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Gamla ord och benämningar i 
Stångenäs härad. 

UR FOLKSPRÅKET försvinner allt mera gamla ord och dialekter, som för en mansålder 

tillbaka voro allmänt i bruk. Genom livligare förbindelser orter emellan, tidsenligare 

undervisning i skolorna samt det yngre släktets bland allmogen helt naturliga anlag att tillägna 

sig nyare tiders bruk även ifråga om språket, har det gamla talesättet såväl till ordbildning 

som dialektik tagit en mera riksspråklig gestalt. 

 

Inom ett härad kan, som lätt förstås, förekomma olika benämningar för samma sak inom olika 

socknar genom beblandning socknarna emellan såsom genom inflyttningar o.d. från en ort till 

en annan. 

 

Ej heller kan ett arbete som detta någonsin anses fullständigt, då tillskott undan för undan 

kunna uppspåras. 

En fullt tydlig dialektbestämmelse har här ej, som sig bort, kunnat ske, då arbetet måst tryckas 

med vanliga typer. 

 

De här upptecknade ord och benämningar hörde en gång hemma – med några få undantag när 

– i Stångenäs härad med dess skärgård. 

De med * betecknade orden förskriva sig – enligt vad jag tror – rätteligen från norra 

Bohuslän, men var dock ej helt främmande inom Stångenäs. 

Lysekil i september 1922. 

EHR. LANDEBERG. 

 

Förklaring över förekommande förkortningar m.m. 

tj. l betyder att bokstaven l får ett tjockt uttal. 

Ljuden emellan u och ö, å och ö m.fl. kunna svårligen förtydligas så, att det fullt riktiga uttalet 

träffas. 

 

A 
Aba, aba ätter = härma.  

Abel = apel. 

Abekatt = apa, markatta, tonv. på första 

stav 

Abekat = advokat, tonv. på sista stav. 

Abetek = apotek. 

Ackort = ackord. 

Af ta val, tj. 1. = aftonvard. 

Aga = åka. 

*Agn = bett, ex. godt agn i knifven, dock 

mindre allm. 

Akla, t j. 1. = ankel. 

Allé-bäst = just som. 

All-åver = öfverallt. 

Ampete = kinkig, orolig. 

An = and. 

Ane = ande, ex. dålig ane, dålig andedräkt. 

Anbusten = andfådd, andtruten. 

Andreck = ankebonde. 

Andöva = då man vid fiske ej förankrar 

båten, utan håller den stilla eller förflyttar 

den så smått med årorna. Den, som då 

sköter årorna, säges andöva. 

Anka-på = ångra sig över något. 



Anlösare = annorlunda. 

Anti = skördetid, tonv. på första stav. 

Anteli (i sammansatta.) = obeskrivlig, över 

måttan, ex. an-teli galen = en som är topp 

desperat. 

Ansel = syssla med, mycket att beställa. 

Antura-sig = göra sig till, åbäka sig. 

Anverke = brödföda, även annan mat. 

Arbe = arbete. 

Arti = rolig, intressant. 

Askerera = assurera. 

Atter å fram = fram och åter. 

»Atter kom för» ropades i skärgården, nar 

det lektes änkeleken i st. för ropet: sista 

paret ut. 

Attan = aderton. 

Ax = aktie, lika i sing. o. plur. 

Axeltann =: oxeltand. 

 

B 
Backeläj, vara i b-läj = förlägenhet, i 

saknad av. 

Bakon = ytbräda, vrakbräda. 

Balma-i sig, tj. 1. = dricka omåttligt. 

Bannjol, tj. 1. = tunnband. 

Baraste = endast. 

Barfött = barfota. 

Barfötte-fan (slangord), ex. han sprang åta 

bar fotte-fan = sprang mycket fort. 

Barlin = idegran. 

Barnål = enkelt gran- eller furubarr. 

Be, gå å be = betla. 

Becka el. betja = hund, användes både om 

han- o. honhund. 

Bedd = bett, ex. godt bett i knifven. 

Bedde = bit. 

Befallningsman = kronofogde. 

Begg = beck. 

Beggresp = becktråd. 

Begghätta = beckhufva (brukades förr vid 

botande af huvudskorv. En skinnhufva, 

inuti bestruken med beck, kletades väl fast 

över delinkventens huvudsvål, varefter 

hättan med ett hastigt ryck i en i hättan 

sittande ögla avlägsnades, då hår och 

sårnader samtidigt medföljde. — Brukades 

af läkarne). 

Begi = af stå ifrån, ex. ja får allt begit. 

Bedhou = aptit. 

Ben = fötter, ex. ja har enget å ta på bene = 

intet att taga på fötterna. 

Benplagg, tj. 1. = fotbeklädnad, skor, 

stövlar. 

Besättanes = odräglig, ex. en besättanes 

kär = en odräglig karl. 

Betrell = vitriol. 

Betydli = utmärkt, präktig. 

