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Trykt i Co 1b erg s Bogtrykkeri,

Den

Erfaring, man har gjort,· at med den tiltagende Oplysning Dialektforskjellighedorne i et Sprog
mere og mere forsvinde, har og.saa i høj Grad

stadfæstet sig med det Bornholmske, •aa at den
yngre Slægt, især i Byerne, meget ofte ej kjender
de Ord, oom bleve almindeligt brugte af den ældre.
Allerede paa Skovgaards Tid vare adskillige af
de af ham i hans Ordbog (trykt 1804) anførte
Ord forældede.
Udgiverne af nærværende lille
Ordbog have derfor troet, ioær da de hidtil trykte
Samlinger (Skovgaard• og Magister Adlers) ere i
høj Grad ufuldstændige, og, navnlig den !!idsto, i

mange Henseender upaalidelig, ved dette lille
Arbejde at burde yde deres Bidrag til at redde
»Bornholmsken" fra Undergang. Bogen, hvis Udgivelse nærn1est er foranlediget ved Ønsket om
hos Andre, især Skolelærere paa Landet, at vække

Interesse for denne Sag og derved fremme Ordsarnlingen• Fuldstændiggjørelse, bedes betragtet
som "trykt som Manuskript", hvilket ogsaa Ud-

giverne havde bestemt skulde være antydet paa
Titelbladet, men frafaldt efter Forlæggerens Ønske.
Af denne Grund er Alt affattet saa kort som muligt. Ordenes Derivation af det Islandske og Ty•ke
er udelukkende efter Skovgaard; kun de svenske og
engelske Ord ere for Sammenligningens Skyld tilføjede af Udgiverne.

Med Hensyn til det Grammatikalske bemærkes t
Den ubesten1te Artikel er for Masculinum ejn
(ejn horra), for Femininum en (en peia) og for
Neutrum et (et huz). Den bestemte Artikel efter
Ordet er i Singularis for mase. ijn (horrijn), for
fem. am (peian) og for neut ed (huzed); i Pluralis mase. ana (horrana), fem. arna (peiarna),
neut. en (husen).
Adjectiverne ere anførte i Hunkjøn, der er de-

til denne lægges for mase. er,
og for neut. t, undertiden d; f. Ex. songl" ~iitlk,

res Grundform;

songl"er grød, songli<t s"a.
Hvad RetskriYningen angaar, er i det Væsent-

lige Skovgaard fulgt; kun har man efter det af
os fulgte Princip, at skrive saa ligt Udtalen som
muligt, ombyttet ge, gi, gy, gæ, gø, ke, ki, ky,
kæ og kø med gje, gji, gjy, etc., e" og æ" med
ev og æv, samt a" med av (NB. hvor Udtalen
ikke fordrer a")· Det af Skovgaard brugte y efter
~i, c, o, æ er ou1byttet. 1ned i

Til at betegne den bløde Lyd af s, hvis Udtale svarer til det engelske og franske bløde s eller z, er anvendt Bogstavet z.
En Akoont over en Vokal betyder, at denne
skal udtales lang, medens den korte Stavelse er
antydet ved Konsonant-Fordobling.

'IJdgiverne.

Forklaring over de brugte Forkortelser.
neut.: Neutrum,
perf. part,: perfectum participium.
pers.: personale,

acc. : Accusativum.
ad form.: ad formam,
adj.: Adjectivum.
adv.: Adverbium.
Cfr.: Conferilr.
conj,: Conjunction.
contr.: Contraction.
dimin.: Diminutivum.
dat. : Dativum.
eng.: i det engelske Sprog.
fem,: Femininum.
gen.: Genitivum.
imperf.: Imperfectum.
interj.: Interjection.
Isl: Islandsk.

v, int.:

intransitivum,

v. n,:

neutrum,

mas,: Masculinum,

v, r. ell, ref.: -

re:l'lexivum,

pl.: Pluralis.
pron.: Pronomen.
præp.: Præposition.
s.: Substantivum.
Sk.: Skovgaard.
Sv. ell. sv.: i det svenske Sprog,
term. tech,: teknisk Udtryk.
v,: Verbum.
v. imp.: Verbum impersenale.

Rettelser.
Pag. 4, Lin. 14. Finde Behag, læs finde Behag i.
- 12, - 18. Efter Ejn tilføjes: NB. Det eng.
o n e har begge Betydninger. Ejn
ajn (o: en anden) bruger den Talendo om sig selv = jeg f. Ex.

hajn hdr'ed gott forr sei, menn
ejn ajn (o: jeg) hdr'ed menn
krav lit.
-

-

16,
24,
25,
34,
41,
46,
47,
48,
50,
51,
54,
54,
55,
56,
5 9,
60,
62,

-

-

63, 74, -

Mresken, læs Mæsk.
Roer, læs Ror.
Huuziggel, læs Huziggel.
Knårta, å, læs Knårta å,
DetsvenskeMarknadfalderbort.
Anfvigler, læs Aufwiegler.
Reconvalesent, læs Reconvalescent.
Perremi, en, pyramideformet Skab.
Peder Stol, læs Peders Stol.
ironisk, læs (ironisk).
Vedbendets, læs Vedbendens.
sagga a, læs sagga å.
Efter parret tilføjes: figurlig: enig.
Sisara, en, læs Sisara, ejn.
Menneake, læs Menneske.
Slaine, s" læs Slaine, et.
Efter soded tilføjes: 'fin sodiuer
hest, en Svedfux.
12. v. rec., læ• v. ref.
6. Stad, læs Stand.

29.
14.
34.
12.
18.
24.
16.
11.
10.
27.
11.
28.
14.
10.
30.
18.
24.

)'li/der, atter = Dansk; betyder tilh•ge i Tale'Hia::iden ·adder å frdni - fre1n og tilbage .
.Adsavijn, arlj. grisk, karrig, = hd[!ab:fn.
Ad sei, i Talemaaden holla eller hojla ad sei,
o: dreje af til Venste (med et Par Heste)
niodsat frå sei ~: dreje til Højre.
Aga, v. at kjøro, age, n1odsættes k,føra, som betyder at kjøre, styre IIestene.

Agcrstagra, en, Markmus (hypudæus).
Ag,r;, adj., skarp, hvas, bidende; ligeledes ivrig 1
fyrig.

Agga, v. tirre, O]J1Ep;ge, opirre.

Ai, adj. sur, orn i TændeFne af at spise sure 'l'ing,
saason1 un1otlen Frugt &c.

Alssijn, s. Kommers, Sjou.
Ait, s. Ø}engigt.

Al,

adj. almindelig; bruges i sa·rnmensatte Ord,
og saavidt vides kun egentlig i to Ord: ejn
dl vei, o : en alfare Vej, og en dl-hora o: en
offentlig Skjøge. Skougaard.
Alspis, s. Allehaande (eng. Allsp ice).
Alster, et, et Skjældsord (sv. AI s ter, Frembringelse, Produkt, AYl).
Amniborstu (amnibostu, aniniboste11) adj. angbrystet, trangbt"ystet; om I-feste.
A1nma 1 v. ligne, Yære lig; Tysk., ahmen (cfr.

l\q_qna).
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Ammel-i, adj. og adv. (af amma•) rimelig, hvad som
, a1nmar.

An, en, l. And. 2. Aand; dejn liælli dn -

den

, hellig Aand.

Ana, v. aande; dna på vijnnjevid .

..Anakjyk, adj. stakaandet.,
Anndesgår, i anndesgår, i Overgaars, for to
, Dage siden.
Anta, en, og dntes, ejn, Fjante, Gjæk; Halldnta,
, en, en Halvfjante .
.Anta sei, v. te sig, bære sig naragtigt ad.

Antas, Y. n. gjækkes.
Arrig = Dansk; løvva arrigt, løbe stærkt.
Arrigbikka (sv. arrigbigga), en, arrig Kvinde.
Arter, s. Ærter; artebælla = Ærte bæl~•·
.i.rti, cirteli, adj. løjerlig, underlig, besynderlig,
o;;saa i Betydning af morsom.
~jn, en Arv.

A.rru,

Asterans, adj. stikken, let fornærmet, hæftig, opfarende.

Aua, i Talemaaden på Aua o: i Overflødighed.
Ausell, en, Axel, Skulder.
Ava, v. skabe sig (ava seij; ava ette, efterligne.
AJ;ansfujller, adj. skabagtig.
Aved om, den forkerte Vej:
Avega!, ot, en eller anden latterlig Ting.
Avver, adj" villig; dejna !ynggijn ijkkje rett
avver te å bræjnja (besl. IIl<ld agger).
Auselvång, Primula. (Primula offieinalis).

Az,

et, el Aadsel; bruges ogsaa som Skjældsord,
f. Ex. ditt dz ! dit Asen! (= sv.)
Å.øa, v. olæbe (= sv.)

ø.
Badda, v. bruges med Ordet opp, badda opp,
•

kvæge, forfriske. trlan siger ogsaa badda sei,
f. Ex. han lijggjer å baddar sei i S6ln; det
svenske bad da ::::::: gotte sig.
Badulja, komma i badulja me ndd - i Nød,
i Forlegenhed.
Bagrim, e;in, komma på bagrimmijn, gaa til
Agters for En. (se Rim).
Baitu, adj. grlolabroget; bruges egentlig kun ODl Gæs.
Bajle, adj. snart; bruges kun sydlands, og komDeraf
mer af det tyske bal d.
Bajla, v. lakke, helde ad. Ded bajlar ad avtan. Ded bajlar ad udbijnstid. Cfr. bæra ad.
Bdla, V. b. sei, boltre sig., Edla ner - ligge
ned (= sv.) Edla sæn ner; bdla ner i en

sæjnn.
Edla, en, Fordybning i Græs, etc., fremkommen
ved at En har balad sig der.
Balni, ejn (Tåbalm), Balde, Knyst paa Foden.
Balra, v., buldre, skrumle, f. Ex. om en Træ''ogn, der kjører paa en StenbroJ eller om
Tronlmeslag.
Ballstjerna, v. glo med opspilede Øjne. Et stærkere Udtryk end· sijerna (se dette).
Balloiad, En, som har store fren1staaende Øjne,
= blæroiad.
Barkenaroa, en, Gulerod.
B drfrøst, Frost uden Sne.
Barlaija el!. Barnlaija, den Mad, •om sendes

Barselkoner.

Barn6st, adj. og adv.frygteligt, fælt; f. Ex. barn.ost

Vær o: Uvejr, et Guds Vejr.
Barsæjnn, en, Barselseng.
BarstaMs, bare, blot.

•
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Basku, adj. blakket, graablakket.
Bdz el. Baza, ejin, en stor, stærk Mand'.
Bdza,på, v. handle ilcle· med. Hajn baøarreitit"
på sei - han fører et uo"rdentlig I. .iv. Did
e ijkkje tøi å bdza på. Deraf
Bazekjoitl, ejn, en Kjole;- inan kan bdza på.
Be'ball, •4 et InvitationsbaL
Beburen, adj. kvit, fri for. J1i kajn ijkl;je blej"
bebur'en, ikke blive fri for han1. (?)
I. et kort Stykke Vej eller Tid. 2. Lokkemad paa Fiskekroge.
Befiinia, v. bagvaske, bagtale.
Begeinelse, en, en underlig f-Iændelse.
Behava, v. finde Behag. Ded behavar ja. o: det
synea jeg godt om.
BekaJa sei, forvikles, komme i Urede.
Bekajed, adj. befippet, betaget, (sv. befængt, besnæret.)
Beladijn, adj. i Forlegenhed.
lJell, ejn, et Barn; bl'uges og i Betydning af et
Pigebarn. F. Ex. åh! ded va bara ejn belf

Bide, et,

•

h6n fijlc.
Bellaaitu, adj. barnagtig.
Belli, ejn = Bell.

Benønvnu;jn, adj. nem, behændig, fingernem.

Bidda, ejn, en Bid, et Stykke; ejn bidda tau.
Bida, v. klø, did bider mei, det kløer mig.
Bjabba opp i, tale i Munden paa Andre.
Bjabba el. Bjabhaza, en, En der bjabbar opp i.
Bjæbba, v. bjæffo = sv.
Bjæbba, en, En, sfrn' bjæffer.
Bjæla, v. bjætfe (om Hunde); og om Meune;;ker,
der tsJe højt,

~krige

og smælde.

Bjæla, en, (hujnnjabjæla) en Hund som bjælOK:
bruges ogaaa 01n et M0'1lneske, søn1 bJtelar.
lijæjlla, •n, en Bjæl<le.

Blåbcer el. Brouinielbcer,. et, Bro1nbrer.
Bldg, et, Pladt:ikrcgn.

Blagg, cjn, en Klat.
Blagga, '" klatte.
Blcira, v. stikke i Øjnene, brilliere, skinne.
Blassit, adj. oppu:itet, ophO'\'net.
Blåzu, adj. broget, skjoldet = gajnu.
Ble, la ble, lade i Ro; du ska la nwi ble.
Bli, s. Bly (Metallet).
Bloi, adj. bly, undselig.

Bloies, y. Yære undselig, skamn1e sig Yed.
Blæja, ''· n. lyne. Bruges nu sjælden•.
BlæJlaid, a<l. bleg af Ansigtsfarve, n1odsat rølaJcl
a: rød1nosset.

Blærbøgg, ~jn, en forædt Dreng eller Mand.
Blødhollijn, adj. blødrnundet (0111 Ileste), n1od~at
hårhollijn, haardn1undet.
Bobba, efn, en Nh1se, DjæYel, Bussemand; ejn
bobbarækus, det sannne.
Bobba opp, v. 01n Vejret, trække op = haja.
B6idcn o: Bygd, (kun med den bestemte Artikel)
J"andet (rus.), moddat Byerne.
Boll, ejn, en Brystdug, Vest, Undertrøje; Islandsk
bo lr.

Bollnia, en, en stor 'f1·ærod.
Bornmbaida, v., et Udtryk i grossJJil a: Pindespil.
Bomnierssnæra, Grynsuppe, tillavet 111ed Sirup,
istedetfor med Sukker.
forgjæ,es, fejl; j:i. kjørte uomp ette
lwll o: jeg fik ingen. Slå bomp. (~ 5".)
Bo1npa, Y. træde tungt; deraf ejn J6rbon1para,
en I-fest, der traver tungt.
Bonarøzzen, s. Il: Bonderosiner (seRøzzen)- tørrede Axelbær, der tidligere af Bønderni
brugtes til Pølse i~tedetfor Rosiner.
U6ne, (jn, en Bontle; hest. Art. bUnifn.

Bomp,

Bonn, tjn, en Bund; hest. Art. bonnijn.
Bonntarm, ejn, en Blindtarn1.
Borr et, et Bor.
B6r, et, et Bord.
Borrkj, Borrkjetræ, s. Birk, Birketræ.
Borrta, l. udenfor Bornhohn, andre Steder. Ejn
borrta frå = ejn Førder, En, der ikke er
Bornholmer. 2. Ble'; borrta, drnkne paa
Søen.
Boss el.Kjeileboss, ejn, kaldes alt, hvad der bruges
til at slaa Kegler med, en Bossel.
Botta, en, en Pigvarre.
Boz, el. Bozin, et, gammel blød Halm o. d. Sv.
by ss ja, Halm eller Straaleje.
Boz1na, v. fylde, skrun1le.
Brakka, en; en Jernvidie med Krog; ogsaa af Træ.
Brrin, ejn, en Brand, et tændt Stykke Brænde.
Ejn hiæ-br:ln, en Stage eller Stangpaa '.Gavlen,
hvorpaa Fløjen sættes.
Br:int, adj. bra~ stejl; ejn branter bakka.
Brikka, en, 1. en rund eller firkantet rrræskive,
et lille Spægebrædt (sijlljabrikka). 2. Bryst;
ta.ijn i brikkan ! (= sv.)
Bringkaul, s. Bringetøj.
Bro, v. gnide; sv. gn 6.
Br6jlla, brøggla el. brugla, v. forkrølle.
Brua, hæglet Hør; ejn brua o: et lidet Bundt
Hør; hainpabrua o: bæglet Hamp.
Britasæjnn, (o:Brudeseng) et bornholmsk Kortspil.
Brugarn, llørgarn, Hørlærred afhæglet Hør. Hampa-brngarn o: Garn eller Lærred af hæglet
Hamp.
Bry, v. drille, plage (= sv.)
Bryjggja, en, Stenbro I= sv.)
Bryna., en, en skarp J.{ant (= sv.); bruges .niest
sammensat: hus-bryna, Husryg; køst-brynan,
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I-Iøstcns Begyndelse; rniddes-btynan, ~1iddag:r
tidens Begyndelse, Kl. 12; i brynan, i Begyndelses Øjeblikket. Sk.
Bryna, v. hvæs~e, gjøre skarp; bryna en Ø'isa.
(= sv.)
Brynesten, ejn, en Hvæssesten = HvastCn.
Bræjnnesnuda, s. salt !{jødsuppe, Sulevælling.
Brænner s. (uden Singularis), Træ, hvori der har
været Ild.
Bræ, v. s1nelte; bruges om let smeltelige Sager,
saason1 81nør, Fidt, Talg o. d.
Brødda, en, 1, en Vej ned ad en brat Bakke.
Et nordbornholmsk Ord. 2, en Hørb-ryder.
Brøggla, se brojlla.
Ilujl, ejn, en Bold.
Buur, ejn. 1, et Bur. 2, Stol paa Pulpituret j
Stolene nede i Kirken hedder stola.
Byllenbær, s. Blaabær.
Bæjhænd, begfingret, tyvagtig.
Bæjkkja-Starr, ejn, (o: en Bækkestær) Solsort
Bæjllu, adj. skaldet, pindet, som endnu ikke har
faaet Fjær. Kun om Fugleunger. Gl. Dansk
bæ Idet.
Bænna, v. lægge Træbaand om Kar.
Bæra ad - I, lakke, helde ad. 2, ske, træffe
sig; ja kommer, når ded kajn bæra ad naar det kan træffe sig.
Bæverijn, kun med besten1t Art., hajn har 6nt
forr bæverijn - han lider af Klemmelse,
Vindkolik.
Bæver~jøga, s. Klemmelse, Vindkolik.
Bævrenes, s. Stegesky, Sky = darijn, røstenfjel.
Bæzijn, ejn, (Islandsk bæsingr) bøst,slemtVejr
med Storm, Slud o. d., som dog ej varer længe.
Bøja, v. gaa med bøjet Hoved, lude; skumle, se lumsk
ud.

B.ølens, adv. overniaade, n1eget; did va då 7J.1l~11s.
Bøl~jn,

s. den Onde, Fanden.

