vakle, jævnt: bådijn 
seiler så s.; sjældnere; støddit, nsk. stodug. 

Støttel'-støtt (sdøt'r), adj. 2 E. stadig, paalidelig, udholdende: 
hajn hår altid vad ejn s. kar. 

Støttl'a (sdøtra,-ar), v. n. stamme, hakke i Talen; (andre St. 
Danm.: stotre): hajn sto dar å stottmda i'ed. 

Støttl'ijugatal (sdøtri1Ja-tal): i s., i Støde tal, stødvis. 
«Stiiva" (sd(iva,-'r-t'-t), v. a.: ·s. loin, støbe Løgn, ~: lyve. 
Sujuu (sOJj), n. Svømmeblære i Fisk; nsk. Sund; eng. sound. 
Sul'ånadel'-åuad (syr-gnaifr), adj. 2 E., med ildelugtende 

Aande. 
Svabba (svaya,-ar), v. imp. give en svuppende Lyd (om 

Vædsker): ja hadde traskona fujlla å vann, s'a de' svabbada i 

domm, når ja gjikkj; R. 610: skvabba. 
Svajll'iijona (svgl~1·æija), f. opkastet Rende eller Grøft til 

Jords Afsivning, hvori der nedlægges et Lag Smaasten, og som 
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derpaa atter tildækkes, - en Afsirningsmaade, som anvendtes, 
for Drainrør bleve almindelige; liijggja smjlrajnnm', afsive Jord 
paa denne l\Iaade. 

Svalpa (svalpa,-ar el!. -'1,; -aaa, svalp el!. svålp; -aiJ ell. 
svalpt, svålpt), hedder sjældnere : skvalpa (sgvalpa, med samme 
Bøjning s. svalpa), skvalpe, skvulpe; deraf Svalp, m. 
skvalp (s. s.). 

Svånka (svqljka), m. lndbøjning, lndhvælving; foda-s. 
Rigsspr.: Svang, det hule under Foden. 

Svår eller «svårtn \sv~11'-t), adv. Den af E. anførte Uem. 
«meget» er ikke rigtig; Ordets Betydning svarer nærmest til 
Rigssprogets ordentlig, brugt som adv. i ironisk, spydig 
eller bebrejdende Mening, eller for at udtrykke Forundring: 
hajn e svar(t) goer, betyder ikke: han er «meget» god, men: 
man skulde ordentlig tro, at han er (bleven) god (ironisk); du 
kommer s. sijlla, du kommer ordentlig silde (bebrejdende); du 
fajes s., du har ordentlig Hastværk; hajn ble s. kar i snudan, 
han blev ordentlig kjæphøj. I disse Forbindelser er Ordet altid 
ubetonet, Tonen falder paa det Adj., Verb. eller Adv., hvortil 
det knyttes. 

Svåra (8vgi·a,-ai,-d' el!. svgr'-t), v. n. og a. svare; s. ijann, 
give knubbede Ord. 

Svassa sei (svasa,-ai·), v. re fl. optræde paa en beleven, vin
dende Maade; jfr. gjesvdssier (Till.). 

Sve (svg), f. Svie, Nød, Smerte; vides kun brugt ironisk: 
du har svart en sve ! med forstærket Betydn.: 1'awsve (s. Razc): 
jo, du har en fali rawsve, du! 

Svinaleier (svtna-laj'r), f. s. Leier (Till.). 
Svinaiiggel (svtna-æg'l1, m. Svinegel, ~: et Aflukke, hvis Gulv 

er hævet noget til Vejrs; almindeligvis danner Svinegelen en 
Slags Overbygning over en Del af Møddingstedet, saa at Urinen 
kan sive gjennem Gulvet, og Møget puffes igjennem en Luge 
ud paa Møddingen, naar der skal muges hos Svinene. For
klaringen i Molb. Ordb. over Svinegel passer ikke paa den 
bornh. Benævnelse, der ikke bemærker d. s. s. svinabo (s. s.), 
svinahus el!. svinasti. E. har under «agel» (hvor f. maa rettes 
til m.) henvist til «svinaagel», som dog ikke er anført. Den 
sidste Del af Ordet er vel = iggel (s. s.). 

Svirra el!. sverra (si•er.:a, svær_:a,-ai·), 1) v. n. hastig forbrænde: 
lyngijn e så udroier, hajn s1•i1·1'ar hann, å så e'd frambi, Lyngen 

32 
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er saa udrøj, den brænder op i en Fart, og saa er det forbi. 
21 v. imp. frembringe en svirpende Fornemmelse af Varme: 
kaklunijn e så heder, s'a de' svin(tr om i:irn på ejn; - jfr. 
R. 703: sverra, 1. 

Svirr- el!. sverrheda (sve~·- ell. svcc!-hfoa), m. stærk Hede; 
jfr. f. 0. 2. 

Svirr- el!. sverrheder-hed-t adj. som giver ,,virrheda, s. f. O. 
Svång (svåJJ): gå i s., gaa i Svang. 
Svånga (svåqa) m. Sænkning, sidt Sted i Jorden. 
Svår(t)ryjggj, m. og s.-ryjggja, f. (si·gr- og si-grt-ry/1; -ry,1/a1 

s. Ryjggjede1° (Till.). 
Syheder-bed-t (sy-hg1fr-hgv-het), adj. koghed (jfr. sya); komma 

op idi syheda madijn, bet.egner, at nogen kommer i en meget 
ubelejlig Tid, under pikante Omstændigheder. 

Sysla (syzla,-ar), v. a. og n. passe, røgte Kreature i den Tid 
de staa paa Stald. Ordet kjendes kun med denne Betydn.; 
derfor er E.'s Forklaring til "syslelwrra" ikke ganske rigtig, da 
dette Ord betegner en Dreng, hvis Hovedhverv er at sysla (ikke: 
routa) Kreaturene; ha åsy8lad (g-syzlaa), være færdig med J\rea
turenes Røgt efter at have givet dem deres Aftengift: ja ska 
komma, når ja får åsyslad; jfr . .M. D. 5 79 og R. 711. 

Så (sg, så), adv. saa. Som forstærkende Partikel har det 
en meget hyppig Anvendelse (elliptisk): de' fryser så; vi behova 
in te å løvva så; - så nogged så, :J: til Maade, ikke overdreYent, 
anvendes ligesom: så sjålls (s. 8jiills, Till.): de' e vist ejn ga
lan ter horra - å, hajn e så nogged så, der er intet at rose af; 
jfr. '.\I. Gl.: noget saa, "Pleonastisk = til en Deel.n Sammen
trækning tinder ofte Sted med ad, a, conj. = saa at: ja ble 
sinkader, s'a(d) ja kujn 'nte komma; jfr. ad, conj. 

Såframt (så-Jramt), conj. saafremt. 
Såjl (sgL), n. Saald, Kornsaald. 
Sådehrå (sf§o'-brrg), n. eg. Sædebræt, :J: Agebræt; sådefjål 

(s.-j]q;l), f. Sædet i en Væv. 
Såjkkj (sæk), Sæk; deraf: såjkkja opp (-ar), eg. sække op, 

J: løfte op i Sækkens øverste Ende, hvorved den udstrammes 
og det, som man har begyndt at fylde deri, synker til Bunds i 
Sækken. Med den af R. 714 til sl'ikka upp anførte Bem. bruges 
Ordet ikke. 

Såjkkja (sccka): ble s., blive den sidste i Leg; jfr. R. 714. 
Dette Ord er vel besl. med 
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Såjkkja (sæka,-ai·), 1) v. n. og a. = sakka 1 og 2 (Till.). 
2) v. n. sække, hænge løst eller utilbørlig langt ned. 

Såjngafødderna (sæija-føc['rna), pl. best. F. (uden sing.) Fod
enden af en Seng: hon la hosserna i s., hun lagde Strømperne 
i Fodenden af Sengen. 

Sål (sq_:l), pron. og adv. selv; forr sei s., til Stols; hajn hår 
inte vad forr sei s. i to da; bållijn ska forr sei s. - di sålle 
(sæf), eg. de selve, ;:i: Husbond og Madmoder; nsk. dei sjolve. 
En særegen foranstaaende Form er sjiillva lsjæJva), svarende til 
Rigssprogets selve: hajn krajngde å, som om sjiillva satan va 
iitt'ijn. 

Sålajt ls(§-l(ljt), eg. Sæd lagt (af: så, f. og liijggja), en ofte 
brugt Tidsbestemmelse: når vi ha s., naar vi ere blevne færdige 
med Foraarstilsaaningen. 

Sålbejn-ben-bed (sq_:l-bfjj-bfn-bfo), adj. selvbuden; jfr. be, 2 
(Till.); nsk. sjolvbeden; - hyppig bruges adv. siilbenes (sy;l-bf;;n's): 
hajn komm sålbenes. 