Bislau = mindre utbyggnad framför trappa 

till boningshus. 

Blanna, tj. l. = dryck af mjölk och vatten. 

Bleg, tj. l = stiltje. 

Blindstyre = en som ej sig för, gör allt 

galet. 

Bloxa, tj. 1. = signalera med bloss. 

Blyant = blyertspenna, tj. 1. 

Blystra, tj. 1. = vissla. 

Blöda, t j. 1. = väg dy. 

*Bockebrö = svartgrå lav, växande å berg. 

Bog = bok, plur. bogar. 

Bol, tj. 1. = bord. 

Bolfylla (en båt) = bygga båtens yttre. 

*Bonn, endast i plur. = småbarn. 

Bonkesur, sägs om fisk, som undergått viss 

jäsning, blivit sur. Vid längre fiskeresor 

bruka bohuslänska storsjöfiskare packa den 

fångade fisken – gemenligen längor – i hög 

i fartygsrummet, där den får ligga till 

hemkomsten. Fisken blir då s.k. bonkesur. 

Bod = lapp, plur. böder. 

*Bodemo(n) = lappning, ex. ur bodemon = 

omöjlig att laga. 

Borante = bortifrån, avser viss, mera 

avlägsen ort. 

Borttagen = förlamad, tonv. på andra stav. 

Bra = god, ex. »han ska vare bra göre dä» 

= vara god göra det. 

Brasätteng = man fr. Brastads socken. 

Brengebär el. brengelbär = hallon. 

Brässma, adj. sägs om en tacka som är 

brunstig, ho ä brässma. 

Broböleng, t j. L, Ij. å-ö = man från Bro 

socken. 

Broge = bruka. 

Brogete = brokig. 

Bron = brun. 

Brottfälli = brottslig. 

Bru = bro. 

Brur = brud. 

Bryda = bryta. 



Bryde sej = kräkas, kasta upp. 

Bryst = bröst. 

Brådskäf = skäf vid linbråkning. 

Bräcka = landsvägsbacke. 

Bräms = broms, insekten. 

Branne = bränsle. 

Brätta, verb = smeka (vara brättete = vara 

smeksam.) 

Bu = bod 

Bullan, tj. 1. Bullarens hd. 

Bulleng = man fr. Bullarens hd. 

Bursa = bössa, skjutgevär, Ij. mellan u-ö. 

Bussarunn = kort arbetsskjorta för män, 

tages utanpå kläderna samt sluter till om 

midjan. 

Buttel = butelj. 

Bå, tilläggsord, ex. han hade ente bå te 

göra't = han hade inte bort göra det, brukas 

blott negativt. 

Båe, Ij. mellan å o. ö = undervattensgrund. 

Båneng, Ij. mellan å och ö = underström i 

havet. 

Balja, tj. 1. = skrika, gråta, av ven om en 

tjur som ramar. 

Bälref, tj. 1. = svår magvärk. 

Bänne = en hop, ex. hundbänne = en 

samling hundar. 

Bärane = den yttre könsdelen hos kon, 

Bärekar = balja, tvättbalja. 

Böckare = en som tillverkar laggkärl. 

Böckra = tillverka laggkärl, 

Bö, ljud mellan ö och å, »ge bo» = då man 

vid fiske sticker ut en viss längd draggtåg, 

även en uppmaning af auktionsförrättaren 

att avge bud. 

Bö, ljud mellan ö och å = budsändning. 

Böda = lappa, laga. 

Böda = plikta. 

Böd = påsatt lapp, plur. böder. 

Böl, Ij. mellan u och ö, t j. 1. 

Böder = plikt. 

Bönnar = bönder. 

Bålverk, Ij. mellan å och ö, t j. 1. = något 

storartat. 

Bålgedeng, Ij. likt föreg. = större getingen, 

ins. 

Bärma = sämre svagdricka, bottensatsen. 

Bästemor = åskdunder, ex. »bästemor ä 

ude å går», urgammal benämning å 

Stångenäs (se även torna). 

 

D 
Dabe = vattenpöl. 

Dattelitt = lagom, i rätt tid. 

Dekta = berätta, sätta hop, äfven i poesi. 

Dekta = täta fogarna på hus el. båt. 

Den are dan = en obestämd tidrymd 

omfattande en vecka el. par. 

Difla = disputera, säga emot. 

Doffel = en stor en (pojkuttryck i skärg. 

Dokti, bli dokti = återställd till hälsan. 

Doklamenter = medikamenter. 

Domdera = högljudt orerande. 

Domleng, tj. 1. = träplugg, som användes 

att hopfoga stockar med vid husbyggnad. 

Dor = ur, ex. gå dor = gå ur. 

*Draglådda, Ij. mellan å och ö = byrå. 

Dreck = svagdricka. 

Dur, tilläggsord = total, helt o. hållet, ex. 

han tände dur still = han sade allri ord. 

Dutta = dua, ex. dutta någon = dua någon 

person. 