Iløllcnbær, •e ·Byllenbær.
Bølle, ejn, (Is!. b:ilke), en lav Væg mellem Lo
og Lade.
Bøllsijn, s. kjærneløs Sæd.
l~øtnp,

en, langso1n Trav.

l~østa, v. høste, banke; deraf Bøsten.ødder, Nød~l.er, der falde af, naar Træet slaaes med en

, Kjølle.

Bøz, adj. ond, arg; bøzt Vær, slemt Vejr; af det
tyske Ord: bøs.
Iløzs}a, en, en Dysse Haln1 =
Baasa el. Baaza, en, en Ko.

døzs}a.
(Kjælenavn).

<J.
Bruges ikke i Bornholmsken.

n.
Dajnseball, et, et Bal. Cfr. Spisehall.
Dall, stå dall, staa usikkert {om Børn, der begynde at kunne staa uden Hjælp); stå på Dall,
vakle, være nær ved at falde om (om Ting).

Dallblig, en, det Stykke Kjød af Svinets Hals,
son1 bliver blodigt ved Slagtningon.

Dalldøz, kun i Talemaaden: spilla dalldøz, ødelægge sig ved at leve o"er Evne, slaa for
stort paa d-et.

Dallka, v. ride meget usselt, sidde løst paa Hest.in. Sk.
.Dallra, v. vakle, dirre bæve, ikke staa fast(= sv.)
D:iniain, Solens Varme, der optøer Sne å. b, se
niahul-.

D~impa

ner, falde i = rr~ja n6r.
Danka, v. kryste ihjel.
Dar, en, en Dør; tæpp Darn! luk Døren!
· Darr, d2rr1)11, (nf darra) s. Sky = Vævrenes,
fizzel.
Darra, v. sitre; darra som et aspelæv. (= sv.)
Ddtla, v. overvinde, overgaa.
Dana, en, en Due.
Dauest6l, ejn, blaa Kornblomst.
Ddza, d. å, v. 1. jaske Noget af. 2. daza 01n,
falde om som død.

Dejll, en, en Grube, Fordybning; (eng. del!, en
Dal).

Dejlli<t, eller delled, adj. bulet, ujævnt (om Gulv
o. s. v. med Fordybninger).

Dejn, den, 1neget ofte: han og -hun.
Demrne., demmeså, conj. derfor.
Dævra, s. et Slags Ukrudt i Hør.
Dink, et, et Ord, hTori ligger llaan og Ringeagt,
01ntrent son1 man i Dansk vil sige: et stakkels Fandenskab; vistnok af det tyske Ord
Ding. Sk.
Djønkel, en, en Byldt.
Dobba, ejn, en Pløk.
flrJ, V. -Overvinde; hajn kajn doijn å lisoni et
jitt, han kan lettelig overvinde ham.
Dollk, ejn, en liden Pisk i Haaret; ejn lcaraclollk, et gan•kc lidet Stykke Karl. Sk.
Donin-ia, ejn, en DøYitum; (sv. dum, dumma).
Dornnila ijinnem, d. på, fare afsted uden at se
sig for = bttza på, buse frem.
Dorr, i Talemaaden: I it dorr væk, i Et, uden
Afbrydelse.
Dorra, cl. tC, v. staa til; lanna 1nenn dorra !
Dor-rijn, s. Forstyrrel::5c~ lJordca.
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Dorrjen, adv. altid, bestandig.
Trælla, æaa
dorrjen. I et dMrjen væk =i et dorr væk.
Dozniernalc, s. et bornh. Kortspil; har sit Navn al,
at den, der taber, bliver taget i Nakken som
Døsmer.

Drabba, v. gaa og tabe hvad n1an1 har i Hænderne;. kornma drabbænes, komme langsomt
og slæbende.
Drabb6l,, ''· d. på sei, spilde paa sig.
Drabbes, ejn, eller Drabbhds, ejn, En de'f gaar
og taber, hvad han har i Hænderne.
Drabbøis = drabbes.
Dradda, v. dratte, gaa og dra/!ba. Draddl1ds
= Drabbhds.
Dramm, et, et Slag.
Drdnk, s. Bær1ne.
Drcw, et, Besværlighed. I drav tn6, i Færd n1ed.
Drevsa, v. gå å d., gaa davent og skjødesløs.
Drilcka, s. tyndt Øl; (sv. svdg-drikka.)
Drosla, en, og drossa, en, En (af Hunkjøn), der
drossar (eng. drossel eller drotsch)•
Drossa, v. ,qå å d. = drevsa.
Dross, et, En (af Hankjøn) der drossar.
Driulas, v. n., drive Skjæmt.
Drudansfujll, adj. skjæmtefnld.
Dr6z, s. Bundfald; (Hønnuclr6z, Kaffeclr6z).
Dræjnn, ejrt, 'l'jenestekarl; deraf hrt"ud-d., første
Karl og hall-cl., anden Karl.
Drænima
v. slaa til.
Dræjnnahus, et, et Karlekammer.
Drætt, en, en Vognstang; ligeledes et Pløjelands
Længde.
IJrævt, s. Hegn; hojla cl. o: holde Hegn.
Drævæcla, v. (J: tygge Drøv), altid gaa og spise
(mellem Maaltlderne).

te,

Il

Drønnf, cjn, lidet Gilde; høstadrønnt, cjn, noget
rnindre end I løstgilde. Naar Folkene haYe af1nejet Sæden faa de ejn JJ[elj&·a-drønnt.
Drønnt, se Gfh·drønnt.
Drøzza å eller nir, fnhle af, ned i Mængde,

ogsaa strø; <lrøzz.a sokker 1ul. kaga.
ejn.i en Mængde} flob = krydda.
Drøzzhallrn, s. Smaahalm.
Durk, cjn, en Handue, IJurik.
Dygga, en, et Hul i VPjon.
Dysta, v. stænke; deraf dystekåst, Stænkekost.
J)ælegoll, et, et Brædeguh· (eng. deal, Fyrreplanke).
Dænzrn, ejn, en Dæn1 Sne, ad form. et Sky Regn. Sk.
Drevlas, v. n. skjælde og bande; af dævl, en
Djævel.
Dø, v. besvin1e.
Døblø, en, (lsl. daudablod) levret Blodimellem
Hud og Kjød. Sk.
Døsvdn11J, Pattchat.
Døll, adj. doven; (eng. du 11).
Dr.a~za,

Døninia,

=

DønirnJ~jn,

DonHna"

ejn, Pind, hvormed I-Jjulfrelge, Bræder

&c. sanunensættes.
Dønna, en, Torden; (sv.dunder,tyskDonner).
Dønna, v. n. tordne; did clønnar, det tordner.
Dønnesten, l:fn, Tordensten.
Døzsja, en = bøzsja, en Dysse Halm, egentlig
det daarlig8te, der bliver tilbagci ved 1færskningen. (Se boz og bøzsja).
Dån, adj. afnirogtig, flov.
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E, ejn, en Ed.
Ed!},ja el. Ævia, s. Tang.
Eenbar, adj. bar, ublandet; dtd ede 6nbaravanncd.
Eensarnrn, adj. ugift; hajn sidder eensanim inu.
Eenstigga, en, en Enesteskilling.
Eenstykkje, et, det Sanune.
Eggla, v. føre unyttig og ondtikabsfnld Snak pn;1
Bane om Ting, der allerede ere afgjorte.

tlk.

E_qgla, en, En der epplar.
Eil, en, en Igle.
Eija, v. at skylde; Eijer jri dei ndd? Skylder
. jeg dig Noget?
Eijij'n" adj: egen, besynderlig, særsindet.
Eja, en, en Ege, større Fis·kerbaad.

Ejn, den ubest~mte Artikel, llankjøn. - Udtrykker

ogsaa det danske .ubest. man; aea niå ejn tro,
det maa man tro.
Ejllans, adv. ellers.
Ejlle, conj. eller; trijlle fira, tre eller fire; fijllje
saiz, fire cl-ler sex.
Ejngastjerna, en, prhuula farinosa.
Ejnk, ejn, Enkomand.
Ella, s. Fødselssmerter, et nu ubrugeligt Ord.
Endørnmeli ener Cndømrneli, adj. enfoldig.
Ene, s. Enebærtrro (= sv.)
Eni, Contrakt. Ere I?
Ennaklemd, adj. meget forlegen.
Ennsød, adj. ækelsød.
Ennu, adj. ivrig,· hastig; deraf adv. ennut.
Ens, adj. enig-; f. Ex. Di nu så 'JJiaijed 6ns
di to.
Ens, 'JJZÆ 6ns, strax (= sv.)
FÆtc, contract. for Er ikke.

e

Enritra, Y., i activ Betydning: flytte, rykkc 1 baxe.
Vill du cnntm dejn voumjn op te væjggen.

Estu, er Du?

Etniå l, et, et DHgn.
Ette læje, (efter Lige) å con1paraison; d6dva

gott kjøv ettc læje; hajn sir ilng ucl tfte lceje.

F.
}i'aygana, s. Nærheden; i faggana a: nærYcd. Sk.
lJ dl, adj. rædso1n, gruelig, skrækindjagende; d6ll
e så falt her, ja 6 bonye.
Flil, <dn, ·det rørdannede .Jern paa for:;kjellige
Redskaber, hvori Træskaftet sættes for at faf:lt-

gjøre8 (Falal,jiva, Frilasuler).
Fdlia, adv. n1eget overhaands; du i falia Jøsser
i dd, Du er særdeles pyntet i Dag. Sk.

Farras, v. n. gjnre Støj, holde en Pokkers .Allann.
Farrja, v. faa Unger (0111 Svin); (eng. farro,v).
Farru, adj. færdig, nær ved.

Fctua, v. stille, 'age af (on1 Regn og 0111 Sn1erter).
Faul, ejn, en Fugl.
]i1avn, ejn, det Grønne paa Gulerudder:Kartofler &c.
Ji'avt, et, Forstillelse, Falskhed, Tant.

Fåza, eJn) 1. en llase a: Huset eller det Grønne,
hvori tlasselnøtlder sidde. 2. 1nandigt Væsen~
imponerende Udvortes. 3. :Fynd. og Klen1 (s\;.
~ Gru).
Feile, en, en Violin; feilcbaua.
Eidc(ja, en, Fed; fich\jcbån, Feddebaand.
F1:llku, adj. glat, slibrig.
Firafittes, adv. hovedkuls.
Firk, t;fn, en Fire i l(ortspil; bruges ogsaa Oll\

en fjerde Hest.

Flrka, v. have firo II es te for.
Fi'.rrevidd, Ubesindig hed. (Sv. fyr \V et t eller
førwett).

Sk.
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særli~ Betydn. Torsk.
Fislcje, et, Efteraar.
l?islceri, s. baade Næringsvejen og Fisk:
1'izlynkad, lunken ~ kjyjlslåed.
Fittes, ejn, et fejgt Menneske.
Fizla, v. l. pensle, kildre. 2. smigre, gaa under
Øjnene; fizla for ejn; fizla sei ijn hos
deraf
Fizzelitut, ~jn, En der fizlar.
Fizzel, s. Sky •= darr.
Fjægga, v. gaa med smaa og hurtige Skridt (on1

:Fisk, s. Fisk; i

tV'"

Børn øg Gamle).

Fjæla, v. fylde, stoppe Pølse; deraf

JJ:jælehorn, et, Poisehorn.
Fjælstavn, ejn, en Nattergal.
E:iæska, v. sokke afstod; maaske af Fjred.
1''jøllkit, adj. slibrig, glat.
Fjøgg, ejn, en meget kort Tobakspibe, en Stump
Pibe; ejn K6rtafjøqg, et Pibehoved med et
meget kort Stykke Rør. Sk.
F:før/,nfit, adj. ubehændig, klod:3et paa Hænderne.
Fjøzbenad, adj. laadden, besat med Fjær paa
Benene; en t}øzbenad hønna.
Fjøzn, adj. laadden.
Flabbatass, cjn, en Flab, Lømmme!.

Fldn, ejn, en ubehøvlet Karl.
Fldna, en, en ditto Kvinde.
Fldna sei, v. opføre sig flanet.
Ftdnhar1Ja, en, det samn1e som en jl<ina.
Flarra, en, stor Rift i Tøj.

Flaz,

~in, Skoggerlatter.

Pl:izgrina,- v. skoggerle.

Flau, et, Vingefang paa en Fugl eller Mølle.
Ji[ava, en, en Revne i Jern og des!. (eng. f I a w).
Fli, v. reparere; se fly.
Flizza, v. fnise, deraf flizzeyrød.
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Fl6r, ejn, Mellemdcl i en Stald, hvortil

(~jød"

ningen sa1nler sig (eng. fl o o r, Gnh·).
JJ1losshatt, cjn, Silkehat.
Floss, ejn, det sannne som flal;lJ, bruges dog
ntest om l\ilenneskets Mund; f. Ex. åh slåjn
på flossijn o: slaa ham paa Munden. Sk.
Fly, v. I. række, le;-cre; fly 11ie·i ejn tallrik. 2.
flikke, reparere = fli.
Flærnta, Y. stønne, puste, gispe (= sv.)
Fløj, et, en Strækning; et fløj ejnga o: et stort
Streg Engjord.
Fnåz, ejn, et ubesindigt, fren1fusende Menneske.
Fn<iza, v. fnciza asta, opføre siJ ubesindigt.
Fnatta JJå, v. skynde sig, tage fat for Alvor.
Fnogg, et, Fnug; ogsaa en n1indre Grad af rr>gg.
F"noggar, v. imp. dGd fnoggar, det fyger, i.nen
ikke stærkt.
Fnøjcdriv, et, et Snefog.
Fnøjer, v. iinp. dfrl fnøJer, det fyger (01n Sneen}.
Jioie, adv. neppe; fa vidrl foie åd.
Folk, et, Folk; bruges ofte om Fruenti1nmer;

derl c et net folk; et dyptigt arbeidsf'olk.
Folla, cjn, en ung Hest.
FoUa, v. faa Fol (om Hopper).
Ford:iøa, v. afja~ke ødelægge, se diza.
Fordrav, k~oninia i Fordrav, blive udsat, forhalet.
Forclraves, v. trække ud.
JJOrrliwiclracl, adj. n1cdtagen, fOrslidt.
Forr/lauen, adj. og
Forrflokti, adj. (tyskverflucht, verfluchtig)>
bandsat, forbandet.

Forryatt, adj. forglenit.
F•rruusjad, adj. medtaget af Tid og Slid; overanstrængt, forvaaget.

Ji'orr.r;rysa sc1·, v. forundre sig højligcn.

I fi

Forrhau, en, Skade; dcd va då lie forrhau, det
var ret Skade.
Fo·rrhaua, v. fortryde, og imp. dtd forhauar mei.
,Forrhaul1'., adj. bedrøvet; forrhanlit, beklageligt,
til at fortryde.
Forrlciijneli, adJ. forunderlig, bagvendt.
Forrkunkla, v. bringe i Urede (om Garn) og forlægge.
Forrlænning, en, Tiden før eller eft~r Middag.
Forrnærnia, v. i Betydn. genere, staa i Vejen for;
dejn stolijn fornærmer ijnnijn o: er Ingen
i Vejen.
l1~orr6dsel, et, en IIusholderske. Nu ubrugeligt.
Forrskammed, adj. og adv. uforskamn1et.
Forrskræjkkeli, adv. særdeles; våra kantøfler i5
så forrskræjkkeli goa i år.
}"orrsteden, adv. istedenfor.
Forrævla, s. bruges kun i Flertallet, Forvarsler.
F6rta, v. vinde (om et Uhr).
Foss, adj. og {ost, adv. studs, trodsig; af det
islandske Ord fus. Sk.
Fos, ejn, en Fod. (Kjrolenarn).
Fralclc, adj. ferm.
Fr3.1ntiden, Foraaret.
Frang.gla, en, Fregne.
Franggli<, adj, fregnet.
Fri, adj. i Betydning uskyldig; 1: cle,in Sagen 6
.ia fri; dina kantøfler fri i år (for Smitte).
Frista, v. at gaa nær.
Fro.nijnn, en, Mæsken.
Fro, v. mæske.
Frolcar, et, l\ilæskekar.
Fryna, v. rynke med Næsen.
Fråhnn, den Fjermer af to Heste.
Fråk11jneli ~ forrkujncli.
Frr1nn, adj. skjør, let brækkelig; bruges kun om
'fræ, saasom, frønn ej, {rønner ask.

e
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]•'rø,;biddijn, :11lj. kuldskja~r,
l?ul, adj. dti,·eu.
Fullte, adj. Mange.
Fyr,. 8. 8Tamp i ·Tømmer.
Fyrrla, en, en Kurre, eu Snoning1 P1'-~ .en Traad.
Fædrævt, en af Risgjærder indhegnet Vej imellem flere Stykker 8æd til at drive Kvæget ad.
Fæ,i,qgjas, v. kjæle, karessere hinanden, (om· El•kende).
FæjaS, V. skynde sig.
Fækjødd, Oxekjød.
Fæstensøl, et, Trolovtilsesgilde.
Fæsø el. ]i'æsoppa, s. Kjød~uppe.
..
.
Fæzli, adj. forskrækkelig; (sv. faselig af fa·sa1.
Ft1l(ja, en, en ung Hoppe.
Førder, ejn, en Fremmed, I.kke-Bomhohner. Did
ejn førder . ejn borrta {rå.
Fånli, adj. ftau, stakkels, bagYendt.

e

G.
Gaddeli, adj. passelig, til Maade.
Gaddiz, ejn, et Sfags Vifdand.
Gaddja, v. klæde Lig..
Gaddjetøi, s. Ligtøj. . . .
..
Gajn~ adj. broget, skjoldet.
. .
·,
Gallant, adj. flink; dygtig ; did if'ejn galfahter
kår.
··
.. . .
·
·
·
Galnerøis, ejn, en Galfrands.
Gal7pa, y. ,bed~ meget, o~erhæ 0 geom; deraf
Gal7pekroga; eri, '.Ea døfgalip,er.
.
, ...
Ga'/:lra, v. g:'idå; uds"~e, ~(s~n?r~ 4~t ~l~ff~'fra
." "d,•t,g29'• .h(r,=" ,~Y·l)li.(I ~geqM_ig ~k·~tydnlng . . ~f.~t
1uge Han ampe11 ort =e u~ns ).
Gallra, ejn, en· H3rihampplåDte. · ·
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Gamstajn, ejn, et andet Aars Nød.
Garsa, s. Hejre (Plante).
Gass, adv. varmt, lunt;·_.d_er~r,Iylagass.1 . sa_a y_a:rmt

'. '"'føjtf~d~' pl~j~~ .~t ~.iv~;<r~tjiStu~~ ~~~Jule

-,'GlissVi 'set; 1 V:'iJpv~rm6 ·sig;· gotte sia (= sy.).
'_1(:;-liUii;-'v!. ~-'JV~1 tOr~tinu'~r; Gii~·er_:'""m'&rkas~· au.a).
11
1
- G-aii1Wgo;
dj.r-: 'd.VeftfrefeA"·tj~riMi~~ig. ·<: i:'\\ -.f!:-.

f

Gåz, på gås, gås EWen, ~~l?e~~~ 1 .a,;i,he~,
pa~ ,~id
1

Gab

(om en Dør, Laage ·4'c:)

·"

•

·

Geisa, s. hæftig Lyot (Adler):
Gjare, et, Gj~rde} ~(stingjå're.
. ..
.
Gj~<fda,
~ri!llling !"~llejn F!'r~roe
.i "!', ~g11
"·· 1·emir 'Hav'iekger. · ··" "· · ·"' " "' ",,:
_"Qj~n:d~, 1 ,~,d,·'. i~!J4 ,i;·9i~~?i~i,ft,otfu, ·tf!, 7trJ, 1of3,·.
·· GJenne$!, ·adv. snares!' (sv: ·gen. a • t). · · . ·
Gje om ed, tåhej'Sig:·-·~1i":e ~åger.;.
., ·
Gjerra, ejn, 'Ne'derdel af'iiil 'Skjorte eller Særk.

en,.

lis!. gehri).