Såln eller såløvv (sre-ly,-lø1!_), n. eg. Sædeløb, ;:i: Saakurv. 
Sauna (sæ~w,-·r-d'-t), v. a. 1) sende. 2) ved Hjælp af en 

Høtyv at læsse et Høstlæs af eller paa Høstvognen. Dette ud
føres af en Hostkarl, som kaldes ejn såmwra (s. Udasånnara); 
s. uda, læsse paa, fly Ifornet op paa Vognen til lapeian 1s. 
L(i, Till.); s. hjemma, læsse af; s. te ejn, fly Sæden til en, som 
siges at tft imod eller tll frå kjivan: ja skujlle ta frå kjivan, å 
Jins stinde te mei, mann koss ilall, hvor hajn ton nonna stora 
kjiver fujlla; 

«ja s(inde ou te Nels i fjor, 
s'a hajn fijkkj ont i mavajn.» 

(J. P. l\Iøllers "Hallstøddijn", aftr. i Hamiltons Nord. Tidskr. 1868.) 

Sårdeles (1Jærdl}.l's), adj. 1 E. og adv. særdeles: ejn s. majn, 
en '\land, som er enestaaende, ved sine gode Egenskaber; de' 
va så s., s'ad - det var saa særdeles (godt), saa at -. 

Sårsjilde1·-sjild-t (sf!1r-sjeJd'r), adj. løjerlig, selvegen i Væsen 
og Adfærd. 

uSåtta» (sæta,-'r-sat'-sat): s. i (Tonen paa i) 1) paavirke ens 
Tænke- og Handlemaade, i Regelen til det slette; indbilde: 
h.-em hår satt ded i dei '? de' va hajn, som hadde satt 'ed i 
ijn. 2) = Rigsspr.'s "stikke i», pludselig og stærkt at begynde: 
horrijn satte i å vrala, å løvva osv.; nsk. setja i. 

Såwnbolliju-en-ed (sq_:wn-bålii/), adj. søvndrukken; som føler 
overvættes Trang til Søvn. 
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Såwnuer-u-ut (sgnvnn'r), adj. søvnig; R. 709. 
Søunøp (sø~1øp), m. Sennep; sønnøps-lo, n. (se Lo, Till.i. 

T. 

«Tån (tg,-r-tåw-tgo), v. a. og n. tage, ogsaa: hente, række, 
give til; ta mei brod! - ta tag, eg. tage Tag, <i: prøve Kræfter 
(tgg, n" hvorimod: tgg, n. Taget paa et Hus); - t. på (Tonen 
paa på) abs. tage Klæder paa: ja hår snart in te nåd å t. på 
mei, jeg ejer snart ikke ordentlige Klæder paa Kroppen: - t. 
ujnnan, undtage, borttage, lægge til Side; nsk. taka undan. 

Tadder (tarj'r), n. Gæssenes Kjækken; ogsaa Lyden, der 
fremkommer, naar mange Kvindfolk tale i Munden paa hver
andre: dar var et forskrajkkelit t.; jfr. Moth: Tadder. 

Taddra (tarha,-ar), v. n. kjække (om Gæs). 
"Taglan (ta,qla,-ar), v. a. og n. Ordet bemærker nærmest: 

at have Vanskelighed ved at sønderdele, enten paa Grund af 
sløve Redskaber, daarlige Tænder eller en kejtet Fremgangs
maade: ja kujnne inte tugga de' seia kjødd, jå sadd båra og 
taglada i 'ed; hajn hår taglad 'ed itu (i Steden for at skære 
det ordentlig). E. har anført en mere fig. Anvendelse af Ordet: 
at have Vanskelighed ved at skille det ad, som er sammen
filtret; - Ordet forbindes ofte m. i: hajn sadd å taglada i 'ed; 
jfr. R. 77 4 : targla v. n. 

Tajnarnrkj (tgf;a-vg,rk), m. Tandværk, Tandpine. Tajnpina 
og ont i tånnerna ere vistnok nyere Udtryk; man kan ikke 
længer sige: ha ont i tajnana (s. Tajnl, men vel nok endnu, 
exempelvis: hajn fijkkj di to galne tajnana udtrajta, han fik de 

to smertefulde Tænder udtrukne. 
Tajngjår ell. -jår (tgf;-ytir el!. -jgr), f. Tandgærde; gjai·e 

og jare er ellers N eutr. 
Tajntid (tq,1/-t'i_iJ), f. Tandtid, <i: den Tid, da Tandbruddet 

staar paa hos Smaabørn. 
Tajta (tgjta), f. Lokkenavn til en Gaas: kom t., kom t. ! 
Takst, f. Regel, Vedtægt: ded e nu en viss t" det er nu 

vedtaget, Skik og Brug ; nsk. Takster, m. 
Tåna (tgna), m. Tande, Lysetande; deraf 
Tåna (tgna,-ar), v. a. frembringe Tande (paa et Lys), i det 

man antænder Vægen, lader den brænde en Stund, for at Tællen 
kan smelte, pudser Tanden og slukker derpaa Lyset, som nu, 
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naar det skal bruges, lettere lader sig tænde og strax lyser. 
Denne Forberedelse træffes altid, naar en '.\længde Lys, f. Ex. 
i en Lysekrone, skulle holdes parat til at tages i Brug: har 
du houst å t. lysen? jfr. Moth: taande. 

Tarm (tgrm), m. 1) Tarm. 2) Skjældsord til Bom; bruges 
som saadant i flere Sammensætninger: mi:ij-t., sjid-t. o. s. v.; 
hajn e konns ejn t. inu, han er endnu kun en grøn Dreng. 

Tarskemajnsløn lfgrsg'rngfjs-løn), f. en Tærskers Vederlag, 
bestaaende i en vis Andel af det tærskede Korn; mods. dalen 
ell. betalnijng, Dagløn, Betaling i Penge; tarska di forr t., ajlle 
få di dåløn? 

Tawsuer-11-ut (tgwsu'r), adj. optrevlet, forrevet, pjaltet; nsk. 
tafsutt; dsk. ijavset. 

Teia (taja,-'T-d'-t), v. a. bringe til at tie (forn. Smaabørn): 
kajn du ijkkje teia 'jn? ballijn va 'jkkje te å t. 

Tekrogs (t'-lcTr},gs), adv. eg. til Krogs, :i: som er Krogvej, 
Omvej: de' e så meied t., det er saa stor en Omvej; om 
mammerskjarkje, de' e t., forbi li.lemens Kirke er en Omvej. 

Tepalls (t'-pals), s. Palls (Till.). 

Tesått (tg-sæt), n. Tab; Un"derskud: ja hadde båra t. å 'd; 
af: såtta te, lide Tab. ( '&__~ r---~ ~- v~r~) 

Tigga (tega,-aT) v. a. = tijggja. 
Tijnna (tiija,-a1'), v. a. alm. t. opp, sætte Tænder i (en Rive 

eller Harve; jfr. tijnna, m.): ja har tijnnad rivan opp. 
Tiralira (tj_Ta-lj_Ta), høres i Vogtedrenges Sang: t. lammsijnn, 

viirsijnn, fårsijnn; R. tiTla, neders. tieTliren. 
To å to, parvis, to paa en Gang, to jævnsides: di gjijkkj 

t. å t.; nsk. tvo og tvo. 
Togga (tåga,-aT), v. imp. blive taaget: de toggada rent te, 

det blev ganske taaget. 

Tokkaliiser-liis-t (tåka-l[iz'r), adj. forrykt, ude af sig selv, 
fra Sans og Samling: hajn ble rent t. 

Tokkeder-tokked (tåk'a'1·), adj. 2 E. = f. 0.; M. D. 599. 
"Tor" (tgr), )farts. Hos Rietz 729-30 anføres flere Rim 

om Tormaaned, et af disse svarer til det bornholmske: 

Dajn tredde torsdajn i Tor 
tror tranan på vor jor; 
mann tredde torsdajn titte dajn 
ska vi gå lysa awtan i sajng. 
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Tork (tårk), m. Tyrk; se Sjidhus. 

Torn (tQm), m. Torn, Tjørn; med dette Ord sammensættes 
ikke alene Navnene paa tornede Buskvæxter: slån-t., stikkel
Mra-t., men der haves ogsaa: røbbs-t" Ribsbusk, ja endog: 
jorbiira-t., Jordbærplante. 

Torrevår (tå-c' -vq:r), n. Tørvejr. 
Torrkle (tår-kl'), n. Tørklæde. 
"Tonn" (tårn), f. bemærker ogsaa: Støj, Larm: hajn holt 

en forskrajkkeli t. 
«Torr11a11 (tårna,-ar), v. n. ogsaa = farres; hedder ogsaa: 

t. opp. 
Torrusmolk (tå!·u-srnålk), n. se Srnolk. 
Tossebidd (tås'-be{/) = torsebidd. 

Toua (tå~a), f. Tue; myre-t. 
Trå (ti'q,-r-d' el!. -o'-t), v. n. bane Vej gjennem Sne ved 

Færdsel, frembringe Traad 1Moth) paa en Snevej; at bane Yej 
ved Snekastning hedder: osa sne eller blot iisa (ijza); R. 7 58: 
fraja, v. n. 

Tradderånt (trarj'rant), f. = trant, 3: nu går 'ed i dajn 
gamla tradderanten ijiinn, nu gaar det atter paa sin vanlige 
Vis (dsk. dagl. T.: i den gamle Tommeromme). 