Dyrhus = forntida gravkammare, 

hällekista. 

Dåns = dans, dansa, dansa. 

Dälpa, tj. L = grop på vägen (vid slädåkn.) 

Dämmeså s= därför. 

Dätta = falla (imperf. datt). 

*Drahorn = ett redskap vid fiske. 

 

E 
Ekon = ekorre. 

Elemenskad = sakramenskad 

*Elfenas = äflas, ifrigt angelägen. 

Elof = labb (fågeln), skärg. benämning. 

Ena = ensam. 

Enkint (om båtar) = båt, som vid 

byggandet fått fel, så att den vid rodd eller 

segling visar sig s. k. lovgirig. 

Envedden = envis. 

Exter = påfund, stolleri. 

Extimera = värdera, ex. han extimera mej 

ente = han fäste ej avseende vid mig. Även 

i betydelse bli betjänad i en handelsbod. 

Exyss = exercis. 

Fabbro = farbror. 

Fabbron, tilltalsord, alltid i bestämd form, 

brukas av allmogen som hedersbetygelse 

mot äldre man; kan sägas till helt obekant. 



Fabbrokvinna = farbrors hustru (endast i 

släktskap). 

Fal-li, tonv. på första stav. = i saknad af, i 

förlägenhet för, ex. han va i fal-li för 

pengar. 

Fång = knä, sköte (ej att förväxla med 

fång). 

Fanteverk = spektakel, stollatyg. 

Febervari = februari. 

Fäjda = döden, mot fäjda =» inför döden, 

med döden i faggorna. 

Filla = trasa. 

Fillemutta = trasmatta. 

Finneskott = hastigt påkommen värk. 

Fjörkall, Ij. mellan å och ö = mindre 

vattenkvarn med horisontalt roterande 

skovelhjul, 

Flade = sädesfält, åker, tj. 1. 

Flebb el. flepp, tj. 1. = varm dryck, lagad 

av svagdricka, brännvin och sirup, 

Flo, tj. 1. = högvatten. 

Flog, tj. 1. = bergstup. 

Flom, tj. 1. = starkt vattenflöde. 

Floten = hudafdragare. 

FIou, tj. 1. (å spräck) = värk i hela 

kroppen, flygvärk. Flouhafre, tj. 1. = 

havrestrå, groende här och där i åkern, 

liknar vanlig säd, men kornet saknar märg. 

Flauesvarm, tj. l. ~ bisvärm. 

Fly, tj. 1. = giva, fly mej = ge mig. 

Flö, tj. 1. = stiga (om vatten) vattnet flor = 

stiger. 

Folkolt = folksamling, ex. dä va folkolt i 

stan i da = mycket folk i stan i dag. 

Fomme = en mindre vetande, dumbom 

(endast om maskulin). 

Fork = grövre käpp. 

Fornkorg = större flätkorg, vari forn fördes 

vid gästabud. 

Frack-are-ast = god, duktig. 

Fresta = försöka. 

Fråsjäl = ointresserad, tillbakadragen. 

Ful = ilmarig, slipad, tj. 1. 

Ful = manslem, tj. 1. 

Fylle-sex = egentl. 4–6, men kan också 

beteckna dubbla antalet. 

Fång-et, få fånget = då en kvinna genom 

skrämsel håller på att få dån dimpen, kallas 

det att hon fick fånget. Kan endast sägas i 

bestämd form. 

Fånötta = till ingen nytta, i onödan. 

Föle, tj. l, Ij. mellan å-ö = hingst. 

Följe, tj. 1. = sällskap, få följe med = få 

sällskap med, säges även om en hop 

slödder. 

Fröcken = fröken, neutr. ett fröcken. 

Fäl, tj. l-, Ij. mellan a-a = färd, ex. ligfäl = 

begrafningståg. 

Fälas, tj. 1. = färdas. 

Fäleknäpp, tj. 1. = en sup i pälsen. 

 

G 
Gaba = ropa, tala högt. 

Gada, lent a = gata – även om en väg, 

ledande till utmarken. 

Gagna = bruka, nyttja. 

Galantera = ansvara. 

Ganghälla = fängsel for får genom att 

binda hop fram- och bakbenet på samma 

sida. Kallas även i vissa socknar knäfälla. 

Ganghäller = broddar för folk, fastbindas 

under hålfoten. 

Gagns, te gagns = mycket, ex. han fick 

stryk te gagns = han fick mycket stryk. 

Gast o. gastkramad (allm. känd). 

Gerneng = kvinnligt handarbete. 

Glana, t j. 1. = titta, betrakta. 

Glaset, tj. 1., best. form = fönstret (a-ljudet 

ej rent a, mera såsom a j). 

Gloraka, tj. 1. = ugnsraka. 

*Glytt, tj. 1. = liten pilt. 

Glätta, tj. 1. = en klara mellan molnen vid 

horisonten. 

Grant = tydligt, ex. je houar grant = jag 

minns mycket väl. 

Grekam = friserkam. 