"

Gjerru, adj. flittig, sotfi"taar meget tidlig op om
Morgenen ; S,k. .°"' ,fY!drnJljerru.
Gjerrviddijn, adj. •~ldebeg)ætfig, nysl(jerrig;
Gjessby, v. byde"i\l\lbyåei'hyd~Jed Bor.det.
Giessbyse, adj. som gjerllii '!!J.e~$~yer.'. .· · · .· .
Gjimmene, et, Opbi~4ipu_,pa~·eri. Sæk: .. ,· · '

. Gii!n.J!~, !lr<Bf!l,~~'!"P~;:' e~ ~n. ~$.lå~· Græstørv;
''f:JJfzlu; 'allji graiilig. gdasi\lii1101·(om''K1lll~Ø).
Gjizøa, v. føjte, st,!;P.R~i1 1~~·

'

~~~~l~~:;:~~(~c~/fz~~;f~(~~~:'
:Spøgetii 'dijt'.Uitit 'LD{'~t:,: "''-'1 · _,\'., -_. ' 3 \.\','-:,.~."

ii;J~ff rJri.

1

' al~.z~' r''eil. "'ill.11l/Kif '!!6 1 ~oiil liarc'IJ
III

(

f." ,. tti' 'Grise·
1$f:'
,."", . '

ad' fonrtafu G'imme; ·''j{~j~ h'N.f1
•11111,,1; -rl.1'.1!1

,1

;1··,

.!Y ·

·,

.

Gjæjll, adj. fin (o~ ,Udtalen). gjæj(lt mdl, l\!'Jlllr.
tale;' 1>:'\in e flirJ!4llerJ .1/'å(ed,, ,lian har en fin,
. ~v!11il~lig, St•'!1.'!'~;. (•~·,. ~ a li),,
,

G~æstefara, v. rejse ~aa GJa;stereri.qg1

"

, · '''·

Gjønnste!'., .•t, .~I!._ J?.1øri1:1stey-, Udtryk .af Foragt;
e.~ storaitut Gjøn~ter . .t';"!i.~
.

Glq•1a 1 ~- glinse,_ ha~• Gl~qs ..
Glqn~; .. Y:· glo, stirl'<l .paa.

Glariven,. s. Brlller.
. ., . ,
Glaz~a, ejn; ~n Glarm'~ster.' , .
Gloa, 'tjn, stærli'llede, ·Glødhede. ._.
Glosat, adj. overmaa_~e,, ai:-rig.
Gloza, v. give Stikpilter ·
Gloser, s. pl. Stikpiller.
Glær»!''h v".;:- Qkina,, .. ,
Glømmi;n, 3dj., g~~msom.
1

Gløija, v. gløde. ··

.

et. Styk~e B.rød,

er

. , ..

. .

·'"''' ..

Gnajl, tjn, e!',St~ll)P1 et S.tykke; eJn gnajl brø,
Gn11/ling.

Gnaddri,. adj. sært gn•••J/... , . . .
.· .
Gnass e)1... : 01iask,, e]!J, .~~. <;iall)ling, g,aiµmel
Mand, som, ej h31' fal{t!. ·'11•4" sig. Sk. .

Gnizlu, adv. smaat, g,qiddr<J~
'·
, . . "
Gnommli,jri,. •jn, en ,SIUIJ/P>. ,S!y ~Ile; Pjn g'rwmmlij'! lm1. Dif!liDr af, g,na1l" S,k.. . ,
GnOrra, v. knnrre (om HunOOn 9., d.), 1_._, ; "·
L

Gnæijll~,

v. skrige,, klynke (om smaa ,Børn, Katte
o. d.) sv. (gn~llli).;, ." 1 _ . " .•
..• ,
Gnæjll.: ~t;,, en der. .unt1J3lle:r,. ogsaa Lyden deraf.

en,

"

Gnæjllepiva,
= gnæjll.
,,. .
Gnævl, ejn, en Pl;mtepjµd_; (ejn KålUIJæt//.),
,.
Gnævla, v. gn3~e ;, (især, pm"M.'spis~ .noge~ haardt,
hv9r .iµ~n .~un, ~µ. ~i~e:.~1 lille Stykke af ad
Gangen); rode ~ ~rden.";
,, . , .. , . .
Hul, rodet i Jord~n; (en svinaSk

Gnæt1la, en,
gnævla).

et
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Gnønimlijn ~ gnommlijn.
Goll; et, ei Gulv, ligeledes en Lade; .et k6rn-goll,
havra-goll. . En la o: Lade, betyder derimod
altid en Stald. · flk.

G6s-pæijn, ejn, Gudspenge o: Fæstepenge, Haandpenge til Tjenestefolk.

Sk. ,

Grajn, adj. I. pyntet, pæn; dejn. grajnja honn,
den højre Haand; (sv. grann). 2. Nøjeregnende, stikken. Vårra grajnlff' på' d; .
Grtin eller Gryn, et, ,el\ lille Smule, et Gran, ,
Solegran. Sk.
Granep~ra, en, en Grarikogle,
Gren, ejn, et Skræv.
Grena, v~ skræve.
Gridda, v. gaa og trække paa Jlasene, 'saaledes
at Benene ej komme ord·entJig sammen. Sk.
Griddb~is, ejn, en der griddar.
Grijnga,ien, 'en Jermist; (Jarngrijnga), ,Kjerkegrijnga, Kirkerist (under Laagen); Grijtiger i
Y-ijnnjevin'4 a :, Jernstænger i Vindue!ne.
Gromma opjJ~ v., tr,ække sammen til Regn.
Grommt, adj. mørkt, truende med Regn.
Gross,. spilla g. 0 : spille Pind.
Grossa,··v.. give .en Lyd fra: sig som Soen, naar
den kløes paa Ryggen, .el. naar den karesserer
sine Grise. Sk. ,·_,_," '· .·
Gr6ta( v.'.pr~le, tale store Ord;: (af Platty,ken).
Groua, s. flr~do; Nygroua, Nygrøde.
Grinia;
Gitibe ;· en Sangroua, Atlukk• til
Sand,
Grujna, 'I. tænke dybt, grunde, deraf
Gr1ijnu, adj. 't1ing_sindet~- ,dybtænkeude.
,
ll•~•nkla,
lilynke. 'Især o\n
Børn;
naar de smaa~
•
J
snakke og klynke .for at fa::t ,noget, ··So1i1 de
gjerne ,~ilte have:

en;•

·v:

Gtynklepiva, en, et Øgenavn paa den, son1 klynker og piber.

Gryza = forrgryza sei.
Gryzeli, adj. og gryzelit, ··adv. forskrækkelig, gruelig·;.
(.v. ryseli).

Græz-E.ink, eJn, Straa-Enkemand. ·Græz-Ejnka,
en, do. Enke,
Græzgjimpa, en, = gji1npa.
Grøbba, en, en Pige, 'fjenestepige, (piblagrøbba);
deraf Grøbhus eller krubhus, et Pigekammer.
Grøzzen, et, et lidet Gran-; din1ill. af grdn eller
gryn. 8k. Et''i;røztens gran.
G-råhæru, adj. graah3aret.
G-ulhvebn1;ju, ejn; Guls1,urv.

Gångstog,qa eller Gangstokka, adj. siges om Børn,
eom ha,·e begyndt, men ·endnu ikke rigtig kunne

gaa
Gåra, en, en Aare i Træ.
Gårdrønnt, ejn, Gaarddrot, yngste Søn af e1i
Bonde, født Arving til Faderens Gaard.

Gårkonna, en, en Længe ntidt i Gaarden paa en
Bondegaard.

Gå.ru, adj. ·a.aret. træ,· let, rihhe't; forsynet nied Går er,
Gåza, ejn, Ga:ie; (sv. gåee).
Gå'zar'usk, ejn, Kraas.

H.
Habak, ejn, en. Høg; (tysk: Ha bie h t).

}JalJba, V. bide~ :suærre ad Nogen, bide ar, bogst.
og tignrl.
Habbeligra.s,<t, ,;jn, En~ ~ou1 oYerl'user og bider
Folk af.
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Hådra, v. al drive. Kvæg~t hi•rn·
Hådriv-hiimm, s. Sang, Vogiedrengene ~ruge, na.ar
de drive Kvæget hjem fra

Mark,~n"

Hågaln (mas. hågaUjn); adj. begj!l'rllg, gal efter
at have Noget.

Sk.

· Hagqkjoul, ejn, ~ivkjole, , , .
Hagga, eJn, en fornem Mand.
.
Haja, v. trække op - gromma, bobba opp; (det
S\·e.nsk.e haJa bel)Cder: fortone sig).

Hajl, et, et Hagl.
. , ., . .
.
.
Hajl, eJ.n, en. stor Sten," H.ah\. Isl. h e li; ejn
Gråhajlsteen;: en K~.mpesten. , "
Hakka, en, Skank af et slagtet Kreatur.
Hakka, V. stamme; se kvli.r hqjn står ahakkar i ed.
Hål, •dj. glat, falsk at .gaa. ,paa; bruges Of!l. Is, ; .

helst .naar ~den· er .lidt, .~~·d~gtig ove~paa,. sa•som i Soli;kin; i moralsk Betydning om Mennesker, glat, falsk, (sv..ha I).
Halldr@jn se dræjn. , , ,
Halskvaddra, en, Svælg, l3trube. .
. ., . ,
Hallstabba, en, en Pige paa 01Dtrent .12 Aar.. Af
hall o: halv og stabba, se pibla-stabb(f. ,
Hallstø·diJijn, Pjn, en_ hal\'voxen_ Dreng, o_n,tr_e~t pal\
14Aar. Sehorra-støddijn. IsL ha lfstæ il in gr.
Hallvistijn, ejn, En, som ej er ved .sin fulde Fornuft. Is!. half-viti. Sk.
Ha.mpa, en, et stort klodset Kvindemenneske.
Hampa, v. gaa tungt o~ klodset.
Hamsa, v. spøge, fjase. - ~- ~
Hdni, contr. for: Har I?
Happ, et, et Lykketræf. (Hipp som Happ).
!si. hap p, Lykke.
N.u lidet brugeligt, men
derimod bruges desto mere det deraf kom~e_i:ide
Happa, v. hænde; ded kajn happa sei, det kan
hænde ~ig; happa te, træffe, hænde.
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Hdra, v. banke en Le, Sais, tynd i Eggen; ejn
hdr-hammara~ llarilmeren, man banker med;

et k8.r-stæv, en' lid0n Ambolt, der fæstes i Jorden, og hvorp'aa der -bankes; en h:ir-sula, en
Stok, der sættes fast i Jorden, og hvorved Leens
Skaft, Saisa-bommijn, gjøres fast. Sk.
Harda .eller ha.da, v. tove, bi, (af det plattyske
barren).
Harda en stujn, så fauar vell
reined, bi lidt, saa stanser ,·el Regn8n. Sk.
Harra, ejn, en. Harve.
Harra, en, en Streng Garn.
Ha sei, v. spille op, være med. Hajn har sei,
hajn, han spiller rigtig op, den Fyr.
Haska, v. klatre.
·
Haspa, v. spøge = hamsa.
Hastu, adj. hidsig; (eng. hasty).
Hatt å haua (o: Hat og Hue), et gammeldags
bornholsk Hovedtøj.
Hattbær, et, et Slags store, vildtvoxende Jordbær.
Hav-bårn, s. Havbredden.
Havgdddis, ejn, en Slags Vildand, hvis Kjød er
meget trane! og derfor uspiseligt; = Gaddis.
HaVS, s·. Vaas. ·

Havs, et, En (af Hankjøn), som vaaser.
Havsa, en, En af (i;lunkjøn) ditto .
. Havsa, v. v~ase, sriakk0. he·n -i Vejret.
· Havna, v, raske sig (om Dejg):
Havrafaul, ejn, en Vipstj'ert.
Haven, •· Frugten af Hvii\tjørn; (eng. h.a w).
JiavenJ6rn, e}n, en HVi.dtjørn.
·

H!, en, en Hinde. '
-.
He'lna, v. n. læges, biin hel (om Saar).

Helu, ejn, en Mængde.
Hmnetøi, s. Læderseletøi,

Stadstøi~

lier, s. Hæder. n-;re; hajn har sku t;jn her m1e
sei,· han har Noget at være stolt at' (ironisk).
Hera, v. h..•u:i, rose sig, ~jøre sig til· af.
H~rrcns-Hænner, s. pl. Gf•ge-Orter (Orchi~).

Hers-pl~Ut,

eJn, en Stads-Klædning; acl va·rra 1:
hr!rsj.Jalltåna,. at være py~t.et, s-e hlr.

FlUnna, indhente,. En:

;-:1on1

er forud.

Hitta, v. finde; hitta på, Unde paa; (NB .. linde
bru~e" aldeles· ikke)
l)eraf
Hiftt'lønn, · s. Findeløn,
Diva, '"· kryhe sauunen af Sygdon:1, 8\'iride hen;
b.ruges 001 de1n, .. "der ere syge, tri~n dog ikke
ere sengeligii!,"ende.
Hjefrn, s. Roer; (eng. h e I ni).
Hjclmholt, cjn, en Rorpind.
11jessa, ejn, en lss'e (= Hv.)
I-ljim1na i Talt>m8aden: der i"kje ·mån,qa hjimma
hos ijn, det er snart ude med han1, ,.il snart dø.
lljimmsk, adj. se jemsk.

Hodda, en, 8k11r, Hah·tagsb)'l!;niag. Sjællandsk
en lyde.
H6jyst eller h6jøst, adv. fornemt, •toragtlgl. (Af
' det plattyke h o eller h oh a: høj og jøss); ad
snakka h6jyst, at tale meget pænt, fornemt.
Hollbruskajn, s .. Hjertekulen.
Bolles, ad. hvorledes.
Hollk, ejn, s""mpdaa.1e; Pivehollk .
Honimu., v. siges tiL H~.ste, fur a-t faa deUI' tiL· at
at rykk<> sig til Side; til Køer, siges ·Sjeva.
Hommpel, .tijn, et .Stykke.
Honnalaua, en, en Ha~ndfnld.
llonnsamm eller hænnsamm, .adj, ' gaunsgo; li-

geledes J1•hffl!\di&-,

,

"

. ,; I

Honntuscr, s. (kun i pl.), (et Par) strikkede Halvvanter, som række fra Midten afHaanden om tr., op
under Kjoleærmerne; strikk. Haandmanskjetter.
Honnvdl, ejn, Isl. han d v 0 l r. Den Del af en
Plejl, n1an_ holder i Haanden; derimod hedder
Stokken, nian slaar med, ejn slavl, Tyak:

Seh tag el.
Horra, ejn, en Dreng.

(Dræjnn h<ltyder altid i
Bornholmsken en Tjenestekarl). Horra-syrk
kaldes en 01ntrent 10 Aars Dreng; hall-støddijn,
en 14 Aars og horra-støddijn en 18 Aars
Dreng. Horra-knul, en tyk, lav Dre;ng og
horra-snærling, en lang, smækker Ditto. Horrablæra ~ horra-knul. Sk.
Horrs, et, en Hoppe; horrsføl, e~ et Hoppeføl.
Horrsaflaua, en, en Hestebræms.
Horrsagjøj, ejn, en Bækkasin.
H6samm, adj. fornem.
Hott, s. Skik, Maner.
H.oudkommijn, adj. !om ·har g-0d Hukommelse.
Houdld, e~ Hovedtøj ·til Heste.
Hausa, en, Hukommelse; housann slår ijn feil.
llousa, v. huske.
·House, adv. hastig, hurtig; snakka house; gd
house .
.Ho-usekage, en, Sansekage :>: Ørefigen.
Hujll, et, Hold i Siden, ogsaa Huld.
JJ.ujnnakjais, s. Skovkørvel (Anthriseus Silvestris).
Ifujnnaøla, en, Firben.
Hujnnsvåtta, s. Muffediser.
Hu}nnana, adv. i høj Grad; h. ø. (a: øde);
ruineret, fatfig i Bnnd og Grund; hajn egåd
i hujnnana me sin Gårhandel, (gaat i Hundene).
Huzed, s. Salen.
Huuziggel, ejn, en Istap. So Iggel

Hvart·u,. et Hværv, Ærinde.
Hvas.sten, en, H''æssesten.
Bvedda, v. hYæsse.
llvidefrøst, s, Rimfr~st.
Hvidhyad, adj. af lys Ansigtsfarve, modsal
morjkhyad, se hyc
Hvidlaid, adj. med lys Teint, se morjklaid.
Hværl, ejn, en Trækrog til at dreje rundt.
Hy, ejn, Ansigtsfarve. (Sv. h y; Isl. hud.)
llygse, adj. ivrig.
Hyza, v. ,bygge, bygge højt; pynte.
Hæjllu, adj. behagelig, hyggelig; et hæjllut
kvijnfolk, en .interessant Dame-.
Hællued (altid med be,,t. Art.) s. Kakkelovns.krogen.
Hænnsamm = honnsani.1n.
Bænnu1 adj. hænd_ig, behændig,

kunstfærdig,
som med sine Hænder ·kan gjøre hYad det
skal ,·ære.
Hæru, adj. isprængt, spættet; (ryråhæru).
Hæskje, et, et Par, Mand og Kone. Nu uhrngeligt. Isl. hiske.
Hætta te, v. maale til, afpasse.
Høddra, v. gyse, skjælve af Kulde.
Bøda, v. true med Prygl, ikke ved mundtlig
Trudsel, men ved Gebærder (sv. hot ar).
Høit vær, sinukt; klart Vejr.
Høgga, v. gaa med bøjede Knær.
Høj (langt), ejn, en Høg.
Høi (kort), ejn, en Høj.
Høl, ejn, Vandhul, dybt Sted i Aaer eller Bække,
som ej ud.tø:rres om Sommeren.
.
Hø.la. ell, hølla,. v. med adv.: ner; Reined hølar
nlr, Regnen- øser ned.
'

Høllnui, v. l. standse, ophøre (om Regn), lidet
mere end f'aita. Nu høllmar 'ed på thnajn,
f'orr de 1 klarar i norr, nu holder det strax
op at regne, thi det bliver klart i Nord.

2.

høllnia på o: slaa stærkt til.
Hønnu., s. Flonning;.
Hønnudr6.z, Grun1s, Bundfald i Honning, se dr6z.
Høre, v. (eJn voun), tillave til Høkjørsel.
Hårhollijn, adj. haardmundet (om He•te).
Håva, v. hyppe; håva konntøfler.
Håves, v. vente med J_,æagsøl; hajn går det· å
håves; hajn reiti håves etted.

I.
I bdg, adv. bag ved.

e

Solen ibag, Solen er
skjult af Skyer.
I bland, adv. undertiden (= sv.)
I bya, udbudt. Her e sijl i bya, her udbydes
Sild til Salg.
I farr, adj. 1ned Grise.
I føl, adj. med Føl (= sv.)
lggcl, ejn, en Istap.
J,jllara, ejn, et Ildsted, Fyrsted.
ljnsjøg, adj. lidende af Diarrhoe.
I kall, adj. med Kalv (= sv.)
flait, lagt i Kakkelovnen = 1,jølnad.
llsken, adj. ivrig, (= sv.) ilskenes, adv. ivrigt.
llæl ell. ilæn, adv. foruden; der va nok ilæl
(= norsk).

28

fm, ejn, Em, Damp af kogende Vand.
Iskrana, en, en Glidebane.
Ister (i fisk), Mælke i Fisk.
· lva, et, et Øje; plur. Iven.
I vojll, løvva i vojll (om Heste), løbe løbsk.
I &ns, adv. nys, nylig, for kort siden. Is!. adan.
Sv. J åns og ij Ans.

J.
Jd; pron. jeg (sv. jag).
Jagaua (a: Jagave,) en, Fæstensgave.
Jakk•, en, = Dansk. NB. Talemaaden sætfa