Tramla (trn1!Jla,-ai·), v. n. gaa famlende (som i Mørke); jfr. 
R. 7 55: trumla, 2. 

Tråsa (trrjsa,-ar), v. n. trodse; jfr. tras (trqs). 
Tråsa (trrjza,-'r-t'-t), v. n. = tn'isa (tr(J).za). 

Tråståwer-ståw-t (ti'q-sd(J)uh), adj. = veitrnnger, 1. 
Travålja (trava!ja,-ar), v. n. slide og slæbe; R. 749: fr. 

travailler. 

Treril (trg-rtl), m. se Ril (Till.). 
Trijllsa og trillsa (trifsa, trelsa,-m·), v. a. og n. trille med 

en Trille (tri:Jlla, tr~jllsa el!. trillsa, f.): kajn du t. hann te mei 
då'? kan du trille (den Trille) hen til mig? At trille hedder i 
alle andre Tilfælde: trijlla (-ar). 

Trivse (trtvs'), adj. 1 E. trivelig, som trirns vel: grisijn e 
så valseinada t. 

Tromma (tråi!w,-m'), v. n. I) tromme. 2) =skal fra (Till.1; 
t. torrt (Tonen paa torrt), intet faa at spise: di andre ble 

trakterda, mann ja måtte t. torrt. Oldn. fmmw. 
T1·0111p (tråmp), m. Trumf; Riitta ejn t. i, sætte en Tmmf 

paa, fig. ligesom i Rigsspr. 
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Trompa (ir'åmpa,-ar), v. n. trumfe; ueg.: 11 bande, bruge 
store Ord. 21 fjærte; dsk. lav T. trumfe. 

T1·ou (tråzc), n. Trug. 
'frulk (trylk), n. klynkende Tryglen, flæbende Graad: ja \'il 

inte hOra de' trulked! R.754. 
Trulka (tTylka,-ar), v. n. trygle om noget med klagende 

Stemme, flæbe; R. 7 54. 
Trå (trg,-r-d' el!. a'-t), v. a. attraa, nære Ønske om; nu 

sjældent: hajn fijkkj, hva hajn tråde; ældre dsk. traa. 
"Trång» (trålJ), f. Trang; ha t. te, være i Trang for, be

høve: du har inte t. te å klyjnkja. 
«Tråugern (trå1/r) hedder i Neutr. trant (tr~nt); t1·ånga hus, 

eg. trange Huse, :i: snæver Beboelseslejlighed, trang Plads i 
Gaarde; bo trant, have en trang Bolig. 

'fro (tr[i), n. Traad, :i: noget, hvorpaa der trædes for at 
sætte en Ting i Gang: rokka-t. (Traaddet paa en V æv er dog 
Fem.: vaw-tro, f.), eller for at komme til Vejrs: voun-t.; 
nsk. TToda, f. 

Trobbel (trøf/ l), n. Besvær, stor Ulejlighed; R. 7 54; fr., 
eng. tioouble. 

Trømmelfiugrader-fiugrad (trørri,'l-fe7JmfJ'r), adj. 2 E. det mod
satte af: fingernem; hvis Hænder ryste af Alder eller Svaghed, 
eller hvis Fingre ere sti\'e af l{ulde, saa de vanskelig kunne 
bruges. 

Trømmelfodader-fodad (tro'!!!' l-_fQiJaiJ'1°), adj. 2 E. som gaar 
usikkert; især om gamle Folk; sv. trumme?fotad. 

To (ly), num. to; høres kun i Forbindelsen: tu ajlle sjn 
(syv): hajn så hvarkan tu ii. s., han udtalte sig slet ikke; hajn 
torr hvarkan t. a. s., han tør hverken det ene eller det andet. 

Tula (tyla,-ai·), v. a. hylle, svøbe, klæde, med Bibegreb af, 
at dette sker paa en uforstandig, smagløs eller barnagtig l\faade: 
såni, hveddan ballijn Ya tulader på? koss sikkedan hon tulada 
sei ud! Fra dette Ord har naturligvis «tulesn (s. s.) sin utvivl
somme Oprindelse; - jfr. R. 7 52: tulla. 

Tuugfarruer-u-ut (tolJ-faru'r), adj. eg. tungfærdig, mods. 
låttfarruer (s. s. Till.). 

Tur (tyi·), f. Tur; ueg.: 1) en Tid lang: de' va en tur, di 
inte va rajti allians, det var en Tid lang, at de ikke vare rigtig 
gode Venner. 21 Overhaling, Strabads, Besværlighed; forbi
gaaende heftigt Anfald i en Sygdom: jfl fijkkj en slømm t., 
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li som doktarijn kom, jeg fik et slemt Anfald, da Lægen kom; 
Kok I, 403. 

Tura (tyra,-ar), v. n. eg. ture, Q: være paa Farten, i uaf
ladelig Bevægelse; især til Forlystelser, Gildesfærd; ogsaa holde 
ved med strængt Arbejde, Strabadser; forb. m. te: vi måtte 
mann t. 'na te, vi havde ikke anden Udvej end at holde ud 
lsaa godt vi kunde); M. Gl. ture; R. 764. 

Tvarkjyla, f. og tvarkjyles, m. (tvgr-kyla,-icyl's), Tværfylding; 
tyk, undersætsig Person. 

Tvarpiva (tt•gr-pJ;·va), f. eg. Tværpibe, Q: Fløjte (Moth: 
Tværfløjte). 

Tvarstiiw (tvgr-sdr;ew), n.: komma i t., siges om en Plan, 
som ikke kan bringes til Udførsel: de' kom i t.; smlgn. under 
fo1'draw (Till.). 

Tvarstiiwer-stiiw-t (tvgr-sdr;ew'r), adj. tvær, modvillig; som 
viser Stædighed. 

Tvijnna (tvi!Ja,-ar-aoa el!. tvgnt,-ao el!. tvo!J'o), v. a. tvinde. 
Tvijnnga (tvi!Ja,-ar, ogs.: -'r-två1;-tvo1/o), v. a. tvinge. 
Tvillene (tvefn') el!. tvillnene (tve{n'n'), n. 1) saa meget (Øl), 

som tylles paa en Gang. 2) Gjerningen at tylle; af tvilna (s. s.); 
Chr. Pedersens vocabul. 1510: «At twylne: colare", M. Gl. 1Des 
værre har Rietz 7 66 anført Adlers "tville", der ikke vilde 
kjendes af en Bornholmer, dersom Oversættelsen ikke fandtes 
ved Siden af). 

Tyjnnlivader-livad (ty!J-/ti,ao'r), adj. 2 E. eg. tyndlivet; som 
har løst Liv, Diarrhoe; mods. fdstlivader (se Faster, Till.); tønt 
liv, Diarrhoe (af: tyjnner-tyjnn-tønt, tynd). 

Tåjl (tgl), m. Told; deraf: tåjlsnog (t!},i-sndg), m. Told
betjent, underordnet Embedsmand i Toldvæsenet. Den sidste 
Del af Ordet er vel besl. m. snoja (s. s.). 

Tåjla (td{a-ai0
), v. n. tolde, tage Told; spydig: rapse. 

Tåjleried (td{'rfo), n. best. F. Artilleriet; deraf 
Tåjlerist (t!J,i'rt_st), m. Artillerist (se Hånntlangara); R. 762. 
Tåta (t!J,ta,-ar), v. n. tude (i et Horn); efterligne Lyden af 

Blæseinstrumenter, f. Ex. ved Hjælp af en Barnetrompet; traktere 
Blæseinstrumenter paa en ukyndig eller mangelfuld Maade. 

"Tiijkkjarawt» (tæ!ca-rgwt), m.: mærkes kan Talemaaden: 
hajn (bon osv.) e så stor på'd, s'a ejn kajn'kje nå'jn te ·annajn 
ma ejn t., han er saa stor paa det, at man ikke kan naa ham 
til Enden med en Tækkevaand, en lang Kjæp. 
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Tiimperera (tærnp'rgra,-ar), v. a. temperere (lat. tempei·are); 
bruges forn. om en hensigtssvarende Behandling af Agerjord 
ved at lade Luftens og Gødskens Indflydelse ret gjøre sig 
gjældende: ejn ska kjtira gjønnijngen på om fiskjed, s'a hon 
kajn ble rajti tiirnperert; vistn. ogs. alm. andre St. i Danm.; 
jfr. M. Gl. tærnper. 

Tiiwa (tq_:wa), f. 1) Tæve, Hun-Hund, -Ræv. 2) fig. Rus: hajn 
hadde en t. på, han trak med en "Bjørn". 

Tøddra (tødra,-ar), v. n. tale hurtig og utydelig; hon bådde 
toddrar å Jasper; R. ii6. 

Tøddran (tø[lran), f. best. F. = kjåddra, 2; R. ii6. 
Tølltrijngatal (tøltrif;a-ta/) = plattatal (Till.). 
TølltrijngaYis (tølfrif;a-vi_z) = f. 0. 
Tømma (tørrw,-ar), v. n. kludre, taget kejtet paa Tingene, 

saa det ingen Ende faar. 