Gridde = grädde. 

Grina = skratta. 

Gressla = bräde, varpå bröd gräddas. 

Gresslekafreng = ett slags grovt, hårt 

surbröd bakat i form af limpa, klövs efter 

gräddningen i tvenne delar, över- och 

underskorpa, samt torkades i ugn tills det 

hårdnade. Förr allmänt i bohusl. 

skärgården. 

Gro = växa. 

Grotte = stor. 

Grovär = gynnsamt väder för växtlighet. 

Grunna = tänka, grunna på = tänka på, 

besinna. 



Grätten = ondsint, dåligt lynne (om folk 

och hästar). 

Gråbben = varg. 

Gåll, gå gåll = ofruktsam. 

Gåll-sö = tacka, som ej haft lamm (se 

jömmer). 

Gå åfver kalf = ko, som ej tagit sig med 

kalv. 

Gål, tj. 1. = gård, hemman. 

Göba = lodjur. 

Göbeng, lent g-ljud = en handfull (ett slags 

mått). 

 

H 
Hadda = fällbart handtag, ex. på 

kaffekittel. 

Haggål, tj. L = gärdesgård. Hal'an 

(räkneord) = 1,5, tonv. på första stav. 

Halane, tj. L = skuldrorna på en människa. 

Halekista, tj. I. = ryggen mellan 

skuldrorna, ex. vont i halekista = bröstvärk, 

håll. 

Halfemte, gammalt räkneord = 4,5 

Halle-sej = taga sig en lur. 

Half, tj. 1. = kaffe o. brännvin, gök. 

Ham = honom. 

Hampe-sej = arta sig. 

Hamn = utmark, där kreaturen släppas. 

Hampetroll (ursprungliga betydelsen svår 

att finna) sades allm. om en ondsint 

kvinna. 

Hanklä, tj. 1. = handduk. 

Hannegagn = verktyg. 

Hans-öl = giva på hand, lyckopeng. 

Harsten = brynsten. 

Hauel = hagel. 

Haula = hagla. 

Hem = hvem,  hvilken. 

Hemante = hemifrån, ex. reste hemante kl. 

2 = reste hemifrån kl. 2. 

Hemolt = hemtrefligt, hemmastadd. 

Hiller = hjerna, ex. kalvhiller = kalvhjerna. 

Hoball = rast under arbetet. 

Hobba = rygga, flytta (om häst: hobba 

dej!) 

Hov (om bröd) gott el. dåligt hov, Ij. å-ö. 

Hu = hon. 

Hundre (tonv. på första stav.), ett högst 

eget sätt våra gamla fiskare ha att räkna 

krokarna på backorna. De säga nämligen, 

att de för fiske satt t ex. »20 hundre», detta 

vill ej säga 2,000 krokar utan endast 1,300 

å 1,400 krokar, därför att på hvarje 

»hundre» gå endast 65 å 70. Detta 

räknesätt är uråldrigt, men tillämpas ännu, 

*Huskestuga = bråk, stoj inomhus, ex. där 

va sån huskestuga, så = där var sådant nojs 

och larm, så. I Bro s:n ävensom i Foss 

sades huskestuga i betydelsen gunga 

uppsatt i träd. Tilläggsordet stuga uttalades 

ej stöva, utan rent stuga. 

Hybeteck = hypotek. 

Hylle = fläder, ex. hyllete = fläderte. 

Hå = en mindre hajart. 

Håleng, tj. 1. = vallgosse, Ij. mellan å-ö. 

Häcka = hänga, ex. häcker på vagga = 

hänger på väggen. 

Hälta å hört = hälften av varje. 

Hämsesåll = större såll för sädesrensning 

Hängedy = gungfly. 

Härfveträ = ett slags garnvinda. 

Hästevill = brunstig (om sto). 

Hölles          } = huru. 

Hör                 = bråkat lin. 

Hör-da            = dagligen. 

Hörre              = hvarest. 

Hössa              = strumpa, pl. hösser. 

Hösselästen     = strumplästen. 

Höfre = en art krabba. 

 

I 
Ingångsa = innepiga. 

Isa = tumlare. 

Islägger = ett förr vanligt 

fortskaffningsmedel på glanskis i st. för 

skridskor, gjordes av lårbenspipor av häst 

eller nötkreatur (s.k. märrben), 

planslipades på ena sidan – den mot isen 

vända, d. v. s. den undre sidan. Dessa 

benläggor förseddes med bindslen och 

snördes väl fast under fötterna. Med 

tillhjälp av en, stundom två, pikstavar 

(pigglänsor) sköt man sig med god fart 

fram över isen. Var ganska vanliga i 

skärgården synnerligast bland pojkar ända 

in på 1860-talet. Numera förekomma de ej. 

 

J 
Jamen-i-mej = minsann. 

Jemen = välvillig, hygglig, nedlåtande. 



Jeremitt = girigbuk, enstöring. 

Jolbär, tj. 1. = smultron. 