sin Jakke o: spise sig ret mæt.
Jrirn~grijnga, en, Jernrist~ se grijnga.
Jdrnæj, en, Stenæg. (Ilex.)

Javu,. v. jage, fare rask afsted, have Hast; javar'ed
så mejed? har det saa stor Hast?

Jeita, v. jage, fare afted, (sv. jagte).
Jemsk, adj. fæl. Is!. h e i ms kr, gal. Sv. hems k.
J6rmånad, ejn, Jordsmon.
Joul, et, Hjul.
.
Jugg, ejn, Haartop. Td ejn i jyggijn, tage En
i Toppen. (Sv. I ug g.)
Jyl, s. Julen.
Jylagass se gass.
Jylalæva, ejn, et aflangt Brød, som bages li! Julen, Julebrød, Julekage. (Af Jyl og læva gam·
mel dansk I e f, Brød,)
Jylkatt, ejn, et PindS<in (sv. igelkatt).
Jyr, et, et Yver. (Norsk Jur.)
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Jøkker, adj. rask, væver.
Jøss, adj. pæn, det samme so1n

grajn~

Jøssa sei, v. pynte sig, hæge sig.

H.
Kabba, en, en Trædunk ; se ejn lail.
Kabbis, ejn, (foragteligt Udtryk om en Dreng),
en Pjalt.

Kaffedr6ø, s. Kaffegrums, se dr6z.

Kagg, ejn, et lille Trækar til Brændevin paa 4 il
8 Potter; (eng. ca g).

Kdjla e}n, v. skjælde ud; sædvanlig i Forbindelse med liggna: kdjla å liggna, skjælde ud;
se liggna. (Eng. to call one names.)
Kaja, en, en Allike (~ sv.)
Kallaclajns, s. en Ret af sa1nmenløbet, ostet Raan1ælk; Kalvedans.

·

Kallastonja, s. en Ret tillavet af hakket og kogt
Kalvekjød, na,·nlig af I-Ioverl, Lever, I-1jærte,
Fødder osv., blandet med ttlel, Eddike, Sukker
og Allehaande; et Slags Gel0; (sv. storria).
Kdnlcla saninien, v. forvikle; (on1. Trnad og Rebtcj); hajn har kdnkladed soddan, sammen,

hitta ria i'ed.
Kdnkla et pdr Folk sammen, at klappe

så 'kje Fanijn kajn

et Par sammen.

Kånklepozza, ejn, En der gjør noget forkert.
Kan6 eller Karn6, en, et stort Fruentimmer.
Kapperøllika, en, et Slags Hovedtøj.
Kår, ejn, en Karl; deraf
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Kdr, adj. fer1n, kry.
Kdrpa, en, en lille Trækasse, hvori bæres Levnetsmidler e11er Værktøj; en kolla!cdrpa, en
saadan Kasse, som bruges af Kulgraverne til
at bære Proviant i.
Kdraniarlcje, et, Bomærke, Karmærke, som Bønderne skjære paa deres Kar.

Kdsta, '" 1. kaste, rense Korn ved at kaste det
fra den ene Ende af Loen til den anden. 2.
om utidig Fødsel hos Kreaturer. Derimod bruges ikke dette Ord i den aln1indelige dan.sko
Beniærkclse; thi da hedder det sniida. ,, 3.
om lste 'fræk i Gross-Spillet.
Kattagalecl, v. adj. raYgalt, dumt.

Kau, s. Tvang; hun har alticl vdcl ujnne kau;
(det engelske to cow betyder kue, forkue, forknytte).

Kaued, adj. fordærvet, ankommen, (on1 Kjødsager).
Kaits, ejn, Kar til Levninger.
Kjaitelinkcs, ejn, En der bruger Kjaitan (venstre
Haand) for højte.

l(jerra, en, en Sorthætte.
Kjessa, fiske med Ketser; kjeSSa ette arter i et
{del. (Reiekjessa.)
Kiicldel, adj. kilden.
K,iikka, ogsaa vijnkjikka, en, Vindstød.
Kjinka, v.· kaste; lrjinka te måls.
Kiissanim, adj. bedrøvet.
I(jistekladd, ein, Kisteklædning.
Kjisteklæcld, adj. søndagsklædt.
l(jitta, en, en Spand.
Kjiv, ejn, en Tyv.
Kjiv, adj. kjed. Hajn e kjiv å'ed.
Kjiva, en, en Høtyv; Fiskakjiva, en, Fiskekurv
at bære paa Ryggen.

31

Kjivver, adj. som ej taaler at røres Yed, men som
sprætter ved ·1nindste Berørelse.

Sk.

KJyjl, en, l{nldc.
I(jyla, en, en ?l.Jelbolle i Suppe; en

bcllal~j:yla,

et lidet, tykt Barn.
KJyleniillk, s. Bollcrnællc
Kjyjlla, v. lunke, var1ne lidt.
K.iyllsi]n, cjn, no:;et. Samn1enbundtet,Sun1n1en' iklet.
I(jylltrcs ~ kjyllsijn; deraf
Kjylltrijnavis, adv. ujævnt, snart i større, snart i n1indre i\Jængdc, = Tylltr1jnav-is.
KJyr, ejn, en Tyr.
Kjyssekaga, s. G u1n n1i, der sYeder ud af Træer.
Kjævt, ejn, en I{ind. (Ordet J{ind kjendes ikke).
Kjæjchår-n, et, Konkylie; tidligere brugt til at
drikke l\{elk af soin l\1iddel 1nod l~j(ejhostan,
(Kighoste/.
Kjæjll, et, et Barne.'3Yøb, egentlig et firkantet uldent
Klæde, son1 læf:ge.o; nær"rr1cst udenfor Bleen.
I(jæjltjn, ejn, en Kil!ing.
Kjæjlla, v. kjole. D6d kjæj/ler så .
.K}æjf;jna, v. faa I\.i!linger, føde. (On1 I-Iunkatte).
KJ<elljna-t<ernzer, s. pl. Pri1nu!a veris.
Kjællkct, rdn, en lille Slæde.
Kj'æjnnCSJJdg, adj. S 01n let og længe kjender
Folk. l.-;I. ke11nispakr. Ak.
Kjæntpa, ejn, sa1nn1enYoxne Nødder paa en Stilk.
1

(Trel~jæni1Ja, Firakjæni1'Ja).
Kjærlcebog, ejn, en P:-:;ahnebog.
Kjærke-grijnga, en, Kirkerist (under Laagen).
Kjætta, en, en 1-IU.nkat:
Kjævna, v. buhue ud, soni f. E:x:. Træ, naar det·
bliver vaadt.

Kjævs, s. Vaas.
Kjøllna, en, en Maltkjølle.
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Kjøl!na, v. lregge 1 Kakkelovnen.
Kjøllna opp, gjøre Ild paa.
Kjønneka, en, en gammel Kone. (Skjreldsord.)
Kjøra ud, v. jage paa Porten; kjøra ejn ud.
Klabba på, v. hænge fast ved, hænge paa; f. Ex..

Lered klabbar p~ joulen.
Klabbsnud, ejn, En med en flad, bred Næse.
Kladd, ejn, et Klædningsstykke.
Klagg, rjn, en Klat.
Klagga te, v. klatte til.
Klag, adj. let bøjelig; ajn klager ravt, en let
bøjelig Raft; klager i ryggijn, som ej har
Stivhed i Ryggen, n1en som man let kan bøje
den paa, f. Ex:. naar man krævtas.

Klaner, s. Koriander.
Klass, ejn, vaadt Tøj.
Klassu,, adj. vaad.
Klaus eller .klausijn, ejn, en liden Streng Garn,
en liden harra.
Klausabån, et, et Baand, der sam1nenholder en
harra garn; = Fecldjeb~n.
Klausing, ejn, = klaus, si1na.
Klavn, ejn, en Ende Tov, en Rehsturnp.
Klavna sarnmen v. = kankla sa·>nnien ,· hornklævna, binde et Reb fra Hornet til det ene
Forben paa Kvæget.

Klån, adj. spinkel; (Plattysk: kleen).
Klæ, et, bruges on1 et Sæt Komqiunikanter, saa-.mange,. der kunne paa 0n Gang knæle rundt

paa Alteret = et Mnkle, o: Haandklæde.
Klæpp, ejn, en lille Bøjle om Foden til Køer og
Fanr; klæpp å kloss, klæppekloss.
.

Klævag&ng,

ejn, Græsgang, Kløvergang.

klofagangr.
Klæti, et, en Tvebak.

hl

(Rdnklæua-Sk~r). 2. en
J{lov. 3. ejn, en Do51ner = ~jn fæklæva.
Klævbrø, s. Rugbrød der er kløvet og tørret i

Klæva, en, !. en Kløft

Ovnen.
Kløisa astd, v. fare afsted.
Kløj, ejn, et stort Stykke; ejn /døj sokker.
!{løjes, v. være nær ved at kaste op.
I{lønns, e}n, en l{nop paa Enden af en Svøbesnært eller paa en Næse; (sv. k I u ns).

I\..løz, ejn, en Klun1p Jord i PlOjningen, som
maa tron1les i Stykker.

Knabba, en, saarnegen Sæd, som ·paR

en

Gang
lægges frem til Tærskning.
Knabba, v. banke; knabba jJå darn.
l{nadder, et, Spektakel, mest af den Sort, som
frembringes ,·ed at tale i i\'lunden paa hinanden.
Knaddra, v. buldre, larme. Bruges f. Ex. om
en Vogn, der kjører blandt S1naasten. Næsten

det. samme som ballra.

Knaddrijn, s. ga1nle l{lædningsstykker, son1 .ikke
længer due til at bruges; ogsaa om en daarlig
Karl. (Ka.llaknaddrijn,cn, en lille ussel KalY.)
1\.na.r;a cll. Pæjnahnaga, e}n, en rig 1\iland.
I{najl, cfn, Tue, Ophøjning paa Marken, liden
Rakke; en knajl brø det sa1nme som gnajl,
gnomml(jn; ejn knajl sokker, et Stykke
Sukker.
ICnarr, cjn, en Knast i 'fræ.
Knarrit; adj. fl1ldt af lcnarra.
I{nepslå., v. aarelade.
Kniva, en, en Slag$ Vildand = Svarhjn. Sk.
Knobb, ejn, en tyk lille Karl.
Knnl, ejn, Bule, liden Knude, et ,eller andet·Sted
paa Kroppen, saaso1n efter Bi- eller l\.fygstik,
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hvor 1nan har stødt sig; e}n knul på
næsan, en Pukkel paa Næsen.
Kny, Y. røre ved, berøre.
Knæhas, ejn = knævær.
Knæjll, adj. kjøn, vakker. J6, estu ijkf ejn
knæjller Ej"? jo, er Du ikke ret en vakker
eller

Pjes?
Knævær, ejn, en Mandsperson af lav Væxt, en
Stump Karl.
Knøddersten, ejn, Smaasten.
Knøddru, adj. knuddret.
Kndrta, å, knappe af.
Knårt, ejn, et lidet Nøgle Garn; deraf ejn hor-

ra-knårt, en i Væxten forknyttet Dreng.
Koda, v. løfte Koden (om Heste).
Kogg, ejn, (eng. c og) en Tand i et Hjul (sv.
Kogge); et Koggajoul, Kamhjul.
Kojlfyr, s. Koldbrand.
Kollakarpa, se karpa.
Kollsa, v. lalle som spæde Børn; deraf k. for,
smigre.

Kollstra, v. forkulle, forbrænde; kollstrad træ,
/collstrada pallthesta.
Komma te, v. fødes, komH1e til Verden.
Kondas, s. Maade. Nei ijlclcje på dejn kondas,
nej, ikke paa den Maade.

Konnerå, et, Lægeraad, som hentes hos de kloge
Koner, modsat Lægeraad.

Kopattaranka s. pl. Gedeblad, Caprifolium.
Kopattarøzmer; se røzmer.
K6rtafjøgg, ejn, et Pibehoved med et meget kort
Stykke R0r ; se fjøgg. Sk.
Korn, s. Byg. Det danske "Korn" hedder her
Sæ a: Sæd.
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Koslik, ejn (eng. c o w li c k), en Dusk Haar, der
falder paa en fra det øYrige IIaar forskjellig
Maade.
Kassen, adj. lam, hentagen i Le1nmerne.
Krd ejn, Sne, blandet med Vand, saadan som
den er efter Tøbrud.
Krabba, eri, et kroget, bretltvoxendc 'fræ; ligeledes en Dræg af Træ. Sk.
Krabba, \'. kravle.
Krabbit, adj. busket.
f(rada, en, et gammelt, usselt Øg.
Krddans, adj. ded va krddans, det var uheldigt.
Krdda sei, v. bruges om hvad der gaar skjævt,
hvad der ikke vil gjore vel.
Kraitur, et, Kreatur, bruges om alt Levende.
Et kraitur har stokked niei (f. Ex. om Myg).
Krajla, v. krybe langso1nt, med Møje.
Krakk, ejn, 1. unge Egespirer; smaa Underskov,
helst Eg. 2. En Indretning til at riste Sild
paa.
Ifrakka, '" riste Sild på ejn krakk.
Kra1nni, adj. son1 har Strammen og Trækken i
Huden, stiv og øm.
Kraniniakka, v. kramme, krølle, rode i; krammakka
i sniorr.
Krdn, en, en Hane til et Anker og Lign.
Krdna, v. glide ud af Sporet, f. Ex. om en Slæde.
Kratta, v. klavre = lcrattla.
Kravl, et, Besværlighed, P.føje.
Krav lit, adv. møjso1nmeligt; hajn har' ed men k.,
han kan med Nød og næppe komme ud af det.
Krdz, Knus; slå i krriz, knuse; (= sv.).
Krdza, v.. bruges om den Lyd, noget giver, naar
det gaar i krriz; (.= sv.).

.16
~af det
tyske krichen). Sk.
Kripa, en, det san1me i:;on1 krdda; (brugea 1nest
om sn1aa Heste).
Krisk, adj. af sød og snrlig Smag, f. Ex. kriska
æble. (Sv. kr es k.)
Krivvel å kratt,
k~ å k., med Nød og næppe.
Kroppu, en, en Karudse.
Krubhus, et, Pigekan1mer; se grøbhus.
Krusbær, et, Tyttebier.
Kry, v. vrin1le, 1nylre.
Krægla, v. disputere, mundhugges.
Krægla, en, En som har megen Lyst til at
krægla.
Kræjnna, '" ''rænge; hajn kræjnner å vræJnner
ad tnei.
Kræjnd, adj. stridig, trættekjær; et kræjnd øra,
en trættekjær Per::ion.
·
Kræjnnelse, et, et stridigt Menneske.
Krævta, v. handle ilde 1ned; månte krævta dejn
hujnn så meijecl.
K~rævta, en, et uroligt, trættekjært Menneske, en
Tingstud; bruges mest samn1en med tijn;

Krikka, "· gaa slet, halte paa begge Ben;

me

tijn-krævta.
Kræv·tas, v. prøve Styrke n1ed hinanden, brydes.
Krødda, ejn, en Vrimmel, Flok; (eng. cro,vd).
Krøggla,
Krøggla,
Krøgglu,
Krønna,

v.

=

brøggla.

en, et kroget, forvoxet Træ.

adj. forkrøllet.
v. rømme sig.
Krøzza, v. knuse; (sv. kros sar; af krdz).
Kunta å, '"· afknappe.

Kujlla, en, en Isse (kudllijan).
Kvadclra, en, en Strube; = halls-kvaclclra.
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Kvaddrik, ejn, en Træplug.
I{vdlsævta 1 v. blunde uroligt.

(Qvalsøfd, sv.,
son1 har urolig SøYn.)
J{viz.z,a, en, et lille Saar, Udslet.
Kvæjlas, v. det aftnc5.
Kvæjlnijn, en, en Aften, J\iørkning, Aftenens Begyndelse.
I{ væk, adj. n1eget ferm.
Kåga, Y. so hojt, sætte Næsen i Vejret.
I{~jlan, s. Koldfeber.
Kålgnævl, ejn, Pind til at stikke Ilul i Jorden
1ned, hvor n1an Yil plante l{aal, 15e gnævl.
l{ås, efn, en Enesteskilling = enstigga.

L.
Ld, v.

!. spænde for (ld
I!østlæs.

forr);

2. lægge et

Ld, en, (J: Lade) en Stald.
Laddr1jn, ~in, en Pjalt, !{lud, Las, forrevent
Stykke; laddrijna, re,·ne !{læder.
(n1est on1 Salt og Sukker)o
Lail, ejn, en Bin1pol; ejn bcendcr lail.
Lct'ilaplngg, ~jn, et Slags Æble, Fla~kcæble.
Lainta, ell. læjnnta, v. længes; (sv. liingtar).
Lais, en, en Lax.
Laisa, en, Lektie.

Lag9na, v. cilnelte, oplø:;e.'l

Laisarusk, ejn, R,ygrad og lloved af en Lax,
Laitara, ejn, et Pulpitur (sv. liiktara).
Lakka, v. l. på ejn, forklagu Nogen.
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Lakkepijn, eJn, En, som holder af 'at forklage
Andre.

Larnnia-snC, den store Sne sorn falder i Tøvejr.
l{a\<los ogsaa Gjæ,::lifna-sne OD' klabb-sne.
Laninisijna, a. pl. sinaa l.1am. o:i
Lazagjinuner, en, et pjaltet Fruentimmer.
Latterdal, ejn, et Smilehul.
Lau, ejn, det varme Vand, der bruges til Brygning; lauijn læjer, V andet begynder at koge
(se læja); læja på lait forr ejn, smigre, gaa
under Øjne, føje, gjøre stor Stads af = lcollsa
forr.
Lav1næld, adj. som har en sYag Stemme.
La'Vsurt, en, gul Oxeøje, Ondurt.
Ledda, (brø, stæj etc) oversmøre med Fløde,

Æggehvide o. a.

Leia, s. siges om Jord, som i længere Tid har
ligget gold; se Oppenlænna.
Lek (leklcijn.),ejn, Produktet af den første Brænding.
Le}nydi, adj. smidig i Legemet.
Letthænd, adj. kejthaandct.
Lia,eJrii 1. Lede 1 ogsaa Afsky,Væn1melse (lid lia ti);
2. dejn lia, den Lede ;>: Fanden; Zia bæsted,
(a: det lede, vederstyggelige Bæst), fig. Navn
paa Feber.
Lia, v. lakke ad; ded lier.
Liggna, v. skjælcle En ud, ligne ham ved et
At ligne, være lig,
eller andet; se kajla.