Tømme1·gjijlle (tø"!!'r-!Jif ), n. eg. Tømmergilde, '1: Rejsegilde, 
Gilde, der holdes, naar Tømmeret til en Bygning er rejst. 

Tosaviua (tijza-vina), f. ungt, uerfarent, letsindigt Pigebarn; 
R. ii6; jfr. vina og ravina. 

u. 
Udaarbei (1tiJa-grbaj), n. Arbejde uden for Huset, i det fri; 

mods. ijnnaarbei (Till.). 

Udanvals (1toan-va1s), adj. I E. udenvælts; jfr. valt (Till.). 
(dkomma (1to-kå'f!!a), f. l) Udkomme. 2) Mulighed for at 

komme til Rette med: dar va ijngen y. ma'jn. 
Udredder-t (1to-rNl'r), adj. 2 E. eg. udredt '1: I) udklædt, 

forklædt, i l{ostume. 2) afstikkende, uordentlig eller alt for flot 
og moderne klædt; jfr. 1·e (Till.). 

Ufnatteli eller -Iia (u-jnat'li), adv. grumme, overordentlig, 
umaadelig: hajn e så u. douijn. 

Ufrønt ly-front), f. Fortræd, J\Ien; Brud paa Lov og Orden: 
ja har ijkkje gjort nan u. 

Ugjijlljn (U-!Ji fij), m. = ugj~jlla. 
"Ujnnm·e" (o~' -rf), n. bemærker ogsaa den nederste Del af 

en Bygning fra Grunden til Tagskjægget. 
Uj1111erøgg loi}'-rø,r;), n. = E.'s uujnneryjggj" (hvilken Form 

næppe er almindelig brugt). Den sidste Del af Ordet er uden 
Tvivl = 1·0.r;g, n. (Till.), der mulig er besl. m. røgga (-ar), ruge. 
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Ukristeli eller -lia, adv. eg. ukristelig; et Ord, som tidt 
lægges til Adjektivet for i høj Grad at øge dets Betydning; 
paa samme Maade bruges forrfårrdelia, forrskrajkkjelia o. fl., 
og man kan da høre slige løjerlige hyperbolske Udtryk som: 
ejn ukristelia goer, ejn forrfarrdeli sjikkelier, ejn forrskrajkkelia 
rialler majn. 

"Ulabbelier-i-itu (u-laf/ li'r): Som Adjektiv maa dette Ord 
nærmest siges at betegne, hvad der er ualmindelig stort eller 
stærkt: ejn u. kar, de' va då ejn u. ejn ! det var da en gyselig 
stor en! Ordet bruges mest som adv. = ufnatteli (Till.). 

Ulk (ylk), m. l l Ulk, cottus. 2) Skjældsord til en Dreng 
eller en ung, uanselig Rarl, = nsk.; aldrig = Matros. 

Unbobba (yn-båf.Ja), m. Risengrynskage,. som bages i Ovnen; 
jfr. bobba. 

Undra eller nnra (011dra, O"!_ra-ar), v. n. undre; uu(d)ras (-as), 

undres; jå ska u. (ell. unras på), om hajn kommer, jeg gad 
vide, om han kommer; 11. sei el!. forr-u. sei: ejn skujlle fo1>r
unra sei på, a de' kajn gå søddan te; jfr. på. 

"Urijo-ureu(urn)-ured" (yrifj-yr'n el!. yrn-yr'o) bruges ogsaa 
som selvstændigt Ord: jå vidd hajller ijkkje, hvoddan hajn e 
urijn, forr soddan kår hajn alri vad forra, jeg ved heller ikke, 
hvorledes det har sig med ham (efter hans Maade at være paa1, 
for saaledes har han aldrig været før. 

U1·oa wrga,-ar), V. a. forstyrre ens Ro ved at gjøre Støj: 
du må 'nte u. bållijn, når hajn lijggjer å sawer. 

Uskamfujller-fujll-fullt (y-sgam-fo{'r-Jof-Jolt eller fålt), adj. 
skamløs. 

Utyjkkje (y-tyk'), n. et ulideligt Menneske. 
Utyjkkjelier-i-it (u-tyic'lfr), adj. utækkelig, ulidelig, ubehagelig 

sit Væsen. 
Uiirijug (y-(§rilj), m. Uaar; se Arijng. 

w~~( tyr.Av"-'"' lr{,.~~l~J1"·0 ,__~ (//.A--o.~).!ll~ 
Valledtira (val'd§ra,-ar-d'-t), v. n. vise Vælde, have afgjørende 

Indflydelse; føre et stort Hus; fr. valider. 
Valt (valt), f. Vælt; mest i hest. F. valten: varra i valten, 

være i Vælten. 
Va1111bollij11-e11-ed (va11-bå{ifj-'n-'a), adj. eg. vandbullen, :>: 

som er ganske gjennemtrængt, gjennemsivet med Vand; R. 799. 
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Vaunstarker-stark-t eller starrit (van-sdgrk'r,-sdar:it), adj. 
vandtæt, som kan holde Vandet ude (om Skotøj): dii.sse stii.w
lana, kajn du tro, e vannstarka. 

Vånta (v(mta), m. Vante; hajn torr ijkkje nawna sina vlinta, 
han tør ikke kny, han vover ikke at tale derom. 

Våntasne tv(inta-sng), m. = klabbsne; jfr. f. 0. 
Varden (vg1,cl:n), f. best. F. Verden; prawa v., prøve Verden, 

0: samle Livserfaring; - slå sei frå v., forsage denne Verdens 
Goder; - forr i v., i gammel Tid; varra på v., være paa 
Verden, 0: tragte efter Verdens Goder, puge Penge sammen. 
Levning af en gammel Ejeform: var(d)sens (Verdsens) haves i 
Ud tr.: et vm,sens gran el!. et vassens grån, en lille Smule, en 
vassens kjanst, det allerubetydeligste. 

Varpekajna (vgrp'-kg/jal, f. eg. Varpekande, 0: Extratrakte
ring efter fuldført «Varpning» ise Varpa, 1). 

Varseus og vassens (vars'ns, vas'ns), se Varden (Till.). 
Våsa (v(iza,-ar), v. n. bringe i [rede; skjødesløst at vade 

om mellem tabte og spredte Ting (Korn, Kvas, Spaaner e. I.) 

uden at have Sans for at tage op og lægge til Rette; forb. 
alm. m. i el!. rnii: sikkedan hajn går å vlism' i 'ed! (mii. 'di; 
jfr. vasuer; nsk. vasa; Il. i98. 

Vassiider-siid-søtt (vas-siio'r-siio-set), adj. om en særegen 
sød Smag "som det Brød har, der er bagt af Bygmel og er 
ugjæret». 

"Ve1·" (v~r), præp. og adv.: hajn e nysgjii.rrier v., han er 
ikke fri for (ved Siden af) at være lidt nysgjerrig; hajn e stolter, 
goer v. o. s. v. - varra v., vedgaa, vedstaa, tilstaa: hajn vijlle 
inte varra v. 'ed (Tonen paa ver); - dii.r e'jkkje nad v. ijn, 
han duer ikke til noget (jfr. fam, Till.). 

Videnskaw (vfo'n-sggu:), m. Kjendskab, fndsigt: de' hadde 
j<l ijngijn v. om, det kjendte jeg ikke til. 

Viggelsij1111ader-sijn11ad (veg'l-si(jao'r), adj. 2 E. = hviggelurijn. 

"Vijlla» (vifa): te v., til bedste; hajn hadde lajt sei nåd te 
v., han havde lagt Penge op. 

Vijllabriid (vi{a-b1Yt;o), n. best. F.: komma på v., hengi\e 
sig til Vildfarelser, begaa Udskejelser; give efter for Fristelser. 

Vijnnkjikka (vilj-keka), f. se Kjikka. 

Vijnnpirn (vilj-p{va), f. eg. Yindpibe, 0: Luftrør, Strube; 
eng. windpipe. 

Vijntergammajller-gammajl-gammalt \ vd;t' r-ga~a f'r), adj. som 
har levet et Vinterhalvaar; smlgn. sommarpamrnajlle1' (Till.). 
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Villnel'-n·ut (ve{u'r), adj. villig, flittig; nsk. viijug; R. 80i: 
l'elen. 

Vima (v{ma), m. et Slags Tøj, vævet paa en særegen :.\Iaade 
(kipret Tøj); en virna-sjourta, en Skjorte af saadant Tøj. 

Vimedel'-vimed (v{meo'r), adj. 2 E. kipret, om Tøj, der er vævet 
som "vima" (s. f. 0.). 

Visa (v{::a), m.: mærkes kan Talemaaden: fora (ha) bådde 
ored å visajn, være Ordfører og tillige være den, som fører an; 
have den afgjørende Indflydelse. 

Visp (v{sp), m. Pisk; lang tynd I\ vist, Vaand; Ordsp.: di.ir 
ska mere te plou ijn visp, der skal mere til Plov (til at pløje1 
end Pisk. 