Juleng, tj. 1. = stryk. 

Jumra = veling, en som ej är att räkna med. 

Jår, jårt = eder, edert, ex. är det jårt hus? 

Jäda = valla kreatur. 

Jömmel = genom. 

Jömmelamm = ung tacka. 

Jömmer = tacka, som ej haft lamm 

(benämnes även goll-sö). 

 

K 
Kagepeck = brodknagg. 

Kakeni = förstörelse. 

Kakesma = katekes. 

Kala = frossa (sjukdom). 

Kalavanser = bruna bönor.  

»Kam-te kladden», ett drastiskt uttryck, 

säges då en man fått en rivande hustru 

(kladden = håret). 

Kapplom = kakelugn (vanl. järnkamin). 

Kar-te = i stånd till, ex. jä ä, kar-te, el. ente 

kar-te å göret. (Brukas även av kvinnfolk.) 

Kardnubb = liten spiknubb. 

Karaktör = karaktär. 

Karf = korg. 

Kassur, tonv. på första stafv. säges om 

saltad sill eller makrill, som blivit skämd. 

Kast, ett kast = gång, en gång (eller flera 

gånger). 

Kastet = en sjukdom hos hästar (kolik). 

Kausjon = borgen, ex. gå i kausjon = gå i 

borgen. 

Kefva = venstra handen. 

Kingelväf = spindelväv. 

Kippesko = gå utan strumpor i skorna. 

Kissla = katta som föder. 

Kjul, tj. 1. = köld. 

Klar, en klar = en sup brännvin. 

Kleneng = mjuk smörgås pålagd med riven 

ost, gästabudstraktering. 

Klinka = enkelt dörrlås. 

Klitiggare, tj. 1. = snål person, smulgråt. 

Klo, kloa = krog, krogen. 

Klöv, tj. l-, lj.å-ö = klyvning, ex. gott klov i 

ve'n = ved, lätt att klyva. 

Klägg, t j. l . = hästfluga (säges även om 

envis, påträngande person), 

Klängenamn, t j. 1. = öknamn. 

Kneppeskört = ofullständig klädsel för 

kvinna, ex. ho geck i kneppeskörtet = var 

klädd endast i lintyg och kjol. 

Knod = knorrhane (fisken). 

Knuttra-or = hårdnade degrester, som vid 

bakning skrapas ur träget (knuttrekaka). 

Knäppetina = matsäckstina. 

Knäfälla = fängsla får medels hoplänkande 

av ena frambenet och ena bakbenet å 

samma sida, för att hindra djuret hoppa 

över gärdsgårdar eller avlägsna sig. 

Kock = tupp. 

Kog = kok, därmed menas en obestämd 

mängd fisk. På tillfrågan om hur fisket 

lyckats, svaras ofta: å ja har fått koget, d. v. 

s. så mycket som räcker till hushållet för 

ett mål. (Se Malmö-kog.) 

Kolla, el. kollebötta = ösbytta med rakt 

uppstående skaft, brukas vid byk. 

Koppelamm = lammunge, som blivit 

moderlös och uppföds på konstlat vis av 

husfolket tills djuret kan reda sig självt. 

Kopper = flertal får utan avseende till kön, 

förekommer ej i sing. 

Krabbe = mindre båtankare el. dragg af trä 

med 4 klor och med vidfäst lämplig 

sänksten. Brukades allm. af strandfiskare. 

Krabbtaska = stora hafskrabban. 

Kri, kri-på = energiskt yrkande. 

Krisk, benämning på äpple med frisk 

sötsyrlig smak till skillnad fr. söt- eller 

suräpple. 

Kruckost = ostämne av kokt råmjölk 

(kalvdans?) 

Kräen = säges om den, som ratar den mat 

som bjuds. 

Kräg eller krättur = boskap, det senare 

ordet användes även om en dålig 

människa. 

Kröpleng = stackare, en som ar synd om 

(behöver ej vara ofärdig). 

Ku = ko, plur. kynnar. 

Kubbeng, eller kupong = stenmussla, allm. 

vid stränderna. 

Kusläpp = utmark där korna släppas på 

bete. 

Kusinesvauer, en släktkombination (svauer 

= svåger). 

Kvega = kvickrot. 



Kvällhug, månen sedder kväll-hug = 

månen går sent upp, nedan. 

Kvarka = lungsjukdom hos hästar. 

Kvarn = kvarn. 

Kyd = saltad fiskrom (mest af långa). 

Kyder = förebråelser, snubbor. 

Kåd = yster, livlig (om hästar). 

Kåfve, lj. å-ö = skafferi. 

Kåf, Ij. å-ö = bröstvärk. 

Känglar = kängor. 

Känneng = bekant person. 

Känsa = tafs (på backa, långrev). 

Känseslau = tvinnmaskin att sno känsor på. 

Köbelärtskraue = stärkkrage, som köpts i 

butik (manlig). 