hedder derilnod paa Bornh. ain1na; se detto
Ord.
Lijnna, en, mest brugelig i FlCrtal: lijnner,
Skæl i Hovedet.
Lings, adv. = nåli; h!1Jn. ente så lin.gs ijn.ndå.
Lissen, adj. lækkersulten.
Livan, adv. alligevel.
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Loft, et, loftet, bruges om Salen.
Logga, ejn, en Lok, Tot; ejn logga lJ.ill.
Lanka eller lunka, v. lede, trække af.:;ted. n1ed.
Longviva, en, en Brokfugl.
Lorrja, en, en fladbundet Baad.
Lu.nka, se lonka.
Lunns, ejn, et stort Stykke; (= sv.)
LUnsk, adj. sær, stødt, n1oqueret.
Li(nska, v. ogsaa Z.ftnskes, Yære stødt; hajn
lUnskades niadijn.
Lyes, v. lytte.
Læ brugc5 01n et Dør, cler står på læ, paa Klem.
Lægen., s. Jernring paa et Tov.
Læisefitjll, adj. spøgefuld, so1n gjernc vil lege.
Læjyrya Lav, gaa i 1Co1npagni, følges ad, gjøre
hinanden Se!.:;kab.

LæJ,

et, Lig.
Læjnnta, se lainta.
Læja, v. koge (om Vand), egentl. begynde at
spille, strax for det koinmer paa Kog; = væjlla.
Lælle, adv. sagte, var~om; ta lælle JJå nfid.
Læ1nperi, adj. n1a11delig, ikke stærk, stor eller dygtig; dcd e cjn halt lr.eJJljJcli"er kcir.
Læza, v. i ForbindeL1e 1ned gå å læza, gaa til
Præ~ten,

gaa til Læsniug.

Læsebcella, læscdygti, læsest6r bruges om I(onfirn1arider, Børn, so1n gaa til Præsten.
Læva JJå, v. koninle sig, ko111n1e til Lire igjen.

Lævskræjll, et, en Løvfrø.
Lød, et eller en, (med blødt cl), Lod, den Uld,
Faarene fælde

0111

Foraar eller Sonuuer.

Deraf

Løclcla, v. (udtales ligeledes blødt), tage Ulden a(
Faarene.
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Lødda, (haardt), lade Buxer og Hoser sakke ned.
Silckedant hajn gKr å løcldar.
Løinstonzrnt1ic, et, en fræk Løgner, se stoniniene.
Løine, et, Lunhed.
Løint, arlj. lunt.
Lønun, (løn111nijn), e}n, en Melodi, Tone.
Løinnia, v. lunke.
J;ønunacl, adj. lunkent.

LØn, adj. laadden.
Løpp, ejn, en Sup, en lille Taar.
l"øp1Ja, v. smage lidt pfla,
Lø/ta, loYe; hajn løftacla å komma.
Låggaglint, eJn, et fremfusende, nbe.sindigt Menneske.

Låggaskarn, et, et Erkeskarn.

l'fi.
Md, en, en Myr.
JJ!Ici, v. nænne sig langsomt, ædende (om Kreaturer); Kjør11a rndr henad Rouijn.
Mriclal6, s. Lede til Mad, Mangel paa Appetit.
Madernifl, s. det fineste Uygrnel.

JJ1adk, ejn1 enhver liden Orn1; (sv. matk).
Maclkafrø, s. Ormefrø.
JJiadkaspntd, s. Ormernel, det af et JJiatl!caholt i Træ opkastede Pulver.
Mddmijll, ad. gjæstfri, modsat rnadknap.
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Ma9ga, v" (det tyske Ord macben ); magga et
brev sam1nen, at skrive (sammensmøre) et

te

·Brev; rnagga sa'ln1nen
Jwga, rø're øannnen
til Kage; magga itu, skille ·ad, sønderlemn1e,
bruges i denne Betydning om tyktflydende Sager,
som Grød, tyk Meik o. d.; magga te, at
snavse til. Sk.
]}Iaiaradrønt, ejn, lidet Traktement for MeJere, naar

Sæden er afmejet.

lJ[aina, v. smelte (on1 Sneen); ded mainar sigeB,
naar Solen smelter Is og Sne om Dagen.
JJiajed, son1 Kon1parativ, f. Ex. dcd 6 1najed

nokk.
ltlajn, ejn, ~n ~land.
JYlajnsa, en, et Sildegarn.
Majnslet, s. Navnet paa en Sygdom.
]Jikara, ejn, en stor Ilammer, ~tukk-ert.

Markasgaua, en, en Markedsgave (sv. Marknad).
Marken s. = det ilanske: Landet, Alt hvad der er
udenfor Byen·; ded e en konn'a /rå ·marken;
jd har vcid i marken a: i Besøg.
Markløst, adv. gå, kjøm mai"kløst, naar man ikke
følger døn

~a!if,Tt'e

Vej.

Marna, (kort), en, 'franlampe,
Mårna, (langt), en, en Jern-Kran1pe, en Malle.
M:irngjerYu, adj. En som staar tid1ig 'Op.

Marrij_1ytta, en, 1"Ia:riehøne.
Maued, adj. mukkent.
Maua ell. maucs å, v. aftage (om Smerter).
Mi, en, en Me"de, Kanenlede.
Mi ins, adv. med Ct, paa ·en Gang, plnds0lig.

Mcensanun, adj. nøjeseende, stikken, vrippen. Sk.
sei, '" r. have stor Indbildning om sig.

c~fe11a

42

Menn, conj. ikkun, kun; h6n ldr menn, som h6n
saver ; der e menn to.

Meta,

v.

ma~le,

passe til (sv. mat a; enO'. n1 e te).

Meita, (altid ispørgsmaalsvis), jeg gad 1~k vide

e

1

f. Eo<:. meita når h6n jemma? jeg gad nok
vide, naar hun er hjemme; meita oni hdjn
lævar inu? mon han lever ei:idnu?
Minka, en, det, samme som krdda.
MO, s. Skaar; sæn lijgger på m6, Sæden ligger
paa Skaar.
Mods6t" •· en Slags Sygdom, hvorfor man ej
kan gjøre Rede; kureres ved Maalen.
]}Uersblomst, en, Krusemynte.
Mojngjiver, s. Vrængen og Krængen med Munden.
Mokka, en, et Søle; møjmokka, en, "·insk
Fruentimmer.
Mollet, en, en Tabel, Regnetabel.
Morrjkhgad, adj. mørk af Ansigtsfarve.
Morrjklaid, adj. = morrjkhyad.
Morrjkrædd, adj. angst i Mørke.
M6rløza ell. moerløza, s. Spiserøret.
Morrn, v. spinde (om Katten).
Morrja, en, Emmer, glødblandet Aske (sv.
morja).
Morrn-y~a, v. give en paa Nyseren = tryntorra.
Mossen, ad·v. altsaa, jo ogsaa; ded 1nossen
sdnt, ja, det er altsaa sandt; hajn 'mossen
dør? hau er da altsaa død; nå så 1t1r0ssen I
M'ænk, ejn, en Dunk.
Muskedundra, en, et tykt, svært Fruentimmer.
Myssa, en, en lodden Hue (tysk Miitze).
Myza, v. blæse ad, være storagtig og stolt paa
det.

e
e
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1J'1æl, cjn oll. sd/n-'fn(Gl, liden Sandbakke, Klitte
ved Strandkanten.

(!si. rn o1 el!; m e 1) .

.IJ[ællijn, adj. venlig, artig.
Mælån, adj. 1nedfølende, medlidende .
.IJlæjnna, v. !. ~Dansk (mænge, blande)' 2. fylde.
JJiænna, adj. pl. mange; hvår mænna va der?
JJiøi, adj. alvorlig, andægtig.
JJiøjtninka, en, et skidenfærdigt Fruentimmer.
Mønunsa, v. min1re, gumle; (sv. m u ms a).
J\'Iøss, pl. af rn"uz, Mus.
Møzzlijn, ejn, Krave, Kant af laaddent Skind.
Møsta, en, i en Pløjning, et Sted:, hvor Ploven
er gaat oven oTer; (det Sted af Marken, !'!Om ved
en Fejltagelse er blevet uberørt af A vlsredekabet).
Målståen, adj. om Mælk,son1 er afskummet, (som har
staat l\1aalet over).
Måltidais, s. Frokosttid.
l\!Iåva, v. n1aabe, staa og gabe, ventende noget Godt.

N.
Na, hende, pro1n. pers. dat. og acc. Forn1en af
han, gen. hejnncs; slå na ! sla.a hende!
Nad, neut. af najn, noget; se najn.
Ndd, en, en Naade.
Nadit, adv. s6 nddit 11,d, se yd111ygtbedende,
naadetlggende ud.
Nagg, adj. vred.
Najn, prqn. nogen; neut. ndd, noget.
Nalc, Tagfat, (leges af Pigebørn).
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Narhjn, adj. karrig.
Ndølu, allj. sjusket, oordentlig.
Nattaot.ggara, ejn, Møl, Nattesværmer.
Nebba eller Spissnebba, en, Spidslærke.
Nebbu, adj. spid•lærket, ogsaa spissnebbu.

Nesa, en, Skam, Va11hæder.

(Sv. N es a. Isl.
hneisa.) Sk.
Nesa, v. nesa å eller utl, skamme En ud; v.
impers. og uden å eller ud, det klæder ilde. Sk.
Nest, et, et Sting.
Nesta, v. sy, fæste.
Fleste, et, eR Rønne, UiSel Bolig.
Ni, 2den pers. prom. pl., I; ska J:;;? skal I?
:N{iggel, ejn, en Nøgle.
Nigle, et, et Nøgle.
Nikker, adj. stikken, let fornærmet.
Niva, v. knibe med Fingerenderne.
Niva, en, tre Fingerender sammenlagte; en niva
fujll, saameget, som kan holdes 1nellem tre
Fingerender. Sk.
Nobba, v. støde, puffe; hajn giir å nobbar mei.
Nobbesakr&g, ejn, en Kakkelovnsluog.
Noda, v. knejse med Hovedet.
Noue, adv. næppe.
NUl, e}n, et Blund.
Nula, v. blunde.
Nuna, v. nynne; smånuna.
Nuta, v. nusle, have Smaasysler for.
Nttfijn, adj. nøgtern, flov; hajn ser så nutijn

ud idd.
Nygroua, •· Nygrøde.
Nyjgg, adj. I. nøje paaseende, meget sparsommelig. 2. venlig, imødekommende.
Nyjklca, en, en Fejl, Lyde ; ded
så gott som

iiyt; der 'ijkke Ny,jlckia pii'•d.

e
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Nykka, en = Dansk.
l>typåkonvmed, adj. nyt.
:Nytænnijn, (en), Nymaane.
Næbba, en, en arrig Kvinde; en kjækknæbba,
fermt, kjækt Fruenthnrner.

l>tæbbes, v. mundhugges, kæ,'les.
Næbb-gjædda, en, det samme som næbba.
:Næjnnijn, adj. gjerrig.
Nævanøttu, adj. det samme som honnsanun.
Nøgo, adj. En, som er god, nåar han nødes. Sk.
Nøja, en, et Sygdomstilfælde. Sk. = Rempa.
lVØlla, en, gammel bornholmsk Hovedpynt, en
Krans af kunstige Blomster paa HoYedet.
(Bruges eller snarere brugtes til større Stads.
Sorrjenøller [ved Begravelser og Altergang, eller naar Familien havde Sorg] bestode af }r,:ide
og sorte, kunstige Blomster.)

Nønvme, et,

et Næmrne; deraf

llømmijn, adj. nrem; letn. eller tungnømmijn.
lvørl, et, en sendrægtig Person.
Nørla, v. gjøre sine Ting meget langsomt.
Nø~ja, v. lede efter, søge efter, (nysgjerrigt).

Nøzla, v. smaapusle idelig med sine Forretninger.

li.'øzzel, et, I. En, som er villig

i sin Gjerning,
men kan ej bestille stort ved den. 2. et lidet
Kvindemenneske, meget lidet af Vrext Sk.
NådråiJn, adj. karrig.
Nåli, nlilier, adj. 1. ussel, slet. 2. syg.
h'årta, v. smaastjæle, rapse; deraf
lVårtit, adj. En, som· sn1aarapser.
.
.
Ndsamm, adj. = nadig, ynkelig, modløs = SJCrl!odi.
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o.
0, en, on Vod, Fiskergarn.

Oert, .en, en Krikand.
Ojnestonken, siges om Faarene, naar den -nye
Uld om Sornmeren begynder at pippe fren1 i
Bunden af den gamle, so1n- endnu sidder paa
dem. Sk.
Ollja, en, !. Olie; 2. Trug ved Brønden til at
, vande J{reaturerne Yed.
On, adj. aln1indelig Betydn.: ond, men ofte: daar, lig, syg; 1n1Jn Ona finnget·.
Onslcav, en, !. Sygdom, Daarlighed; 2, Materie.
Opplød, ejn, Overdelen af en Kvindesærk. (Is!.
up lutr).
Oppendavacl, adj. bestyrie~ forrykt i .IIovedet.
Sk.
Oppenlænna, s. Jord, som er pløjet og dyrket sidste
Aar; den derimod, som i længere Tid har
ligget gold, hedder Leia.
Oppenravad, ad]. en anden Form af oppendaved.
Oppsternasef, adj. trodsig, ustyrlig.
Oppsyn, et Udseende, Ud vorte• (sv. up p syn).
Oppviglara, ejn, en der ophidser til Modstand
, og Oprør. (Tysk Aufvigler).
Orgra}n, adj. som· vejer Ord, let stødt, foruærmet.
Orgelist, ejn, en Organist.
Ork, en, en Violin.
Orni, en, I. almindelig Orm, 2. Snog, 3. Ornislå,
/ ejn, Hugorn1, 4. Firben.
Orstæv, et, et Ordsprog, et Mundheld.
Os, ein, en Os, Udløbet, MundingeH paa en Aa.
, (Is!. os). Sk.
nta, en, en Otte; den tidlige Morgenstund, førend
det dages.
(-1-jorra 6ta, staa op, førend
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det gryer ad Dag; (om Vinteren at staa op
Kl. 3 omtrent). Deraf Otetnacl, Oteuræjnncvin, Morgentrakternente; Otesång, Ottesang,
Fropræken. Sk.
Ou, conj. ogilaa.
Ouansjøg, adj. syg uden at være sengeliggende.
Oue-r, præp. over, J. ejn ouer frå = ejn borrta
{rå. = ejn f'ørder, en Frennned; 2. hd vdd
ouer, betyder at have været i Forbedringshuset. "1-lvår 1nonnga år ska hajn oiter ?"
O·uerdadi, adj. overgiven.
Ouerhatt, adj. overstaaet.
Ouervældit, adv. ovcrordenlig; en superlativ Bestemmelse: cleit så o"ervælclit gott.
Ouanvænnes, adj. En, der har været syg, men nu
kan være oven Senge; Rcconvalesent.

e

p.
Pdda, v. mede, pilke.
Pdcla, en, Medetøj.
1?6,dara, ejn, en Pilker.
Paddra, v. give en Lyd fra sig,- som stumt, haardt,
sletgarvet Skind. Deraf et pdr Sjijnnpaclclrer,
et Par stu1n111e Skindbuxer.
~0111 et Trappetrin, ved Brændevinspander og paa Overp}a. .
den af Kakkelovne; en lille Bakke, Stak o. 1. ;
derfor j<i hdr inl! ejn lidijn pajl havra stånes

Pajl, ejn, en n1uret Forhøjning,

i golled.
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Pal, ejn, en tyk Stok, Stang af 'l'ræ, liden Pæl.
Pallthest, ejn, Klatkage.
Pask, ejn, en liden, afhuggen Gren eller Rodskud af et Træ med Kviste og Løv paa.
Pazla, v. give et Slags puslende Lyd, som naat
man vælter sig i Løv, Halm og desl.

Sk.

Peia, en (o: Pige), en fuldvoxen Pige, en Tje•
nestepige.

Pennes, v, faa ·Fjeder, f. Ex. Ænderne, osv.
Pbisk, adj. smaatærende.
Perremi, en, Pyramide, formet Hjørneskab uden Dør.
Perrevimsk, adj. halTtosset.
Ptrka. en, en And.
Pettlijn, ejn, lille Stykke Mursten.
Pibel, en, (af peia, en Pige, og ejn bell eller
belli, et Barn; har altid Hankjønnets bestemte
Artikel), en Pige, dt!r endnu ej er udvoxen.

Ligesom Ordet horra, har ogsaa dette Ord
mange Sammensætninger, saasom:

Pibla-kjylu eller pibla-trissa, en, en liden, tyk
pib el.
Pibla-raspa, en, en høj, smækker, opvoxende
Pige.
Pibla-skjellta eller stellta, en, En paa 9-10 Aar.
Pibla-stæbba, en, en Pige paa omtr. 16-17 Aa«;
hall-stabba, en, En paa 12-14 Aar. Sk.
Pidder, et, et finttærende Menneske.
Pijnnstagg, ejn, Hundestejle; ogsaa et meget tyndt
Menneske.
Eilagrød, intrj. Pinedød.
Pilk eller pillk, ejn, en liden Dreng. (Sv. og fa!.
pilt.) Sk.
Pinalakken, ilitrj. Fonmdringsudbrud = Pi1agrøcl.
Pivehollk, ejn, 'Oll Svampdaase.
Fjask, s. smaa afhuggede Gren• og Kviste.

l]ærta, en, en Praas, et

li~et Lys.

J>jæz, et, Skuni.
Pjæza, v. skun11ne.
~jæv,

el, sygeligt e\1. oært rviennoske.

Pldza, v. gaa blindt fre1n; pldza igjinnen1 vanned, gaa lige igjenne1n Vandet uden at 13C
sig for.

Plaskeniølla,

en,

Vandn1ølle

n1ed horizontalt

Hjul.

Plitgg, 1;jn, Plok, Prop; (eng. plug).
Pløddcr, et eller pløddra, en, Dynd; deraf
pløcldra tornt. Sk.
Poclrl-engcl, ejn, en Underdjævel; Fanijn å ajle

hans porld-engla.

Sk.

]>offers-i, s. Apoplexi.
Porru, adj. purret krøllet.