Visp (v{sp), f. el!. n. en Fart, Haandevending: de' gjijkkj 
forr ijn lisom en v., det gik let og hurtig for ham; de' va lie 
i et v., det var lige i en Haandevending. Dette og foreg. 0. 
høre til E.'s "vispa" (som ogsaa bøjes: -ar el!. -'r, v{sp-t), der 
nærmest, som v. a., bem. d. s. s. det ældre hviste (V. S. 0.): ja 
visp ijn idå vajn, jeg kastede ham (med Lethed) af Vejen; ja 
tou ijn om armijn å visp ijn ijnn a stouan, jeg tog ham ved 
Armen og svingede ham ind i Stuen (= I\ingo: 11De Byrder -
dem hvister jeg fra mig"). 

Vitta (veta), adj. 1 E. tilføjes, forstærkende, bag ved lidijn 

(lijlla o. s. v.): ejn lidijn v. horra, små v. stompa; moers diijn 
lijlla v. Den af E. anførte Form: 11bitta" kjendes ikke nord
lands, men derimod: "bittersta"; se R. 832. 

Vittiel'-i-it (veti'r), adj. opvakt, begavet, tænksom (om Børn); 
R. 816: vitugr. 

Viv (v{v), f. se 1vlan'ic(s (Till.); R. 816. 
Vommatalsjy (vå1JJ,a-tal-sjy1, f. og n. pl. eg. V ommetalgskyer; 

om Skyer i højere Luftlag, Fjærskyer; andre St. i Danm. kaldte 
:\Iakrelskyer. 

Vounsjyl (våy;_n-sjylJ, n. Skur el!. Rum i et Udhus til Vogne; 
jfr. sjyl; sv. 'Vagnskjul. 

"Vl'ågvår., (vråg-v{!:1'), n. bemærker ogsaa heftig Storm, saa 
der er Fare for, at Skibene lide Skibbrud; jfr. mig, 2 og (Till.) 
g;orra. 

Vl'iddvousijn-eu-ed (vrerj-våicsii;-'n-'v), adj. om Træer, hvb 
Aarer løbe meget vredent, = vris8ijn. 

Vrinna (vre~w,-ar), v. n. = vrønna. 

Vl'issa (vre~a), f. HYirvel, Snoning af Aarerne et Træ. 
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Vrål (vrq;l), n. bemærker ikke alene: Vræl, Vraal, men: 
heftig Graad (s. følg. 0.): koss, sikken et v. dar va i kjårkjan 
i då, Kors, hvor der var megen Graad i Kirken i Dag (af Børn, 
der skulde døbes); bfilla-r., Graad af Børn; R. 828. 

Vråla (r1°q:la,-ar), v. n. vræle; ogsaa: græde heftig: Ina' 
i·rular du forr? bfillijn lå å vralada; R. 828. 

Vå (vg), f. Vaade. 

Våde1·-våd-vått (vg1J'r-vgJ-i·åt), adj. vaad; ejn v. sommar, en 
Sommer med megen Regn; Rimspr.: når våder bier torr, bier 
hajn som forr; hvarkan få. vått ajlle torrt, hverken faa Drikke 
eller Spise; hajn ska ha så meied vått, han skal have saa 
meget at drikke (hvilket ikke behøver at være en Sigtelse for 
Drikfældighed); hår du ejn tår vått? kan du give os lidt at 
drikke? - våtted (våt'o), n. best. F. det vaade (især om Vand
pytter, fugtige Steder paa Vejen): må'nte tro i våtted må dina 
pena ståwla ! 

Vårdrønt (vgr-drønt), m. se Drønt. 

Våda (vq:oa), f. 1) V æde. 2) Regnvejr: vi hår hatt meien 
v. detta åred ; R. viita, f. 

Våda (vq:Ja,-'1°-t'-t), 1) Y. a. væde. 2) v. imp. støvregne, 
regne smaat. 

Våj (vq:j), f. Vig. 

Våja (vg:ja,-'r-vg:j-t), v. n. vige. 

Vål (vqd), adj. (ubøjel.) og adv. l) velvillig, venlig, fore
kommende: di va såmåjn så v. s'ad; hajn va (snakkada) nokk 
så v.; R. 80i. 2) glad i Sindet, fornøjet: hajn va så v. å så 
tefress; R. 828. 3) vel, godt: de' va v. du kom; ded e v. forr 
hannem; ja gu' v. ! lad gaa ! 4) rigelig: dar e v. sju pujnn, 
der er rigelig syv Pund, snarere lidt over syv P., hedder ogsaa: 
dår e gott å v. sju pujnn; - som adv. (og ubetonet) ogsaa: 
vall (væl): kommer hajn vall i awtan? gjor du valt? dår e viill 
sju pujnn? der er vel (maaske) syv Pund? v:;;.ztZ-:l= ~~: 

Vålta (vælta) f. eg. Vælte; en sammenvæltet Dynge; l\fusse: . 
hajn arrada en hel v. paJnga. 

Vår (vf!:r,) n. Vejr; hajn lå lisom et v., han var saa syg, 
at man hvert Øjeblik ventede, at han skulde dø; - i hoia 
vared: hajn grinada i li. v., han slog en Skoggerlatter op; lige
ledes vrala, skraja osv. i h. v.; om heftig Graad, Skrig osv.; 
- slå ånnajn i va1°ed: l) om kaade Dyr, Heste, der gjøre 
Kaprioler. 2J fig. om Mennesker: pludselig fatte et andet Sind; 
hæve en Forlovelse. 
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Våra (vg;ra,-ar), v. n. 1) = Rigsspr.: vejre; ogsaa: volde 
Trækvind, Kølighed: du varar så! 2) om Høns, naar de ud
støde de ejendommelige hæse og vedholdende Skrig, der lyde 
saa ubehagelig, hvorfor der spotvis siges om en, der synger 
daarlig eller med en ubehagelig skærende Røst, at han varar, 

hvilken laante Bem. er anført af E. (se Vara). 

Vårkua (værkna,-ar), v. a. forfærdige Tøj, spinde og væve; 
R. 814; deraf 

Viirknad (værkna<J), m. det, som frembringes ved at "varkna", 

s. f. 0.; nsk. Verknad, m. 
Vårna (v(!!rna), f. Skjældsord; horra-v., pibla-v., kara-v. 
Vårnås, m. og vårnåsa, f. (vg;r-ng;z,-ng;za), Skjældsord; 

horra-v. osv. 
Vårsjid (v(!!r-sjt_a), m. Fjært. 
Viiwnad (i-(!!wnaa), m. 1) vævet Tøj, det vævede; nsk. Vevnad, 

m. 2) Maade at væve paa: de' va nu ejn ajnijn v., adder. 
Våwsje (t•(!!w-sj~), f. eg. Vævske, 0: Vævkam; nsk. Vevskeid, f. 
Vøvver-t (vøy'r-t), adj. 2 E. væver; vøvi•er å viss som pøvver 

å piss, om det, der i høj Grad er kvikt og livligt. 

Y. 

Yda eller yde (yaa, ya',), subst.: gjorra y. forr, gjøre Fyldest, 
Nytte for: ja vidd, ja kajn gjorra y. forr mei; ogsaa: gå y. forr: 

ja kajn gå yde forr ejn kar, 
de' torr ja gjarna seia, - -

(J. P. Møllers, "Hallstøddijn"). 

Å. 

Å, præp. af: re ved gjijkkj å, Rebet brast, gik itu; stå ma 
hattijn å, staa med blottet Hoved; krøbblijn hadde hånn å, 
Krøblingen havde mistet den ene Haand. 

Åbobba (g-båf}a), m. det bornholmske Navn paa Nøkken; 
jfr. bobba. 

Åbåra (g-bg;ra): la åbara, falde til Føje, give efter: la du 
båra å. ! Udtrykket er sandsynlig laant fra Skibssproget: "bære af". 

Åfajlsvår (g-fg[s-i-g;r), n. Affaldsvejr (Moth), ondt Vejr, 
Uvejr; M. Gl. 21. 

Åfii <d-f[iJ, f. Affødning, Afkom: dar bier nokk ijngen å. 

att'ijn. 
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lgjåra (g-!JtJ,m,-ar), v. n. afgærde, fraskille ved Gærde. 
lgjorrijug (g-!Jår:if;), f. Anvendelse: dar e il. te 'd, der er 

Anvendelse derfor. 
uÅjlern (gl'r), m.: te åjlers, eg. til Alders, ~: til Aars, 

aldrende. 
ullånge1·" (ij-lår/r), adj. hedder i Neutr. ålant (g-lt},nt). 
luga (å7Ja), m. Ange, beklumret Luft. 
luged (å'lj'd), adj. 1 E. opfyldt med Ange, beklumret; jfr. f. 0. 
Ångelmus (å77' l-myz, pl. -mos), f. Angelmus. 
Åredder-redd-rett (g-re~l'r-rer[-ret), adj. eg. afredt. 1) ilde 

tilredt; ogsaa: daarlig klædt; jfr. M. D. 9. 2) udskjældt, ned
rakket, jfr. re (Till.). 

lråjnn liJ-ræfj), m. eg. Afrend. 1) Afløb for Vand; M. Gl. 
Aj1Ymd. 2) midlertidigt Hegn, et løselig opsat Lukke: de' e då 
lid te å. forr kreiturn, det forebygger da, at Kreaturene bryde 
over (ind). 

lskehrøgg (gsg' -brog), n. i Ordspr.: grant å. e sjajllan grant 
kjarkjebrøgg, hvem der bruger sine bedste Klæder under sit 
(Rjøkken-)Arbejde, har ingen pæn Dragt at gaa i Kirke med; 
jfr. kjarkjebi'øgg (Till.); minder om Ordsproget: «Askebrud bliver 
aldrig kirkeprud", men Meningen er nok forskjellig; M. Gl. 50. 