Koral = kärl, fat bunkar m.m. 

 

L 
La-a eller lae = lada. 

Lada = ladda (om skjutvapen). 

Lafeske = ladukurtis, 

Lassma = tröttna, aftaga. 

Lavära = låt vara, låt bli. 

Legge-dor = ej röra, ex. legg dör maten. 

Lena = hårmjäll. 

Lenvär = len väder. 

Lerk-a (tonv. på första stafv.) = litet 

avskildt rum i kista. 

Li = lid, backe. 

Li = gilla, tåla (oftast i neg. form). 

Liga = tycka om. 

Ligfäl, tj. I. = begrafningståg. 

Likare = likast (komp. o. sup. av go(d). 

*Limme = sopkvast (soplimme) 

Linärla = vanl. ärlan (fågeln). 

Ljug = osanning (dä va ljug). 

Lifsjuge = utsot hos folk. 

Locka = stänga, ex. lock dörre. 

Loktevan = eau de cologne. 

Lomme = ficka. Lommeduk = näsduk. 

Lompa = kaka av o jäst deg, glon. gräddad 

i stekpanna eller på 

Lora = ungefär som föregående. 

Lonka = värma. 

Lonken = ljum. 

Lorda, Ij. o-u = lördag. 

Losse-boxer = göra sin tarf. 

Lunnestecka = selpinne. 

Luska = gre någon i håret el. nagga helt lätt 

i huvudsvålen med en kam. 

Ly = höra sig för. 

Lyseböleng, tj. l, Ij. å-ö = man fr. Lyse s:n 

Lårfor = kalsonger. 

Läfsa = nystekt tunn kaka, ej torkad. 

Lämma, verb = tacka födande lamm. 

Länna, länna en vad el. not = dra den till 

stranden för att tömmas. 

Länne sett van = låta sitt vatten. 

Läppvälleng = klimpvälling. (I kokande 

mjölk blandades småskurna tärningar af 

tunnkavlad mjöldeg, så att vällingen blev 

blandad med små klimpar). 

Lättre = halmströ under kreaturen (eg. för 

svinen). 

Lögn = ljung. 

Löra, Ij. å-ö = slöa, kan även betyda 

lyssna, spionera. Ett gammalt bohusl. 

talesätt lyder: »den som står ve döra å 

lörar, står skam (fan) i r–a å börar.» 

Lö = lie (Lyse socken). 

Löorf = lieskaft (Lyse s:n). 

Lösa = hjälpa, ex. dä löser ente = det 

hjälper ej. 

Löske = ensam, ex. gå löske = gå ensam. 

Löxa = missbildadt rågkorn, oskadligt, 

men föga närande. 

Lägnad = liggsjuk (om höns). N. Bohuslän. 

Lusekam = finkam. 

 

M 
Maksel = sätt, fason. 

Makti = något som är en likgiltigt. 

Maktebedde = sista munsbiten; det ansågs, 

att om man lämnade eller gav bort den, så 

förlorade man makten el. kraften till den, 

som mottog matbiten. 

Malmö-kog = en stor mängd fisk, 

motsvarar 3 å 4 vanliga kog (kok). En 

skämtsam benämning, tillagdt Malmöns 

fiskläge. Se kog under K. 

Mannar, plur. af man. 

Manuar = krigsfartyg (eng. Man of war). 

Mark = mask. 

*Marsugga el. marso = tumlare. 

Martna = marknad. 

Mas = ex. »da va ente mas» = det var ej 

illa, duktig. Endast i neg. form. 

Mau = mag (släktskap). 



Me = märke, ta me = taga märke. Om man 

vill bestämma en viss punkt ute på sjön, tas 

landmärken. 

Meckelsmäss = mikaelsmässan. 

Mesetta = talgoxe, även i nedsättande 

bemärkelse om mansperson. 

Mol, tj.l, brukas i sammansättn., ex. mol 

ena = alldeles ensam. 

Molter = hjortron. 

Moro = nöje, ex. far moros skyll = för 

roskull. 

*More = lifmoder (tonv. på e), »vont å 

more» = lifmoder-kolik. 

Allmogekvinnorna i N. Bohuslän använde 

som hjälpmedel – tobaksrökning. 

Mosterman (släktbenämning). 

Muggel = mögel. 

Muggen, mugget = möglig, mögligt. 

Mullbänk = liten planttappa utmed 

husväggen. 

Mullsurk = mullvad (även mullvalp). 

Muta = rugga (om höns). 

Måga = göra rent i fähuset. 

Måfve = fiskmås. 

Mädare = landtmätare. 

Mäja = skära säd. »Ta opp etter mäjen» = 

den som går efter skåraren o. samlar samt 

binder säden. 

Mögg = mygg. 

Möggedämma = grop invid ladugården, 

där gödselvattnet från dyngstan samlat sig. 

Mölskost = brynost (mjölken kokas tills 

det blir en tjock massa. 

Mör = myra (lika i sing. o. plur.) n. ett mör. 