Pr1:gg, et, lille Menneske = et f'anens!cav.
Prigga, v. kradse, stikke; 1Yrigga sci i øracl,
næsan; prigqa i j6rn 1n6 eJn k,jæIJJI.
Pryl, ejn, en otor, høj og før Mand.

Præka1·a, rJn, en Taler, Prædikant.
Puet· ell. Jntvvcr, s. Peber.

Pugga, en, en Frø, Padde.
Pnggerndd, s. Anden1ad; (lc1nna).
Puss, ejn, en Vandpyt; (sv. pusz).
Piizja 011p, v. pusle, rydte op i Halm, Sengklæder
og lign.

Pyjgga, en, Filipens.
Pyna., v. være rneget fin paa det, saa man ikke
ved, hvad Inan selv vil.

Deraf

Pyn, et, og Pyna, en.

Pyra, v. n. om al tynd Vædske, der siver draabevis igjennem en fin, snæver .1.\.abning; vann
pyrar opp idå j6rn; svidcl pyrer itd i varmt
vær.

Pyz, ejn, en Kat.
Pyøa, v. volde at en Ting lader til at være stor·;
Mred pyzer på ejn lonngtOader hujnn. (Sv.
pøs a.)
Pæjnnaknaga, ejn, se knaga.
Pæmpa" en, en stor, tyk Mave, Von1.
Pøis, adj. fin; varra pøis på'd.
Pær me dejn varma stenijn, (o: Peder med den
varme Sten, fordi da ofte kommer 'fø), kaldes
den 22de Februar, Peder Stol.
l'Abærsel, s. Nedslag af Regn eller iil...._
Påfalijn, adj. paatrængende.
Påhæjnnse, adj. = påfalijn.
I"ånå, adv. omtrent; (tysk bei nahe). Sk.

'i'
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RfJ. forr, adv. ligefor, let at gjøre; (is!. h rad
fæ r); læza ra, læse rent.
Rabba å, v. gaa an, passere.
Rabban, s. et Navn paa Feber.
Radd, s. dumt, gement Tøj, usselt Gjækkeri. Sk.
Raddviser, s. pl. usle Viser, Gadepoesi. Sk.
Radda, en, Flane.
Raddas, v. n., te sig som en Gjæk. Sk.
Raddis, adv. i Talemaaden spilla raddis, lev• over
sin Evne.
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Rag, adj. rank, lige (sv. rak). Gå ragt te, ga"
lige til, sans fai;on.
Raggijn, s. Fanden. (Sv. Raggen). Sk.
Raggla, v. se ræggla.
Raggu, adj. strid, grov (om Uld; modsat mijll).
Raj, et, usselt, tyndt Tøj.
Rait, adj. forstrukken (om Heste).
Raju, adj. løs (om Strikning).
Rakka å, v. skjælde En ud; rakka te, svine
til; r·akka hesta, slagte Heste. Deraf
Rakkara, ejn, en Natmand.
Ralleka ell. hestaralleka, en, magert, usselt Øg:
Bruges ogsaa som Skjældsord: din ralleka !
Ramm, adj. stram (om Lugt og Smag).; ded
smagar så ranMnt.

Rammla,v. buldre, gjøreStøj; rammla opp, bygge slet.
R:in, en, e11 Ryg; gje ejn Cn ouer ran= Skrdtan.

Rankla, en, en Ranke; en vinrankla.
Ranu, adj. stribet.
Rar, I. adj. forunderlig, besynderlig,

sjælden;

ded skulle varra rdrt, om hajn ikkje komm
idd; ejn ønnka rdr gång. 2. flov = snivsc,
Raska sei, v. røre sig, gjøre sig Bevægelse, være
ude, muntre sig.

Ravina, en, flauvorent Fruentimmer.
Bavknæjkkelse, en, i Talemaaden: hd en r.
have en Nød., lide ondt; ironisk =

Ravsve.

Ravnamede, et og ravna-az, et, et Skjældsord.
Ravsa, v. sammenrive Hø eller Korn.
Rdzapaza, ejn, en lystig Person, der gjør mange
Optøjer.
Re, 1. iTalemaaden: te goa re, i det højeste; 2. =ren.
Re, V. tilberede, lave, koge; redder mad, tilberedt
Mad; deraf
Redeia, en, Kogekone.
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Re

re

(o: r•de) V.
ujnne, rede Seng.
Regjera, v. er det samme som dævlas, farras.
Reninija, v. skjælde og støje.
Renunjara, ejn, En som remmjar.
Renimpa, v. sy san1men, rie samn1en, sy slet.
Ri>nunpa, en, en Upasselighed, :---- nøja.

R6n, en, en Række Træer, store eller smaa, der
staa ganske tæt samn1en; en gåra-ren, en
Række af Bøndergaarde, liggende nogenlunde
efter hinanden paa et vist Strøg. Sk.
Rennsa, v. springe; værijn, hajn rennsade atte

fårn.
Resta, v. skylde; resta ~in nogged.
Revka, en, Skrog af en Fugl; gdsarevka.
Ria, i Tale1naaden: hitta ria i '-ed, finde l{ede
paa det.

Riggas, adv. ligefrem; hajn gjiklce riggas o:
Jigeover, uden at gaa omkring.
ein, en Række Baase i Stalden (forrimijn
og bagrimiin); se bagrini.
Rinka, en, usselt Øg.
Ripa, adj. flot, resolut; varta ripa påd.
Ristejarn, et, et Red.5kab til at_ afi;tikke Mo·.sedyn<i i Tørv. (~Jan bruger og.saa i dets Sted
et a.lrnindeligt Tørvejern) et saadant som Fladtør\' skjæres 1ned). Sk.
Riva sei, v. r. klø aig; ogsaa ironi:sk om en
Gjerrig, der spenderer.
Rivvla, v. 1. skramn1e Huden gansk løselig. 2.
flække Ærtebælge, pille Ærter; rivvla arter.

Rim,

Sk.

Roffa,

v. !lytte, okyde tilside.

llogg, et, .Snefog.
Rogqa, v. imp. fyge.
Ronim1u:hævl, ejn, Ru1nperem.
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Ro1nmsjinnjad, adj. vid, løs i I-Inden.
Rujll, ejn, en Tromle; (eni;. a ro l l).
Rujlla, v. tro1nle.
Rujllta, v. vralte; deraf

Rujllta, en,

et tykt, lille Fruentinuner.

Rujlltes, e}n, noget :Sammenbundet, Sarn111enviklct
=
Tulcs.
·

R,Un, ejn,

Rogn i Fi8k.

Runnka, v. ryste, vakle; (= ::;v.).

Ruska,

v.

plukke Ji~jedrene

ænner, gjæs.
Rybba, en, en Træli..;te.
Rydda, ejn, 1. en Rede.
Søvn i Øjnene.

af,

f. Ex. ruska

2. ~Iaterie i Saar.

3.

H.Njjgg, (jn, Mellentrurn n1ellern Furerne i en
l-:lvede- og Rugager; ejn br6 ryjgp = gjerlda.
Ryjgga, v. rykke l-lestene tilbage; rykke i Aln1.
hedd<r ryjkka.
Ryjnkja, en, Rynke = Dansk; men Letyder ogsaa et rynket Fruentimn1er, et gnavent, sært Do.
Ryna, v. skrige , af .Sult (bruge:i saavel 01n Døru
som om Svin).
llySk, adj. gal, ustyrlig, balstyrig.
Rystoppena, adv. hruged kun i Forbindelse med

gal'1Jn; nienn Cstu r6nt rystopJJCna galijn?
men er du rent bindt>gal '?
llyazcn ell. l{øzzen, s. pl. Rosiner.
Ræ, v. gjøre bange.
H.æbyjgge, <:jn, .':!tygt Menne.:;ke.
I~ægyla, v. rive, skurre paa Bogstavet ,_,R.('
RæJ!J.q, s. Rin1, ltin1frost.
Ræjgga, v. iinp., dcd ræjggat, det er 1Umfrost.
Ræli, adj. rncget hæ::.lig.
Rævl, e,P>i, en 'fræliste, bredere end ·rybba.
Røhj<e/j_Jai en 1 Irisk.
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Røja nt!r, v. falde ned, f. Ex. gjennem Isen.
Rønosad eller Rønozzad, adj. rødmusset.
Rølaid, adj. som af Naturen har stærk rød Ansigtsfarve.

Rømma opp, v. ordne lægge tilrette.
Rørdronim ell. Rørdrømm, ejn, Peder Oxes Frø.
Røstenfjæl, s. = darrijn.
Rø.zla, v. leve ødselt, uordentligt, udsvævende;
bruges mest med Hensyn til Pengesager.
Røzla el!. Røøma, en langs Jorden eller Træer
løbende Plantestængel, f. Ex. Vedbændets,
Humlens osv. Kopatta-røzmer.
RøHlara, ejn, ell.
Røzlebroer, ejn, en Ødeland.
Røzzelapp, ejn, en Skindlap, man benytter for at
skaane Fingrene, naar man vinder Garn.
Rllg, ejn, blaa Kornkrage.
Rågabaune, et, et Fugleskræmsel.
Rågafnat, s. en Tægeart, som snylter paa Fugle,

(rågana).
RågamassiJn ell. Rågamassa-Dd, kaldes d. 24de
Februar, fordi rågana ofte komme til Øen paa
den Dag.

Råssa nt!r, v. glide, rutsche ned ..

s.
•

Sabba, v. s. sei te, gjøre •ig vaad.
Sabbu, adj. vaad.
Bagga, v. være sen og langsom; sag[la a, være
bagefter.
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Bagga, en, et sendrægtigt Fruentimmer.
Sagges, ejn, en Do. Mandsperson.
Sais, en, en Sax = Sisara.
Sais, ejn, en Le.
Saisa-bomni, eJn, det Skaft, som J.,een er gjort
fast til.
Saitlavijn, adj. stille, spagfærdig, lavmælet.
Sakramenskensell.salcramenslcedes, adv. forbandet.
Sdla, en, Salve; fnattsdla o. s. v.
Sallserlcen, et, en liden Tallerken.
Saltserken, et, Saltkar.
Sallver, s. om Række, Gana, Rad, i Træk, f. Ex.
jd hdr vdd der i tre ;allver. Adler.
Samms, adj. parret.
Sammsa, v. parre sammen; bruges i "Sortep0r'', om at sammsa bort.
Sdngroua, en, Aflukke til Sand, Sandgrav.
Sannemajn, ejn, (Sandemand), Sognefoged.
Sannsdga = Sagnsdga, en, et Eventyr. (Sv.
•aga.)
Sarjk, ejn, en Særk.
Saua, en, pl. sauer, Blomster paa Kløver. Så
rø som en saua.

Sava, ogsaa Kjøddsava, ejn, det blodige Kjød
paa en levende Skabning.

Savla, v. se sovla.
Savskrikk, ejn, en Savblok; se skrikk.
Seelse, en, Lysning, Belysning; seelsen e forrbajnad dyr i år.

Sen,

adj. langsom; om !.{øer: gold. (Sv. sen.)
V. begynde at blive sen 0: sætte af paa
Mælken. (Sv. stna.)
Ser la, v. risle, rinde sagte. (Sv. so r la r.)
Sijllakaga, en, Vandmand (Medusa).

Senes,
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SijUaS_1Jcej, s. hvad der kastes bort Yed Silcle·nt5
Spægning.

Sijllen, s. ~Iørbrad; ognaa en Sild;
Sinia, hårsinia, ejn, tynd Snor, Baand ell. Rem.

Sin, adv. siden.
Singla, v. stoppe, bøde: knn 01n væYede Tøjer.
Sinka, v. (om Uhr), tabe; se forta.
Sirrisa, en, en Faarekylling. (Sv. Sir se. Norsk
Sir rise.)

Sisara, en, en liden Sax.

(Eng. s cis sar s.)

SisfeJJjækk, ejn, den sidste.

Sjavs, et, Sladder, Kjællingetale.
Sjelds, adv. ordentligt, sott1 Brug er. ·Jd skullje
då varra lid sjelds påtaijn a: ordentlig paaklædt.

Sjemodi, adj. nedslagen, modfalden, i slet Lune.

Sjeva, sjiva og sjæva, v. r. flytte sig; (siges til
!{øer, ligesom homma til Heste).

Sjillclrer, s. pl. Vorter eller Lapper under Hagen
paa Svin og Lam.

$jijnnkasa, en, et Stykke afrevet eller afstødt Hud.
SjiJnnara, ejn, en Sommerfugl.

$jijnnpaclclrer, s. pl. se paclclra.

SJit, et, Skidt, Snavs.
SJittijn, ejn, en daarlig, ussel Karl.
S)'ifu.ren, adj. syg, daarlig; se uren.
Sjiva se sjeva.
S.funka, v. int. synke.

Sjunga, v. altid for synge.

_

Sjyda v. s. ryjgg, gjøre den første Fure i det Stykke
af Ageren, 1nan pløjer ad Gangen.

Sjyg,ge,et, Skygge paa en Kasket; (ejn skiigga betyder en Skygge).

Sjyla, v. skjule; sjyla forr rein, krybe i Skjul
for ltegn, søge Ly.
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S,iylsjyl, s. Skjul (Legen); læ.ia s,iylsjyl.
Sjynnnra, ''- skumre, blive mørkt.
Sjynnnrijn, en, l\førkning.
Sjytt, en, Skytte; heraf ejn løvvenasj., enLandstryger.
Sjytteri, s. Jagt; gå pli s., gaa paa Jagt.
Sjædda, v. siges om Farver, der ikke klæde godt
sammen, f. Ex. Rødt og Grønt eller Blaat;
s. å, falme, tabe Kuløren.
Sjæddu, adj. I. affalmet, d.r har tabt Kuløren. 2.
graablakket.
Sjæjgga, s. siger man -0n1 den, der under J_,egen
blive;r .den sidste, eller er længst fra Maalet.
Sjæjll, s. Skjænd.
Sjæla, v. bande, sværge.
Sjæl, en, = Dansk; sjæln betyder ogsaa Svømn1eb1æren i Silden, son1 man ikke spiser.
Sjæltaues, v. n. 1. = dævlas, holde et syndigt
Hus med Banden og Skjænden, osv. 2. true;
ded sjæltatt·CS me rein, det truer n1ed !{egn.
Sjænna, v. fordærve, ruinere, spolere, gjøre Skade;
om Egjærn, sløvgjøre.
Sjænnd, adj. fordærvet, gjort Skade paa; hajn
sjænnd i hela ansaited; om Egjærn, sløvgjort.
Sjæsska, v. ,qll å s., sjokke.
Sjæsika, en, en Sjokke.
S}æva, v. se sjeva.
Sjævla, v. I. skuffe. 2. tage Æggene eller Ungerne bort af en Rede; sjævla ejn rydda. (Sv.
sko fl a, plyndre.)
Sjævs, et, .et stakkels Skrog.
Sjævsa, v. vaase.
Sjø, ejn, (a: Sø), Hav; (se Sø).
Sjødda, "· bestille, gjøre; sjødda bella, passe
Børn. Ja har ijnned å sjødda, jeg har intet
at gjøre. Sjødda å, faa afbestilt.
Jri har
åsjødt, jeg er færdig.

e

58

Sjøies, v. n. skule, lure, lumskes.
Sjønnrøj, ejn, Brandtaage.
Sjønns, adv. på sjønns, paaskraa.
Sjønnsa, v. strejfe. Ste1iijn sjønnsacla hannen't
lie franibi næzan.
Skajl, en~ den bageste Del, Han1n1eren paa en
Øxe.

Skal, adj. lumsk, lurende, tyvagtig (om Kreature).
Skallrct, v. give en raslende Lyd, som naar Porcellæn falder ned, uden at gaa Hu eller deslige, klapre. Hajn frøs så tænnarne ska.llrada i mujnn på)'n, han frøs saa Tænderne
sloge Tappenstreg. Sk. (= sv.)
Skallra, en, en Rangle. (= sv.)
Skalmadk, ejn, Torbist, Løbebille.
Skanni, contr. for ska ni a: skal I?
Skars, adj. skarnagtig; skarsfollc har gjort' ed.
Skars6r, et, Skjældsord.
Skaitskradda, en, et Skovæble.
Skdvarnia, ejn, Ildsvaade.
Skjellta, en, se pibel.
Skodda, en, en lang Skovl eller Skuffe, hvormed
man sætter Brød ind i Ovnen.
Skoffla, v. skuffe.
Slcoffla, en, en Skuffe til at skuffe n1ed; derilnod
hedder en Skuffe i et Bord og des!. en skoffa.
Skorrs, et, et Isstykkc.
Skott, adv. i Talemaaden: ko1ni1na i skott nie
na.d, komn1e godt fremad, være heldig i sin
Metier; derimod hedder et Skud et sko del.
Skrd, (a: skraa), Y. skottei skule; å slcrd,
skrd te, se skjævt til.

se

Skradda, en, = skauskmdda.
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Skradda, v. I. skurre. 2. være sygelig, =hivet.
Skraclcl, et, et::iygeligtl\fenneske, En soni går å hiver.
Skrd-C, rjn, (en Skraa-E<l), fal."k Ed, der gjøres
under vis,,;e hem1nelige F'orhehold; (re.'3ervationibus mentalibus). Sk.
Slcrril, adj. daarlig, UdBel; skrdl vijnn; slcrdlt år.
(~ sv.)
Skrdta, en, H,yg; slå ejn oiter Skrdtan, slaa
En over Rygstykkerne, fngtle En.
Skrdv, et, en 8takkel (rnest i aandelig IJenseende).
Skrd-ærijn, et, daarligt, knapt Aar; jfr. uærijn.
Skri, en, en tynd Skive af I3rød, Kjød og desl.
Skri, v. skjære skrter.
Slcri, v. glide. paa Is.
Slcriddsko (o: Sko til at skri med), s. Skøjter. (~sv.)
Skrikk, ejn, en 3-benet Skammel, en Sawblok
(Savskrikk); sætta en niølla i skrikk.
Skriss, et, et svageligt, sygeligt Menneske.
Slcroin1nla, v. fylde uden at veje.
Skr·usa, en, en gannnel Kjælling; ad. form. gnask.
En IC(jælijna-skrusa. Sk.
Skryna, en, Rod, Stub af et fældet Træ.
Skræjelass, et, det sidste liostelæs, som kjøres