Åteinijng (g-tajniij), f. eg. Aftegning, o: Billede; nsk. Av-
teikning, f. -

Åvålta (g-vælta), f. Fællesbenævnelse paa al Forlegenhed, 
Fare og Fortræd, der kan ramme dem, der færdes til Vogns: 
komma i å., (vælte, kjøre løbsk osv.). 

A. 
«Adan ({§aa,-·r-giJ-(§a'o el!. r],a'o), v. a. og n.; ii. se1 iJnna 

ouer, samle paa Vrede over: hajn gjijkkj å åd sei ijnna ouer, 
a hajn in te hadde fåd nokk; - de' måtte hajn ada i sei ijann, 
det 1f. Ex. en løgnagtig Beskyldning) maatte han tilbagekalde. 

Åj ({§j), f. 1) Eg, Egetræ. 2) Ege, Hjulege . 
. ~jggj (æ/j), f. en Æg. 1) paa en Kniv. 2) paa et Stykke Tøj. 
Åjggj (æ/j), n. et Æg. 
uljnkjan (rgij/i:a), f. Enke; fig. Benævnelse paa en enkelt 

Hasselnød, som ikke sidder i Klase; mods. kJiirnpa (s. s.). 
Åksa (æksa,-ar), v. a. ave, tugte; M. D. 97: egse; R. 845; 

hedder ogsaa: satta i ides; - åksa sei, v. refl. gaa i Orden, lykkes. 
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Ållemåoskedes (æf mænsg'o's), adj. 1 E. forbandet, fordømt: 
ditt a. asen! R. : allmenskade. 

Å1111a (æ17a), m. Ende; Bagdel; nu hadde hajn 'ed i dajn 
annajn, nu var han s a a 1 ede s til Sinds; hå out i annajn forr, 
være opsat paa; - må vared ydarst i iinnajn, aldeles aandeløs, 
forpustet; - slå iinnajn i vared, se Var (Till.). 

Å1111akråj11gder-k1·åjogd-t (æ17a-kræljd'r), adj. i højeste Grad 
ukrajngdei·I) (s. s.). 

Å1111ekehoud (æ17'k'-lzåwo), n. en disputerelysten Person; som 
stadig modsiger, idelig vender tilbage til samme Æmne. 

Ånstier-i-it (ænsdi'er), adj. i høj Grad ivrig. 
Åsla (g:zla,-ar), v. n. slide og slæbe; R. 849; deraf 
Åslara (g:zlara), m. som slider og slæber; ogsaa grou-aslam 

og asle-tra, n. 
Åsleri (g:zl'ri), n. Slid og Slæb. 
Åwa sei (g:wa,-ar), v. refl. øve sig; gjøre Fremgang. 
Åwarst (g:warst), Super!. af ouer (s. s.). 

0. 0. 

uO" (!!"), adj. hedder ofte i Neutr. øtt: hused sto øtt i lång tid. 
uØgga" (øga), f. Uge; øggan tekommer = uøggan ijnn

kommer". 
11 
fl1r~ _.:7~~, v-r-'=~'kr· 

Ojaslaw (Qja-slg,w), n. eg. Øgeslags, g: Hesteart; nsk. 
oylrjeslag, n. 

Øllma (øfma,-ar), v. n. ulme; ogsaa om idelige Smerter; 
R. 779: ullrna, 3. 

Olåjggja ((ilæija,-'r-lg-lg,jt), v. a. 1) ødelægge, øde; ødsle, 
bortødsle: de' e båra te å a. pajnga på; hajn har olajt många 
pajnga; o. ejn går(d), ejn skou osv. 2) dræbe, fælde; slagte: 
Nels Ebbesøn ola Grev Gjert; nu ska dajn gamla hastijn olajggjes. 

Olåjggjse (Q·-tæijs'), adj. 1 E. = øssle. 



Forkortelser. 

Efter forkortelsen anføres i reglen kun et af de steder, hvor den 
bruges. Ligesom i fortalen betegnes linjetallene i ordbogen fra oven 
og fra neden her og i det følgende ved de små tal efter sidetallet 

henholdsvis for oven og for neden. 

a. 31811 = andre 
a. St. 5111 = andre Steder 
adjj. 317 14 = Adjektiver 
Almh. 109 = Almindelighed 
A. S. 14514 og ofte = Angelsaxisk 
Bemærk. 7 9 (aftrykket Bemærkn.) = Bemærkelse 
bl. 23s = blødt 
D.D. og DD. 2419· 23 '== Dialekter (Dial!. 37115) 
d.s. 2806 = den samme 
d. s. f. M. (m.) 19 rn, 80 4, 377 7 = det samme foruden Mere (mere) 
d. T. 208 4 = daglig Tale 
e. 0. S. 296 s, 397 19 = efter Ordets Sammensætning 
E. (Ribe E. 127 13, 133 12, 134 10) = Egnen (sml. Gudh. Kant. 

269 13 = Gudhjems Kanten) 
E.101, 2216 = Endelse, Endelser (adj. 1 E., adj. 2 E. 0: 

af en Endelse, af to Endelser) 
f. 2259 = for 
F. 54 9 = Form; FF. 19 11 = Formerne 
f. A. 25 10 = foruden Andet 
f. a. F. 32010 = foruden andre Former 
f. fl. 1111 = foruden flere (andre Former) 
f.m. 30 n, 79 G = foruden mere 
form. 211 (håndskriftet formod.) = formodentlig 
Forst. 29520 = Forstand (i d. Forst. = i denne Forstand 0: 

Betydning) 
forøvr. 156 3 = forøvrigt 
fr. 24n = fra 
it. = item (<>: ligeledes), ofte uden skilletegn foran, hvor et 

sådant burde stå (3 15, 11 5, 49 2) 

d.s. it. 436, 1151s = det samme, (og) ligeledes 
k. = kort 
1. ~~ langt 
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luk. 117 3, 203 4 = lukket 
m. H. t. F. 327 12 = med Hensyn til Formen 
n. 1) = nomen (n. app. og pr. = nomen appellat. et propr. 

26 6) ; 2) = neutrum 
n. 4114, N. 347 4 = noget, Noget 
nag. St. 22110 = noget Sted; n. St. 5514 (aftrykket e. St.)= 

nogle Steder 
N. 19214 = Navnet 
nn. 168 14 = neutra 
N. S. 20920 og ofte = Nedersaxisk 0: Nedertysk 
næst. 723 = næsten 
0. 217 = Ord; d. ff. 0. 2874 = de følgende Ord; s. 0. s. 784 

samme Ord som 
Obb. = Ordbøger (S. Obb. 111 3 = Svenske Ordbøger) 
o. desl. = og deslige; o. 1., o. 1. (i håndskriftet i reglen med 

lille 1) = og lignende 
P. 99 9 = Person 
s. 92 2 = som 
Sk. ofte = Skånsk, Skåne 
s. s. 12lts = se samme; s. s. 0. 290 1s se samme Ord; 

s. b. 0. 181 10 = se begge Ord 
suffix. 54 9 = suffixum 
v. 1) = verbum; 2) 251 10 = være 
vv. 33511 = verba 
S. 1491-2 bruges (!) to gange for at betegne, at eftertrykket 

skal lægges på det ord, hvorefter det står: uer det ikke sandt11 
i modsætning til "er det ikke sandt". 

?nt>t sry . .,,,,,_ .-yvt._ M °' il er-Le ·.rk.. . 
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Citerede værker og forfattere. 
Aasen N. 0. 123 9 = Ivar Aasen, Ordbog over det norske 

Folkesprog, Krist. 1850. Ved anførelser fra Norsk bruges også 
Aasens forkortelser, f. eks. Tr. og Ag. St. 35 15 = Trondhjems og 
Agershus Stift. 

Almqv. 135 14, 139 13 (således håndskriftet på hægge steder), 
Almqvist (Sv. Spl.) 195 17 = C. J. L. Almqvist, Svensk Språk!ara. 
Tredje uppl" Stockh. 1840 (4. uppl. citeres s. 370 18). 

v. Aphel. B. N. 30 4 = H. v. Aphelen, Bomares Natur-Historie 
I-VIII, Kbh. 1767-70. 

B. A. 46 3, B. Actst. 94 14, Bh. Actst. 369 2, 37 5 12, Bornh. Actst. 
123 9, H. Bh. Actst. 282 4 = J. R Hiibertz, Aktstykker til Born
holms Historie, 1327-1621, Kbh. 1852. 

Brem. Wb" Br. Wb. 29 5 (aftrykket har W. B.), 123 4 og ofte 
= Versuch eines bremisch-niedersachsischen Worterbuchs I - V, 
Bremen 1767-71. 