 

N 
Naturfuskare = naturforskare (tonv. på 

första stav.). 

Neckhälla = fängslande av lösgående häst 

genom att binda ändan av grimskaftet 

kring hästens ena framben, så att hästen ej 

kan få upp huvudet och således hindras att 

hoppa över stängsel. 

Nerbärsel = nederbörd (i allm. snö). 

Nogle = några. 

Nolhotte, tj. 1. = man fr. norra Bohuslän. 

Norljus = norrsken. Nysamt = nyligen. 

Når = när, 

Nägel = nagel, plur. nägler (på hand eller 

fot). 

Nakta = neka. 

Näla, tj. 1. = stuka en spik på frånsidan. 

Nämmen i mej, el. näggum = förneka 

något. 

Näreng (rör. sillfiske) = ett mindre, 

grundgående garn el. nät, som vid sillfiske 

med drivgarn sätts ut närmast båten och 

som man tid efter annan drar in, för att se 

om sill finnes på platsen, innan hela 

garnlänken sättes ut. Finns då sill i 

närengen, är detta ett gott tecken. 

Nöd = nöt (hasselnöt), plur. näddar. 

Nöra = tända eld. 

Nöre = torrved att tända med. 

Nötta = nytta. 

Nötta = ha behof av, ex. han nöttar eller 

nöttar ente te få hjälp, dä nöttar ente te 

hjälpa'n. 

 

O 
Obrott el. abrott = en starkt luktande ört 

som allmogekvinnorna medförde vid 

kyrkbesöken att lukta på. 

Oljeverk = orgel. 

Oljenist = organist. 

Om = ugn. 

Onne-beddet, el. vonnebeddet = en svår 

värk, som oftast angrep något finger. 

Opsalvera = observera. 

Oret, adj. sades om mjöl som var 

illaluktande. 

Ormjälma = hårbeväxt fjärilslarv, som ofta 

syns kräla på marken. 

Orne = fargalt. 

Ostmus = (vid ystning) den fr. vasslan 

befriade ostmassan. 

 

P 
Pajas = en som gör sig lustig, 

rolighetsmakare. 

Palantå = kappa, långrock. 

Palassé el. palansé = kaffegök, gammal 

benämning, tydligen fr, franskan (panacé? 

= botemedel mot alla sjukdomar). En 

gammal svensk huskur - som förordades av 

läkare – mot gikt, var nämligen att på 

morgonen på fastande mage dricka en el. 

två kaffegökar (kaffe o. brännvin). 

Panketrä = klappträd. 

Paschasa = rolig historia. 



Passma = garndocka. 

Pattal, tj. 1. = palt, blodpalt. 

Pellemott = tygraffel, ex. pelle-

mottsklänneng = klädning af dylikt tyg, 

väft af raffel. 

Pelt-onge = mindre gosse. 

Pen = vacker. 

Pese = tjurens könslem. 

Pessemör = ettermyra. 

Pigglänsa = stav med järnspets (isbil), 

användes vid isvandring. 

Planebog, tj. 1., även sedelbog = plånbok. 

Plasér (tonv. på första stafv.) = för 

nöjesskull, ex. åka på plasér = åka för sitt 

nöje, och då med lyx don. 

Poks = venerisk åkomma. 

Postlajon = postiljon. 

Potätopptaget = obest, tidsbeteckning, vid 

tiden för potatisupptagningen, ex. han 

föddes i potätopptaget. 

Pramm = flatbottnad båt, eka. 

Prejel = slaga (vid tröskning). Primo = 

premie. Prås = sämre sorts talgdank, plur. -

ar. 

Präst-långa = prima långa (fisken). I gamla 

tiden då präster tog tionde, erlade fiskarena 

sin tribut till prästen i fisk – vanligen 

långor. – Då pastorn givetvis skulle ha av 

den yppersta fisken, som han sedan sålde, 

voro s.k. »prästlångor» alltid eftersökta och 

betingade högsta pris i marknaden. 

Puda = dyna. 

Puke, el. puge = nattman, flotten. Denne 

intog en föraktad ställning i socknen, sked 

eller kniv, som pugen ätit med på ställe där 

han förrättat sin syssla – som gottgjordes 

honom både kontant och med förtäring – 

ville någon annan ej sedan begagna, utan 

bortkastades helt enkelt, ja, man ville 

ogärna sitta på den trästol puken suttit på 

förrän den skurats ren. 

Påsk-jakt. Om påsk riggade småpojkarna i 

skärgården en större packlåda el. annat 

lämpligt föremål med mast, segel och 

vimplar, vari det seglades på landbacken. 

Påske-skår. Annandag påsk begav sig 

ungdomen på landet till skogs eller upp i 

bergen medtagande mat och dryck. Då 

eldades det och skott knallade; man roade 

sig på bästa sätt, detta kallades att fira 

»påske-skår». Skår betyder i vissa fall 

berg. Se »skårfast.» 