ind, og hYorpaa Høstfolkene sidde og raabe
Hurra og undertiden affyre GeYærer.
Slcræjkka, en, en Søfugl.
Slcræjlcka, v. 1. skrige so1n en Skade. 2. le meget stærkt. (Sv. skratta, skoggerle.)
Skræjll, et, et Potteskaar; deraf kaldes et skrøbeligt Menneake et skræjll; et kvijnfolkaskræjll, et skrøbeligt Fruentinuner; et kjælijnaskræjll. Sk.
Skræjnk, adv. på slcræjnlc, overkors; skræjnlct
garn, Garn, sorn er tvundet af 2-farvet Garn;

di skræ,jnkte hozzarna.

Skræjnkjetøila, s. pl. Tøjler, der gaa overkor5 fra
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den ene flest til den anden.
Skræna, v. græde. Rk
Skræpp, ejn, 1. en Sælskinds To bakspung. 2. et
n1agert, tørt !vlenneske.
Skræppa, v. prale af h\'ad n1an kan.
Skræppetaska, en, En son1 gjerne praler.
Skrævsa, v. gaa maadeligt, = krikka.
Skitda, en, 1. = Dansk. 2. en SkoYdue.
Skugga, rjn, en Skygge, (= sv.); se sjygge.
Slabba, v. •pilde; slabba på sei, spilde paa sig;
deraf
Slabbedygg, ejn, en Hagesmække.
Slag, adj. slap, nedspændt; (sv. s I ak.)
Slagg, ejn, 1. en Levning, Slat; 2. vaadt Tøj ;

hajn !fa så våd som ejn slagg.
Slagged, adj. slattet, hvad der ej er stivt.
Slaine, s. Tø, Opslag, som gjør Sneen sammen...
hængende.
Slaina, v. tø.
Slaitepajna, ejn, en Slægtning.
Slava, en, 1. en Slave, ligegyldigt af hvad Kjøn,
uagtet Ordet er fem.; 2. Slag (i Vejen). (Cfr.
dygga [Hul]; krana [Afskrid til Siden].)
Slavl, ejn, Slagel, den nederste Del af Plejlen,
Stokken, man slaar med; se honnvdl.
Slevs, s. pl. nedtraadte Sko; et par slevs.
Slevsa, v. (af slevs) gaa og trække Fødderne efter sig.
Sluna, v. gaa og hænge med Hovedet, ingen Skik
have paa sig.
Sluna, en, 1. et Fruentimn1er, son1 gaar å slunar, ·
et Drog; (sv. slyna). 2. en gammel Hat
med stor nedfaldende Skygge. Sk.
8lygge{ant, ~jn, et forslugent Menn•ske.
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Slyggse, adj. forslugen.

Slæjnna, v. slentre.
Sløi, adj. svag, kraftløs; bruges saavel om Mennesker og Dyr som on1 Sæd.

Sk.

Slønuner, s. pl. l{ornaffald, A Yner med lidt Korn i.
Sløra, en, en Tjenestepige, sorn har med dot groveste og urenligs te Arbejde at bestille; en åskesløra, en Kokkepige.
Sløra, v. 1. have Sløre-Arbejde; sløra å slagga.
2. fare hurtig afoted.

Sløza, v. ødsle, bortødsle; (= sv.)
Smadder, adv. gå i smadder o: gaa i Stykker.
Srnaddra, v. giYe en Lyd fra sig, so1n naar flaget eller stort Regn slaar pn.a Ruderne.

Sir.

Smakka, smække med l'vlunden, s1na.ske; sniakka
på en piva tobak.

Smart, adj. smækker, sn1al og tynd, spinkel.
Smollk, s. pl. Smuler; Torrusmolllc. (Sv. s m o I k,
Støv.)

Smolla, en, en Smule.
Smoska, v. imp. støvregne.
Smosk, et, Støvregn. (Tåggesmosk.)
Smæjkk, ejn, en Skygge paa en Kaskjet.
Småbrø, s. fint, sigtet Rugbrød.
Småhatmskorr, ejn, ogsaa Smovlskorr,

hvad
man kalder en Brændekurv. Den kaldes saaledes, fordi man især bærer den aftæri!kede
Halm ud deri.
8-m&laid, adj. som har smaa, fine An•igtstræk.
Sm&muna, v. småmuna på Mii.dijn, foragte
Maden.
Smånuna, v. nynne sagte.
Snabba, v. bide, snærre ad Nogen; = habba.
Snabba, en, En, der •nabber ad Folk.
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Sn6, v. snitte Kviste af s1naa rrræer.

Snerpenatut, s. Mangel, Nød. Få snerpenatut
forr rutteragijlle, faa det knapt istedetfor
flot.

Snesa, v. sncsa å, snibbe,
= snøbba; (sv. snæsa
Sniva, Y. SOYe, snue.
Snivse, adj. flov (i moralsk
så snivse.
Snogespott, 8. Skumcicaden
ilnoppa, v. 1. pudse, snyde

bide En af, overfuse,
og snåsa).
Forstand); hajn ble

i Puppetilstand.
Lyset; (= sv.). 2.
sukkende snappe efter Vejret, naar man har
grædt.
Snoppa, en, I-Iest med en lille Blis paa Snuden.
Snorr, adv. JJå snorr, skjævt.
Snorr eller snorres, ejn, en besynderlig Fyr.
Snorra, en, Sysselkone, (Legetøj for Børn).
Snorleen, adj. n1ut, but, stødt.
Snæjgg, adj. venlig, 1nild, insiriuant.
Snærrlijn, ejn, i Forbindelse med horra; se dette
Ord.
Snøja, v. snuse, støve efter Noget.
Snøru, snottet.
Soded, adj. rødbrun; dejn sodeda hoppan.
Sotsjøg, adj. dødssyg,
Songlu, adj. sveden, snærret; grødijn 6 songluer.
Soua, se saua.
Sovla, V, sovla ner, slubbre ned; ded kajnreiti
sovla; beslægtet med saula; sovla millk i se.i.
Spa, ejn, en Spade.
·
Spiina, spore; sp:ina tr:i ætte ejn; (sv. 'Spa n a,
spejde, spore).
Spasera, v. i særegen Betydning om at gaa 1ned
hinanden under Armen. Ja vill no/ck gå

Dom, menn. inte spasera.

me
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Speniiila, en, et spydigt Menneske.
Spiclda, en, en Strikkepind; fig. et spinkelt 1\-ienneskc, bruges 1nest 01n Frnentimn1er.
S1J1:gga, v. sprætte,slaa,sparke med Fødderne; grave,
kradse 1ned Fødderne; hi{jnn s1n'.r;gar ætte 1nyss.
Spijnn, et, Fjerdeparten af en ganimel Skjæppe;
i nyt Maal 1 Fdkr. 1 Ottingk. % Pot.
Spiscball, et, Selskab, Gilde nden Dans. C fr.
Dajnseball.
Spissnebba, en, Spidslærke.
Spissnebbi<, adj. spidslærlrnt.
Sp6 sei, v. rec. skynde sig
Sponad, s. det Spundne, Spind; (= sv.).

Sporr, eJn, en Spurv.
Sporr, et, et Spor.
Spotteblår, s. pl. Levning af hvad man spiser,
hvad man ej gider spise.

Spry, adj. bange, sky (om Heste). (Eng. spry.)
Spryjgg, adj. sprød; ogsaa det samme som kjivvcr.
Sk.

Språes, v. revne (om Æg, dor ere udrugede).
Spæj, et, 1. et Spiger, stort Søm. 2. i Forbindelsen: Sijllaspæj, det der kastes bort ved
Sildens Spægning.

Spågct, en, Splint i Fingeren, osv.
St<i, i st:i, adv. i Aften.
Stabba, en, en Træstamme ;pibla-stabba, se pibel.
Staggra, v. gaa svagt, rystende (oni Børn og Oldinge).
Staggerniadk, e}n, en Slags Orm; ogsaa det
samnie som
Staggerpiva eller straggrepiva, en, En der l!O•r
og staggrar.
Staisa, v. løova å staisa, strippe 0111.
Stait, adj. opstækket, opstablet; stolijn hall oppstaiter 1Juf ktær.

e
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Sta1nni, ejn, et Sted; idnijnstamm, ingensteds.
Starr, ejn, en Stær.
Stavna, v. stanse.
Stenh,jælpa, en, Stensmutte, Vipstjært.
StBnsk, ejn, et stridigt, stædigt Mennesl(e.
stensker, adj. stædig, trodsig.
Sters, et, et Kjøkken, Ste.gers.
Stivvel, ejn, Kirketaarn; (eng. steeple).
StiUevalls, en, langsom Vals.
Stimene, et, Vrimmel, San1menstimlen af Folk eleller Dyr, især Fisk og Fugl. (Folkastimene).
Stinkepott, s. Potpourrikrukke.
Stobbivad, adj. kortsynet.
Stok/ca, v. stokka bi, indfatte Bier i Kuben.
Stommene, et, Ramme, Stativ af Noget; S. til et
Hus, en Paraply; (sv. stom, stom1ne).

Stopp, ejn, en Prop.
Storlihed, en, Størrelse.
Storrja, en, 1. en Ret, til hvilken Kjødet af Kalve
og Lammehoveder og Ben skjære.s smaat og
tillaves med Eddike, Sukker og Kryderi, noget
lif! forloren Skildpadde. 2. en Stør (Fisk).
Storrnus, et, et Kjøkken.
Stosamm, adj. med fornemt Væsen.
Stråg, adj. rank, stiv i alle sine Stillinger, brystende sig, knejsende, affekteret. Sk.
Strai, et, i Betydning af et Tidsrum; hajn har

lijggjid sjøger et helt strai.
Streia, v. lugte, stinke.
Striva, ejn, en Strube; kaldes ogsaa Vrångastrivajnn o : den gale Hals, Luftrøret.
Strogga, adj. jævnt med, lige højt med. Snejn
lijggjer strogga me gjared, o: i Flugt med.
StroggmU, et, Strygemaal.
Strunnk, ejn, en Plantestængel, = Shjellk.

f3tru.nrtk, adj. pæn, stram.
Struus, adj. det san1n1e.

Stræjnna, v. have Hastværk; stræjnnar 'ed så
nieied? haster det saa meget:
Stræjnna, en, en med Heste forspændt Stang, hvorn1ed H.oct kjøres sa1nmen til Stakke; d,qa på
stræjnna, den af Børn yndede Fornøjelse at
sidde paa IIøot, naar det kjøres sarnn1en med

en stræjnna.
Stræjn·nt, adv. travlt; hajn har så stræJnnt soni
en tnUz i barselsæjnn.
Strøj, s. 1. = Dansk (Strøg). 2. Prygl, Bank,
Stryg.

Strøja, v. stryge.
StHdcra, v. = Dansk; i særegen Betydning: digte,
finde paa, opdigte.

Adler.

Stujuna, v.imp. did stujnnar, bruges, naar det pirrer i Næsen, hvilket anses som et Varsel om
Fremmedes Komn1e.
Stu!})iOe'f'n, (o: Stedmoderen), s. fig. Navn paa
Koldfeber.
Styjggelse, et, et stygt Menneske.
Styna, en, en Stiver, Støtte; (sv. styfna, stivne).
Stæjggu, adj. haard, strid (om Uld); stæiggi<t To.
Stæjl!a, v" n. klæde godt; did bådde stjæller
og klær væl.
Stæjnne, et, og et høstæjnne, Høloft.
Stæjnkja, v. n. ded stjænkjer, det •tøvregner.
Stæl, _efn, et ledigt Sted, hvor det, der ·har været, er borttaget: kantøffelstæl, ravsstæl, ,qurastæl osv.
Stændig, adv. bestandig; stændig væk.
Stæv, adj. stædig (om Heste).
Stæva, v. gjøre sig stædig.
Støttra, v. stamme, hakke i Talen.
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Støttrijnnatall, adv. stødvis.
Stønnkdga, en, en meget tynd PandekalJ'e.

Ståbba, ejn, Stub, Levning af Frugter; ~jn æbleståbba, Kjærneh uset.
Sua, en, !. Bunden af et strandet Skib, et Stykke
Vrag; en vrdg-Si(,a.

2. en bornholmsk Ret,

tillavet af Drikke og Mælk, Søbe,
Sujnn, et, I. et Sund, = Dansk. 2. Svømme-.
blæren i Fisk; (det eng. s o und har begge
Betydninger).

Sula, en, en kort Stang, hvorpaa Lundstikken er
paa ejn høredder voun. En bøggsula, en
liden, meget tyk, forædt Kvinde eller Pigebarn.
En hdr-sula, se hdra.
Buur, adj. = Dansk; i Forbindelseri": suur millk,
tyk Mælk.
Suurt å sødt, (en Ret) Byggrynssuppe, tillavet
med Sukker og Eddike.
Svajl, et, Væld, et Sted, hvor Vandet vælder frem
af Jorden; (sv. svall, Bølgegang).
Svallka, v. leve i Sus og Dus.
Svallkara, ejn, En som svalllcar.
Svdnka, en, Sving, Krumning, det Hule under
Foden.
Svartijn, ejn, en Vildand, hvid under Bugen og
sort paa Ryggen, = kniva.
Svina-Beintijnn (o: Svine Benedikt) er Narn for
d. 2lde Marts; fordi Svin da.kunne begynde
at gaa ude.

Svina-gnævla, en, et I-lul, rodet i Jorden af Svin.
Svirnes, adj. drukken, beruset.
Svæjlla, V. hovne op; (sv. svalla).
Svælla, V. synke; imperf. svalde; (sv. svalja).
Svælta, v. sulte; (= sv.); svælta Svin, et Slags
Kortspil.
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/3vøll1na, eJn, Svulst.

Svølllijn, adj. sulten.
Svårt, adj. sort;(sv.svart); betyderogsaan1ørk;
cl6d e så svårt, så 't'.jn 1Jkke kaJn se en hånn
f'orr sei.
Svilrthætta, en, en lille Fugl, Tærne; = lcjærra.
Syhed, adj. koghed.
Syjq, adj. fugtig.
S11l(ja, en, et Spænde; (norsk So lj e).
Synsk, adj. En som har Syner, som kan se Spøgelser.
Sælajt (o: Sædlagt), s. den Tid, man om Foraaret
lægger Sæden; d6d va orntrent vCr sælajt.
(Adler.)

Bælle, sælleve eller sællue, et, Saakurv.
Særdeles, adj. undertiden i samme Betydning so1n
særsjillder.
Særsjillder, adj. aparte, egen; did e ejn scersjilldcr.
Sæt, et, !. Maade, Vis; (=sv.). 2. betyder ogsaa et Stel (af Kopper og desl); et helt sæt
klær, en fuldstændig Klædning.
Sø, et, det Vand, hvori er kogt Kjød, Fisk, Kartofler osv.; heraf fæsø, Kødsuppe; fiskasø;
(Søen, Havet hedder paa Bornh.: sjøjn).
Sødkrisk, adj. om Frugt, halv sød, halv sur; se

krisk.

e

Sågga, v. koge vel; grødclijn got jinnein så!fged.
Såvelser, s. pl. Fejeskarn; det samme som
Såver, s. pl.
Efåvla, v. såvla i se,i, slubbrc i sig; se sovla,
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T.
Tagg, ejn, Tak hos Hjorten, Tand i et Iljuf;
(= sv.).
Taggla, v. 1. urede, bringe i lTorden; taggla i hvr:randra. 2. bide paa noget haardt uden 11t kuu:ie
det.
Tajnavajrk, s. Tandpine.
Tajnharpa, en, et haanende Navn paa en gammel Kjælling;, hvis Tænder enten ere borte eller og meget hæslige og ilde ordnede. Ak.
Tallrikk, ejn, en Tallerken; (-~ sv.).
Tdt, ejn, Stræng, Del, Afdeling, naar 1nan fletter
Haaret, &c.; h6n hdr sit hår i såniånna tdter.
Taueli, adj. taalmodig, som let lader sig haandtere,
Td ujnnan, tage bort; undtage.
Tav, adj. sejg, sarnmenhængende (om Kjødfarce).
Tavsijn, e}n, et Stykke iturevet Baand eller laset 'I1øj.
1:izla, v. bringe noget i Urede.
T6hånn, adv. gå tiihånn, siges on1 den nærmere
Hest; dejn teh?!.nneda hestijn.
Teppa, v. lukke til; teppa darn, teppa mujnn.
Tigga, v. gnide, polere; tigga
Tigga, ejn, ivrig Fyr, En som ikke giver tabt;
et rigtigt Jern.
Tijlle, et, et Loft.
T~ille-tdl, 10 a 12 (o: 10 eller 12).
Tijnna, ejn, Tiende; en Tijnnatrir, en Tiendetager.
Tijnna, ejn, Tand i en Rive, Harve osv.
Tittel, ej-n, Familienavn, Efternavn. Hval C dijn

a.

tittel.
Tizla, v. hvidske; (= sv.).
Tjavs 1 et, det sa1nme som Sjavs; se dette Ord.

(Hl

116, s. Uld; ejn logga T6, en Lok Uld; kårttoad, longtoad; (sv. T6).
Tobltks_pæra, en, en Figenpære.
T6gges, ejn, tygget ~lad, son1 giYes Børn. (Af
t6g,qa, tygge.) (Sv. tugga.)
Tolclcaløs, adj. ude af sig selY.
Torn'lneronnn, en, l\fagelighed; gå i sin tomnieromni, gaa i sin Ugenerthed.
Toppa, Y. tage i Toppen; "topp' ijn!"
Toppu, adj. overgiven, halvgal. Menn estu då
rent toppuer.
Torra Pær, (J: tørre Peder), kaldes den lste August, fordi da ofte er n1egen Tørre.

Torra, v. I. torre. 2. slaa. Ta, li torrifn ouer
skrdtan, tag, og giv han1 over Rygstykkerne;
(tryn torra).
Torrbagg, ejn, Torbist, Skarnbasse; (sv. torbagge).