Diefenb" Diefenbach. Wb. d. goth. Sp. 139 3, 140 9 = L. Diefen
bach, Verg!fiichendes Worterbuch der gothischcn Sprache I-II, 
Frankf. a. Main 1851. 

Dyrlund 369 13, Dyrlund Till. t. uAlmueskoleno 152 4, 225 1, 
2521, 375 20 = F. Dyrlund, uOm nogle Ordbøgero i en række 
artikler i uAlmueskolen. Et Ugeblad udgivet af Meerløse og Tudse 
Herreders Skolelærerforeningo 1855- 56 med særlig pagineret 
uTillæg» til no.17 og 18. 

Fleischer N. 73 9 = E. Fleischer, Forsøg til en almindelig 
Naturhistorie I-X, Kbh. 1786-1804. 

Hof D. V. 13414 =(Sv. Hof,) Dialectus Vestrogothica, Stockh. 
1772. 

Klingh. 135 14, 13913 = H. P. Klinghammer, Skånskt Dialekt
Lexikon, der danner et tillæg til Minnen från åren 1829-1839, 
Helsingborg 1841. 

Levin L. K. 301 12, Levin D. L. K. 36510 = I. Levin, Dansk 
Lydlære og Dansk Kjønslære, Kbh. 1844. 

Liljeblad Fl. 9814, Sv. Fl. 127 10, F. 22316 = S. Liljeblad, 
Utkast til en Svensk Flora, Ups. 1792 (3. uppl. 1815). 

n1olb. D.D. L. og D. L. 22 13, 123 3 0. s. V. = c. niolbech, 
Dansk Dialect-Lexikon, Kbh. 1841. (I ti 11 æg et bruges M. D. 
for Molbechs Dialect-Lexikon, M. Gl. for Molbechs Dansk Glos
sarium, R. for Rietz' Svenskt Dialekt-Lexikon). 
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Molb. D. 0. 22 13 = C. Molbech, Dansk Ordbog I-II, Kbh. 
1833. 

Paludan M. B. 375 3, Paludan B. 37611 = J. Paludan, Be
skrivelse over Møen I-II, Kbh. 1822-24. 

Panum B. B. Till. 18710 = J. S. N. Panum, Beskrivelse over 
Bornholm med et Tillæg, Slesvig 1830. 

J. Paulli U. 138 6, Urteb. 193 20 = J. Paulli, Dansk oeconomisk 
Urte-Bog, Kbh. 1761. 

Quehl B. B. 127 5 = R. Quehl, Aus Danemark. Bornholm 
und die Bornholmer etc., Berlin 1856. 

Rafn Chr. B. 714, Raufn (Chron. Borring.) 117 7, Rauffn (Chronic. 
Borring. a. 1671) 9312, R. Chron. Borring. I 120 12 = R. P. 
Rauffn, Chronica Borringiaca, eller Bornholms historiske Beskrivelse, 
håndskrift i det kgl. bibliothek i København, hvorom henvises til 
Ludv. F. A. Wimmer, Døbefonten i Åkirkeby kirke, Kbh. 1887, 
s. 11 note. 

Rawerts Anm. (i håndskriftet Anmærk.) t. Calleville 27711 
= 0. J. Rawert, Catteau Calleville's Beskrivelse over Østersøen .... 
Fra det Franske oversat, Kbh. 1816. 

Rawert og Garlieb B. B. 402 8 = (0. J. Rawert og G. Garlieb,) 
Bornholm beskreven paa en Reise i Aaret 1815, Kbh. 1819. 

Richey 123 5, Richey H. I. 186 4, Richey I. H. 385 4, Richey 
I. Hamburg. 147 = M. Richey, Idioticon Hamburgense, Hamburg 
1755. 

Rydqvist Sv. Sp. I 130 17 = J. E. Rydqvist, Svenska Språkets 
Lagar I, Stockh. 1850. 

Schlegel D.S. 282 3 = J. F. V. Schlegel, Danmarks og Hertug
dommenes Statsret med stadigt Hensyn til deres ældre Forfatning I, 
Kbh. 1827. 

Schutze 123 5 og ofte = J. F. Schlitze, Holsteinisches Idiot.ikon 
I-IV, Hamburg (IV Altona) 1800-06. 

Skg. BB. 388 s, B. B. 398 20 = P. N. Skougaard, Beskrivelse 
over Bornholm I, Kbh. 1804. 

Skg. B. S. 182 6 = P. N. Skovgaard, Bornholms Saga, Aal
borg 1834. 

Stromb. Sv. Sp. 22810 = N. Stromborg, Svensk Språklara, 
Stockh. 1852. 

Thaarup B. A. 27 6 17, 359 6 = Fr. Thaarup, Bornholms Amt 
samt Christiansø, Kbh. 1839. 

de (De) Thurah B.B. 213 20 og oftere= (L. de Thurah,) 
Omstændelig og tilforladelig Beskrivelse over den i Øster·Søen 
liggende . . . . Øe Bornholm, Kbh. 17 56. 

Welander 354 18 = P. 0. Welander, Svensk-Dansk-Norsk 
Lommeordbog, Kbh. 1846. 

--------·------------



Trykfejl og rettelser. 

Fejl, der findes både i E.s håndskrift og i aftrykket, er mærkede med 

en stjærne. 

S. 36 navnlig læs nemlig 
- 4 7 allra- læs diijn allra-
- 4n hoj!la læs hojlla 

515 Behageligt læs Behageligt 
- 81 ligesom læs ligesaa 
- 11 20 blej læs bier 
- 130 •solen læs soln 
- 2013 uordent- læs uordentligt 
- 2712 Blosstamma læs Blo-

stamma 
- 289 Molb. læs Moth 
- 2915 Blåjnkkja læs Bliijnkja 
- 29rn Blanding læs Blending 
- 3312 Sammensætninsg læs Sammen-

sætnings 
- 3315 bona læs bone 
- 371 hegle læs heglet 
- 391 •bryjgd læs bryjgt 
- 392° sjon læs sjojn 
- 392 navlig læs navnlig 
-4!3 By(byj) læs By (byj), m.By; 
- 4212 Fugle læs Fugl 
- 4213 nærula læs merula 
- 4211 Gallbiijkjana læs Gall-

biijnkjana 
- 4319 fujllt læs fullt 
- 44e hyppigt læs hyppigst 
- 466 Hnusmanden læs Huusmanden 
- 5014 Betegnelse læs Benævnelse 
- 55 14 e. St. læs n. St. 
- 555 svagt udelades 
- 561s 'krikker læs krikkar 
- 63 17 •sta læs stå 
- 6413 •var læs er 
- 71'0 n.ogm. læs n.ogm.\?I 

S. 11 1s (sjeld.), jus læs (sjeld.), ?, jus 
- 7313 Fjugg læs Pjugg 
- 7312 'Fjontuer læs Fjontuer, 

-u, -ut [sml. s. 426] 
- 77 10 floide læs floide (?) 

830 Fråkujnelier læs Fråkujne-
lier 

- 8611 forårijngs læs foriirijngs 
- 86i bruges. læs bruges i 
- 8814 (er-ede-t) læs (er-de-t) 
- 91 4 '(r; læs (r-
- 91is Aposiopasis læs Aposiopesis 
- 982 reidi læs reiti 
- 981 Ordet læs Ordet høres 
- 10517 stirre for længe læs stirre, 

see længe 
- 1053 aabnet læs aabent 
- 10810 po læs på [håndskriftet pa] 
- 10810 it. læs et 
- 1108 •e. læs ejn 
- 11010 grant læs grant 
-1141 Grov(l.å),læsGrov(l.å),f., 

- 11714 G~leroa læs Guleroa fti!-
fældig har krøllen over li 

i håndskriftet formen ~ 1 
- 11914 har sei, læs har sei, hajn ! 
- 12220 Bemævnelsen læs Benæv-

nelsen 
- 123s (p 329-36) læs (p. 329, 336) 
- 129s Kisteklæderne læs Kiste-

klæderne, Bryllupsklæderne 
- 1301 Heæ læs hesæ 
- 1303 pl. hin a læs [pl. hin a ?J 
- 130s hjemma læs hjemma 
- 1312 hjiilpo te læs hdiilpa te 
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S. 13215 Sted læs Stavelse [i håndskr. S. 2153 (r-te-t) læs (r-de-t) 
St.] - 21516 Ost a: angrer læs Ost: 

- 13314 sammen læs samman 
- 13413 S. læs F. 
- 1356 sniirlijng læs -sniirlijng 
- 1372 Dsk. læs Ældre Dsk. 
- 139 1 pulea læs pulex 
- 14 t12 hvivra læs hvirra 
- 141 12 fingerijn; læs fingerijn ! 
- 1437 barrhiinder læs darrhiinder 
- 144rn fii.jggjas. læs fajggjas? 
- 14813 •H o n nu skal flyttes op foran 

Hons 
- 1516 lijgga læs lijggja 
- 1553 •gång læs gångijn 
- 16319 Dsk. læs Jsk. 
- 1661° Kjistena læs Kjistena 
- 1724 ein læs ejn 
- 1725 klabb-klagg læs klabb=klagg 
- 17210 klekk'n læs klekk'e 
- 17 415 Haspetræet læs Hæspetræet 
- 17 51 e. læs el. 
- 17 62 Bøde læs Bøile 
- 177 19 Rankliiwa læs Rankliiwa 
- 17815 såtta læs siitta 
- 1806 Sv. læs S. [a: Se] 
- 18011 Knob b er læs ? Knob b er 

•angrer 
- 217 • (er-te-t) læs (er-de-t) 
- 2209 Mar'i læs Mm·i 
- 2217 bruge læs bringe 
- 22420 •Far læs Fader 
- 225 11 mauqueret læs manqueret 
- 2261 Mummespagh læs Mumme-

szagh 
- 227 18 Myr, læs Myr, f., 

- 22919 v. d. læs v. n. 
- 2301 F. f. læs F. f. ; 
- 23213 som Ploven ikke læs som 

Ploven ikke er gaaet over, 
ikke 

- 23514 v. tr. læs 1) v. tr. 
- 237 1 'puffe• er udslettet i håndskr. 
- 23819 nordviist læs norviist 
- 2381s præp" f. Ex. læs præp. f. Ex. 

noran bojn, hused, norden
for Byen, Huset; deels som 
adj" f. Ex. 

- 2380 noranom læs noranomm 
- 2396 •A) læs I) A 
- 23919 C) læs Il) 
- 24h2 Niisammer læs Nåsam-

- 18210 dåjn læs diijn mer 
- 186u Bossas læs Bosses - 2425 f. Ex. læs f. Ex. naar 
- 187'8 K6rskle, m. læs Korskle, - 2421 •nandes-niinds læs niijndes-

n. niijnds 
- 18810 begynde læs begynder - 242s •Nannijn læs Niijnnijn 
-1882 Krabbesten, læs Krabbe- - 24311 Noste læs Naste 

sten,m., - 2479 om læs omm 
- 191'2 smått læs smatt - 24820 Oppganijng læs Opp-
- 19:ho p. 151) læs 151 [a: no. 151, gånijng 

p. 459] - 25018 Orm, Slange læs Orm a: 
- 195 1 sjeld. læs snild Slange 
- 1996 gurken læs gucken - 25211 Dsk. læs Dsk. d. T. 
- 2002 i dette læs om dette - 2529 Sammenføjning læs Forhøi-
- 200s ej læs ei ning 
- 2012 ajlla læs ajlle - 2524 -panden læs -pander 
- 2034• 15 Le læs Le' - 253 18 et Klæde læs at klæde 
- 21011 lårlonkat læs lårlOnkad - 2555 Tarsen læs Piirsen 

- 212 11 'atte læs atte - 2551 Peia læs Peia 
- 213s Lodda(ar IæsLodda(haardt - 2554 ""•min peia! læs •min 

d; ar peia!" 
- 213s sakke læs sokke - 256s gjenstridig læs stridig 
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S. 25911 perta læs perte 
- 26418 • dajnna læs dåjnna 

S. 3154 schnarken læs schnarchen 
- 3165 po Snei læs po Sni 

- 26612 ringeagte; læs ringeagte, - 3244 sem et spundet, læs som er 
vrage; spundet: 

- 26611 krøjller læs krojller - 32420 almindeligste læs almindelige 
- 26914 •te læs (d)e - 3268 stabeisera læs stabei-
- 2729 • 10. 14 har håndskr.? over ord- sar a 

ene 'tvende", «til Høire», - 3264 alvorlig læs alvorlig, stadig 
"tiJ Venstre». - 327 19 bæve læs bævre 

- 27211 Fjæderstrikken læs Fjæder-, - 32irn horrastakalijn læs horra-
stilken stakkalijn 

- 27320 ak læs ad 1 - 3289 Steiasula, læs Steia-
- 274e Benævnelsen læs Bemærke)- i su I a, f" 

sen ! - 32913 af læs om 
- 275 14 Uorden; læs Uorden, forvirre; i - 32912 Redskab, at læs Redskab at 
- 275i gyngende læs gyngende el. - 33210 Efter S tommer er glemt 

vuggende Stomprev, n" s. Klaitn. 
- 2761 •saned læs sanijn ' - 33212 Klude læs Klud 
- 28018 Råhiira læs Rohå.ra - 335 1 Raad læs Rand 
- 28220 Roddne læs Rodnne - 338 7 Stou læs Stob 
- 283s m. læs f. [sml. s. 4 71] - 3388 Stob læs Stoi~ 

- 28·h II, 25 læs II, 21 - 338, der læs den 
- 285 11 med læs men - 339 17 liden Ambolt læs Ambolt 
- 2865 Øvrigkeden læs Øvrigheden - 339u stiing læs stilng 
- 288 20 kaldnt læs kaldet 
- 28811 s'ikkedann læs sikkedann 

i - 339s •stogga læs Sti.igga, v. a. 
- 3406 (er-de-t) læs (er-te-t) 

- 288s I læs i 
- 28918 serosa læs serssa 
- 2909 sjepa, læs sjepa, v. a., 
- 29211 v. n. læs v. a. 
- 293 3 (r-de-t) læs (er-de-t) 
- 29919 •(skt) læs (sk el. st) I 

- 29913 siger om ham læs siger ham , 
- 3002 (er-de-t) læs (r-de-t) 
- 301 10 långlicher ];es liinglichter '!

1 

- 301 19· 28 lang, opløben læs lang op-
løben 

- 302 10 Skronla læs Skromla 
- 30310 Skrompel læs Skrampel 
- 3067 Slagg 2

, læs Slagg 2
, m" 

- 30616 slemt, vaadt læs slemt vaadt 
- 3082 fuler læs fliler 
- 309 10 slejtijng læs sleitijng 
- 31018 Slåwshasa læs Slå.ws-

hasa 
- 31 t 2° hæsligt, forjaske læs hæsligt 

forjaske 
- 3123 almindelig læs almindelige 

- 340° = læs : 
- 3408 konna læs konn 
- 343rn Svin agn ii w I a, læs S vi -

nagniiwla, f" 
- 348i:i sammensat læs sammenkogt 
- 351 2 sikenena læs sikkenena 
- 35t3 håjnga læs hiijnga 
- 35414 Tohkæ læs Thokæ 
- 35410 m. læs n. 

- 358s To u u å I læs To u n ål 
- 3590 278 læs 298 

- 36010 Foran Tretåtijng er glemt 
Tretåter -tåt, adj. 2. E., 
s. Tat. 

- 36315 Ugersø læs Agersø 
- 3634 troia læs troia; 
- 364,, forsicula læs forficula 
- 36fm Søgræs læs Sjøgræs 
- 3666 teppe læs teppa 
- 3684 sYova læs svova 
- 3692 s. s.) læs (s. s.) 
- 371 10 u,jnnara læs ujnnarna 
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S. 37117 ujnnarati( d) læs ujnnarna- S. 4003 Å visa læs Å'v is a, f. 
ti(d) - 4002 Åvåra læs Å'våra 

- 3765 Uselier læs Uselier - 4019 'ijn læs 'jn 
- 37611 U v å n er læs U v å n er - 4031 Betegnelse læs Betingelse 
- 379 17 føre læs føres - 40414 Bemærk.; læs Bemærk. 
- 379< •Præsteberetning». Håndskr. - 4042 Arildæ læs Ærildæ 

har P. B. a: •Pedersker - 4172 ned over læs uden paa 
Sogns Beskrivelse• (sml. - 42014 bruges, læs bruges 
Skougaard s. 278) i ind- - 42:!9 drillelyst læs Drillelyst 
beretningen til Ole Worm. - 43813 bræ''ij- læs bræ'ij'-

- 381" (er-de-t) læs (er-te-t) - 44811 senna læs siinna 
- 381 17 Rendegarn læs Rendegarn, - 4541s hva, så hajn m.? læs hva så 

Rending hajn, m.? 

- 3832 i Veisporet læs om Veisporet - 4557 tilfoj: Jfr. Ki;arnmångel. 
- 38417 nokK læs nok - 4643 Ploddreder læs Pløddreder 
- 3896 våjlta læs våjlte - 4666 horskle læs korskle 
- 391s vånna læs vanna - 46616 (ptgmpa, -ar) læs (ptgmpa) 
- 39214 Vang læs Vång - 47417 n. a. læs v. a. 
- 39313 Vajggja-relæsVa'jggja-re - 4786 på læs på 
- 39420 Var g aj I a læs V a' r g aj I a - 49415 veitranger læs veitrånger 
- 39714 Åkawed læs Å:k;lwed - 4959 traade læs tråde 
- 3994 var læs va - 4981s har læs hår 
- 40011 •askepjosklæs åskepjiisk - 4991 bar læs har 
- 400s Ås ii. t te læs Å' s ii. t te - 5045 Olajggja læs Olajggja 

K. A.PETERSEN 
TORVEGADE, NUØ1 
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Rettelser. 

S. XX1·, 1891 læs 1893 
(84)11 va/;a læs vaya 

- (88)+ bestemt læs ubestemt 