Tordengajla (o: Tordengalde), s. Tordenskyer.
Torru, en, Tørv.
Torrus1nolk, s. Smuler af Tørv.
T6z·a, en, en Tosse; bruges blot om Hunkjønnet,
ligesorn tossa alene 01n 1-Iankjønnet.
Trd, ejn, en tilkjørt Snevej, Spor i en Vej, ogsaa Fodspor.

Trdnta eller trdnt, en, On1trentlig·hed; på dejn
trdntan, paa det Pas, saa omtrent.
Trds, s. Trods; hajn gjorred pinaclø bara på
trds; i/ckje forr ajnecl.
Trazla eller tazla, urede noget, f. Ex. Garn;
trække det efter sig nied Fødderne.

Treesk, adj. opvakt, fornuftig, klog, =

visser;
ogsaa = Dansk.
11rtfest, eller Dreest, ejn, Treer i Kortspil.
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Trolck, a.dj. tvær, trodsig; deraf
Trokkhalsa, s. Navnet paa en Slagd .slette Pærer.
Troninipijn, adj. tYær, mut; (sv. tru in pen).
Trud, ejn, en Tud.
Tryntorra, v. give en Næsestyver.

Træza, v. drage Aanden ru-eget besYærligt, næsten.
rallende.
Træzla, v. trævle.

Træzla, en, Trævl.
Træzlu eller træzu,, adj. trævlet.

Trø, v. træde.
Trø, et, et Traad paa en Vogn; se trd.
Trøbbel, et, Ulejlighed, U1nage; (eng. tro u ble)~
Trøbbelera, v. gjøre Ulejlighed.
Trømnielfodad, adj. usikker paa Foden, som Jet
snubler.
Trønta, en, l\lølle.
Tules, ejn, noget Sa1nmenbundtet, Sammcnvfklet,
=

rujlltes.

Tut, ejn, ell. tuta, en, et lille Bundt; en tuta
svaulstikker.

Tuta ell.

F~jnngertuta,

en, Fingerhytte; tuta, en,

betyder ogsaa et lille Fruenthnmer eller Barn.
Tvdrt-å, adv. over Tvert; det Ene 1ned det Andet,
som det er. Jd gd ejn daler for sjilleriet

tvart-å.
Tvarpiva, en, en Fløjte.
Tvest:irta, en, Ørentvist; (sv. tvestjert).
Tvillna, v. helde fra et Kar til et andet. Ja ska
tvillna nad vann på et anker.
Tylltrijnnatall eller tylltrijnnavis, adv. ujævnt,
hobevis, snart i større, snart i mindre ~fængd.e.
Tælla, en, eller en ålatælla, Aaleruso.
rrøi, s. Benedder i Fingrene.
'J'øllu; adj. taalmodig; ejn tølluer bel(.
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'l'ø11nua, cJn, TonHnelfiuger; (en Ton1me hedrlcr

ejn tomm).
•rønnna o;nJJ, v. lægge Tømme paa.

TønHnalidijn, ejn, (o: rronuneliden), Fuglekonge·.
Tøssebidd, s. Edder. Egentlig en lang, tynd, hvid
Orm, hvis Bid forn1enes nt foraarsage Edder.

'I'.øzla, v. tale 1neget utydeligt og uforstaaeligt.
'fåggcsino8k, et, stærk 'I'aage, su1n væder.

u.
Ubendadi, adv. umaadelig.
Ud (langt), ejn, .Qdde; (sv. udd); Hvide-ucl.
I(nivsitll, Kni\•sæg.
Udanr·ujnna, en, en udvendig Indfatning af noget, Y <lertøjet i Klæder.
Udbijnnstid, en, den Tid, man skal ud at flytte og
tøjre Kreaturer. Ded bajler ad udbijnnstid,
det lakker ad o. s. v.

Ufajnu, adj. uhandlelig; (sv. ,ofantlig).
Uforrait, s. Vanvare.
A itforrait, uforvarende.

Ufrøl, et, Begravelse, = Øfrøl.
Ufrønnt, s. Skade, Besvær, Ulejlighed.
Ugjilljn, ~jn, Hingst.
Uhunger, adj. springsk (om Heste).
V}nnan, interj. af Vejen! (sv. undan).
Ujnnerygg, et, et Menneske eller Dyr af lav,
forknyttet Væx!.
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~Jellem1nad om Eftermiddagen,
Vesperkost.
Ulabbeli, adj.og adv. overdreven stor.,
Ulacla, adj. styg, hæslig; ulada vær.
Uleddit, adj. som aldrig er ledig, men beskjæftiget 1ned Ting, han helst maatte lade være.
Un, ejn, en 0Yn, deraf Kaklun, l{akkelovn; (sv.

Ujnnarna, ejn,

ug n); dejn torra å dejn våda itnijn.
Uppsyn, et, Udseende, Mine; (= sv.)
Ura, V. aanse; hajn e så nagger, så hajn inte
urer hva hajn gjorr.
Uren, adj. beskaffen; ja vidd ijkke, hvoddan
h6n e uren ; jfr. sjitturen.
Uria, en, Mavehinde.
~
Ussanassa, ejn, et rigtigt Udskud af et Menne-

ske.

,

Ustogga, adj. ustadig, vægelsindet; 'll.Sfogga vær,
ustadigt Vejr; h6n e falia ustogga, hun er
særdeles ustadig a: vægelsindet.

Utølla, s. Utaalmodighed; bæra utølla ver nad.
Uærijn, ejn, 1. et Uaar, = skraærijn. 2. Skade;
Der har kommed uærijn p& mine arter.

v.
Va, s. Skum; va p& øled, pi millken.
Våg eller v&g, adj. ussel, slet; hajn 6nte s& va'
ger ejnd&, han er ikke saa ussel endda.

Vaita, v. vinke, vifte.

'73

Vajlebøtta, en, Kulle bøtte, so ru stødes forover me~
dens kujllebøtte stødes den modsatte V ej, bagover.

Vanunelniavad, adj. so1n lider af Kvalme, som
let bliver ækel ved noget.

Vana sei, v. r. vaande sig.
Vanlca, v. rejse, kjøre ud; men aldrig i den Betydning son1 det danske Yanke.

Vannesa, v. \·ansire, klæde ilde.
Vannta_ppara, ejn, en Skypun1pe.
Vdr, adj. paapassende, agtso1n; f. Ex.: e}n vdr
hujnn.
. Vdra, v. om Uhret, lidt før det skal slaa.
Varkjeli, adj. løjerlig, pudserlig; du e då rett
ejn varkjelier ejn! Du er ret en løjerlig Pjes !
Varp, ejn, Rendingen, Rendegarn, ved Vævning;
(eng. w ar f).
Varpa, v. et Udtryk i gross-spill.

Varru, et, Hværv, Ærinde.
Vassøtt, adj. sødligt (om Brød, der ej har gjroret
nok og derfor har faat en sødlig Smag).
Sk.
Vavs, et, Vrøvl.
Vavsa, v. vrøvle, vaase.
Vavsijn. ejn, en Vrøvlepotte.
Vdøa, v. handle, tale løst og usammenhæ:u.gende.
V døa, en, et løst, daarligt Arbejde.
Vazakjæft, ejn, En der vazar.
Vdzu, adj. los, usammenhængende.
Veddervammeli, adj. vederstyggelig, modbydelig.
Vedderværdi, adj. det samn1e; ogsaa : mærkværdig.

Vavla, v. gaa og lalle af Drukkenskab.

Veifarnijn, en, Vejarbejde; {ara veia, arbejde
paa Vejen.

Viddræjnn, adj. omkap; løvva viddræjnn.
Vigga, ejn, en Væge, Praas, meget smalt I~ys.
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Vigger eller pilavigger, s. pl. Vi die.
Viggra, en, Baandvidie.
Viglu, adj. siges om slet tilkjørte Heste, der ikke
følge Sporet.

·

Vijlla, adj. (ens i alle Kjøn), fremlig, dygtig, i god
Stad; te vijlla, til Bedste; f. Ex.: 1l.dr hajn
ndd te vijlla?
Vijllbro, en, (~: Vildbrad), en Ret, tillavet af
smaa Grise, af hvilke Kjødet koges i Blodet
med Eddike og Kryderi.
Vijnnalægen, et, et vægelsindet Menneske; cfr.

lægen.
Vijnnpiva, en, et Luftrør; (eng. windpipe).
Vijnnkjikka, en, Vindstød; se kjikka.
Vijnntergrønt, s. Vedbende.
Vijnntoppena, adv. det samme som rystoppena.
Villni, Contrakt. 2den Pers. i pl. Vil I.
Vina, en,

=

rdvina.

Vina, v. gaa i Taaget, bære sig dumt ad;
sikkedant du går å vinar ! se, hvordan du
gaar i Taaget! Heraf en rdviva (af radd og
vina), se dette Ord.
Vinepiva, En der skriger og græder meget.
Viner, et, en Nar, En der gjør sig til Latter (til Vidunder) for Folk; gjorra viner å follk, gjøre
Nar af Folk.
Vinersamm, adj. naragtig, item som gjerne har
Andre til Nar. Sk.
Vinersfitta, en, en Spottefugl (om Fruentimmer).
Vinersfaul, en, det samme (om Mandfolk).
Vinersfujll, adj. •om gjerne gjør Nar af Folk.
Vingla, rave, vakle; (= sv.)
Vinni, Contrakt. 2den pero. pl. = villni, ville I~
Vippa, v. = Dansk; men ogsaa et Kunstudtryk i

gross-spill.
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Vira, v. 01nvinde, vikle; (= sv.).
Viss, adj. rask, vever, frem lig; ejn visse'f belli,
et raskt, opvakt Barn.

Visp, ejn, Pidsk, Svøbe.
Vispa, v. strippe omkring, vimse.
Vispa, en, 1. en Vimse, en Kvinde, der vimser meget omkring; 2. en Hvepse.

Sk.

Vispengjøja, en, = vispa.
Vittu, Contrakt. (2den Pers. i sing.), vil Du.
Viza, ejn, 1. en Spire. 2. Bidronningen;(= sv.).
V'iza, v. spire.
Vommatallssjyer, a. pl. Lammeskyer, Skyer, der
ligne Vommetalg.

Voiinsjyl, et, Vognskur, Vognport.
Vrdg, et, et liderligt, forfaldent Mennelilke.
Vrdza, v. ødsle.
Vrdzu, adj. ød~el.
V ricldvoitsen, adj. forvoxet.
V rizza, en, en Knast.
Vrizzen, adj. f. Ex. om Træets Aarer, der ere
sammenslyngede.

Vronngel, ejn, (term. techn.), en Krumtap.
Vrønna, v. vrinske.
Vrønnsk, ejn, en Hingst; = ugjiljn.
Vrångværu, adj. vrangvillig, slem at komme tilrette
med, stridig.

Vujlluse, adj. (om Heste,) som holde af at løbe
løbsk.

·

Vujlløvva, v. løbe løbsk.
V yst, ejn, en Hund.
Vysla, v. fløjte med Munden.
V æjlla, siges om Vand, der er nær ved at koge; =
, læja.
,
V æl, adj. ligefrem, nedladende; et væl mejnneslce,
et ligefremt, nedladende Menneske.
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Væra, v. bruges om at hoste, rømme sig.
Værgammsijn, ejn, en Sky, der bringer Blæst.
Værrl, se hværl.
V ærkjikka. en, = vijnnkjikka.
V ærlæJe, ejn, Jævnlige, Ligemand, Kammerat;
= foUk, som på etpass; (sv. vederlike).
Væru, adj. som lugter af Luft.
V ærsima, efn, = værgammsijn.
Vøs, adj. søvnig, dorsk.
Våratøs, adj. og våraløst, adv. uden Vogt. Der
slopped viiraløst, Ævret er opgivet. Naar
et Menneske siges at være våraløst, betyder det
stundom saameget som den danske Talernaade:
at have en Skrue løs; hajn snakkar sii viiraløst, han taler saa usammenhængende, ugrundet.
(Af vdra, o: vogte, tage i Agt.) Sk.
Vårdrønt, ejn, et lille Traktement om Vaaren;

e

e

30 drønt, maiaradrønt.
Vångagjimmara, ejn, Ledevogter, En som vogter

Vangen.
V år Fraue-dd (o: Vor Frue Dag), kaldes Marie
Bebudelsesdag, den 25de Marts.
V drsnærpan, s. (altid med den bestemte Artikel),
den magre Tid on1 Foraaret.
Vårspring, s. Udslet, som kommer om Foraaret
(Yed Vaarens Begyndelse).
V årtebidera, ejn, Græshoppe.

Æblegass, •· (en Leg), Tagfat, som leges af Drenge;
se nakk.
,
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Æddia, s. Tang; hedder ogsaa, især øster paalands,

ævia.
Æggla, se eggla.
Ængra, en, Spy, Æg, som Fluer sætte paa Kjød
og des!.; (= sv.).

ZfiJnstig, adj. ivrig.
Ær, et, 1. et Ar; (sv. arr). 2. Flertallet af
en å, Aaer.
Ærijn, ejn, Aaring; (= sv.); goa ærijna.
Ærijnsfaul, ejn, en Vagtel, saa kaldet, fordi dens
tidlige Ankornst om Vaaren menes at betyde
et godt, grødefuldt Aar, goer ærijn. Sk.
Ærmede, et, et Skjældsord, næsten det samme
som ravnatntde.
Ævent, adv. just, netop, just nu; (sv. reven).
Ævia, se Æddia.

o.
Øfrøl, et, Begravelse.
Øgga, en, en Uge; Øgganijnnava, sidste Uge;
Øggan ijnna va.
Øggla, en, en Ugle.
Øgår, ejn, en Ring udenom Maanen.
Øjebytter, adj. koket.
Øjeld, en, Hestestald.
Økker eller jøkker, adj. vever.
Øl, ejn, = køl; se dette~Ord.
Øla eller hujnaøla, en, Øgle, Firben.
Ønka, ejn, enkelt.
Ønna, v. ]remme, faa Lam.
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Ør, adj. ør JOr, kaldes en ufrugtbar, rødagtig,
usammenhængende Jordart, aldeles manglende

klægge, limede, som findes ved god Lerjord.
Ør i houd, fortumlet; (sv. yr).
Øra, et, Personage; et reitit øra, kræjnd øra,
vrångværut øra.

A..
Å, conj. at, (Infinitiv• Kjendemærke). Se å komma
• asta.
A, conj. og.
,,{, præp. af; idå, udaf.
4bo, en, en Edderfugl.
4ded, perf. part. af æda, ædt.
Afø, s. pl. Afkom, Efterkommere.
,,{jler, ~in, en Alder.
Alatælla, en, en Kurv af Vie til at fange Aal i
om Sommeren.

Ånged, adv. kvalmt.
Ångelmyss, en, en Slags Mus. (Tysk Z ir z e Ima u s).
År, et, et Landbrugs-Redskab; paa Sjællandsk
0

kaldes det en Krog.

Sk.

Ark, ejn, stor Kiste til Linned.
Åskapjødsk, et, en Askepot.
Åskesløra, en, det samme; se sløra .
.{sæt, et, Hæl paa Fodtøj.
Atte, (imperf. af eja), ejede; ogsaa skyldte, var
" skyldig; se eja.
Avelta, en, Forlegenhed, Nød.
1z, ejn, Axel, f. E. mølleåz, cfr. ausell.

i

i
I

Tillæg.
.Ana, ejn, Aande.
Bedesniadk, ejn, Regnorm; saa kaldet, fordi den
ofte anvendes som Bede af Fiskerne.

Bonntarm, ejn, I. en Blindtarm. 2. lukket Stræde
uden Udgang.

Bygg, ejn, Bug, Mave; medens det danske J,Byg"
hedder lcårn.
Dalla, en, høj Opsats til en Lampe eller Lysestage, der staar paa Gulvet.

Darrhænd, adj. som ryster paa Hænderne.
Enlæmmijn, ejn, eneste fødte (navnlig om Lam);
figurlig: eneste Barn.

Flijnnta, v. fl. å, fare, ile afsted.
Flijnntanna, s. pl. kun i Forbindelsen: bdra

flijnntanna, bare Fødderne, barbenet.
Flyda, v. skumme Fløden af.
Forrlada, s. Uorden; komma i forrlada.
Franistæv, et, Tillæg af Dyr og Planter.
Fryna, v. rynke med Næsen.
Herrebrø, et, Franskbrød.
Hopphijlla, v. binde Forbenene sammen paa løsgaaende Kreaturer.

Hozzenål, en, Stoppenaal.
I ynn eller i ønn, adv. med Lam; se ønna ..

Karra, v. skjærc i smaa Stykker; karra skarlotter, persilla, etc.
~n, Flydetræ, som Fiskerne benytte til deres Garn.
Krau, ejn, Kro, Værtshus; en NKro(' (Fuglekro)
hedder ejn kro.
Kræjnna, v. 1. = Dansk (krænge). 2. i Forbindelse med å eller astd, pile afsted.
Lagg, e}n, paa et Trækar det yderste eller nederste Stykke af en Atav, udenfor eller nedenfor Bunden. Deraf: på laggana mrJ ejn, paa
det yderste med En.
Lagga, v. lagga op, sætte Bunden i et gammelt
Trækar paa et nyt, højere oppe værende Sted.
Lagga, v. nøle, drøse; (eng. to lag).
LO eller Sønnøpsl6, et, en Kugle, hvormed man
knuser og maler Senep.
Lwnego, adj. lunefuld.
Pellseralav, et, Maskepi.
Råø, en, Række; (eng. ro w).
Srfnsanim, adj. = sen; se dette Ord.
Sijllaperris, ejn, en Slags smaa Strandfugle, som
findes øster paa Landet (Bornholm).
Skakhriøa, en, Stikpille.
Skræjnnka, v. •pænde Ben for.
Syrrma, ejn, Sauce.
Tagfæsta, en, Tagskjæg.
Trattara, ejn, Tragt; (sv. tra tt).
Valledera, v. slaa stort paa det, leve højt.
Våijl, ejn, St. Elmsild.

Kobb,
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