Päl, tj. 1. = en i sjön nedsatt påle att binda 

båt vid. 

Pöfvel = pöbel (benämningen ansågs av 

den då s.k. »sämre klassen» ej schikanöst. 

Man fick höra vederbörande själva säga: 

»Vi pöfvel.» Upptecknaren hörde själv i 

barndomen en gammal gumma yttra sig så. 

Senare tillägg: 

Pumpsa, skomakarterm = fast-sy invändes 

ifrån i en stövel den s.k. bindsulan. 

Radesygen, en otäck sjukdom (sannolikt av 

sekundär venerisk art). Den uppenbarade 

sig i allmänhet först då individen hunnit 

vuxen ålder. Näsan föll bort, efterlämnande 

hålighet, fingrarna föll av led för led m.m. 

En person, behäftad med sjukdomen fick ej 

med andra begå nattvarden. I början på 

1800-talet var denna sjukdom ej ovanlig 

bland allmogen i Bohuslän – synnerligast i 

kusttrakterna, där enstaka fall förekomm så 

sent som på 1870–80-talen. Numera dock 

knappast förekommande. På 1820–30-talen 

hölls av bemyndigad läkare årliga 

visitationer i bygderna med både män och 

kvinnor bland allmogen för konstaterande 

och bekämpande av sjukdomen. 

Ragn = rom (fiskrom). 

Rasa-tre, eller rasa-dö (utrop). 

Rejäl = reel, präktig. 

Regarn = ett slags finare yllegarn. 

Rekomdera = skaffa en, låta en få, ex. bli 

expedierad i en handelsbod. 

Rere = fågelrede. Resalverad = resolverad. 

Reskab = redskap. 

Resslekvessla = vessla, lekatt. 

Reterat = anstånd (med betalning). 

Ri = rida. 

Romsa = gunga. 

Romsestol = gungstol. 

Rompetroll = grodyngel. 

Rompedra = någon som oombedd hänger 

efter en. 

Rotehjon = en som gick på roten, 

fattighjon. 

Rubba = v. rapa. 

Runne = fargalt. 

Runnväleng = okluvet vedträd. 

Ruppa = rubba. 



Ryggrnatist = reumatism (tonvikt på sista 

stav.). 

Ränne = höskulle. 

Ränndörj = dörj att fånga makrill på under 

segling. 

Rännsåg el. rännsau = in- och utfallande 

dyning mot klipporna. 

Rar = könsdelarna hos mannen. 

Rättare = fjärdingsman. 

Räfva = räfhona. 

Rök = visst antal sädesnekar (i rök = 16 

nekar). 

Råmus = gifva i oträngt mål, ex. var ej så 

råmus = var ej så gifmild. 

Russla, dä russlar = det hjälper sig, synd att 

klaga (oftast på tal om hälsan, men kan 

även betyda misshushålla). 

Räga = sädesskyffel av trä. 

 

S 
Sag el. sau = inmate i fisk. 

Sakti (tilläggsord), ex. sakti nock = alldeles 

tillräckligt. 

Samvet = sammet. 

Sattan = satan, fan. 

Sau, subst. = såg. 

Schersant = sergeant. 

Schåser = skämt, raljeri. 

Schas = kärra = åkkärra på fjädrar. 

Schefanjer = klaffbyrå. 

Seddesoffa = sittsoffa till skillnad från 

liggsoffa. 

Seftember = september. 

Sesar(n) = sax, saxen (oftast i best. form). 

Senepp = senap. 

Se-ve (tonv. på sista stav.) = ljus, lyse. 

Sinka = dröja, ex. dä sinkar ente längen = 

dröjer ej länge. 

Sint = ond, ilsken. 

Sjölspilling, Ij. mellan å-ö = en som själv 

tagit sig avdaga. 

Skafföttes, ligga skafföttes = då två 

personer dela bädd, så att den enes fötter 

vetta åt den andres huvud. 

Skeckebö, Ij. mellan å-ö = åtagen 

uträttning för en annans räkning. 

Skedden = smutsig. 

Skedd-ol = försmädligt utlåtande till 

någon. 

Skemad = supmat. 

Skam = fan. 

Skamgrå = kanalje. 

Skamsty = onda makter. 

Skam-te sianes = skam att omtala, utan 

skryt sagt. 

Skener = skridskor. 

Skinjör = ingenjör. 

Skoff = bordlåda. 

Skoppa = förklädet hopsamlat så, att det 

bildar en påse, för att bära något däri. 

Skrinn = mager. 

Skrinna = åksläde. 

Skrifverasch = skrifgöromål. 

Skrock, om höns = liggsjuk. 

Skråe = en illa ansedd man. 

Skurf = skorf. 

Skvättbräda = fönsterbräda. 

Skyda = skjuta. 

Skyde-pusten = andas ut, vila sig. 

Skygga = litet skjul. 

Skygge = skugga. 

Skyll = skull, ex. dä va hans skyll = hans 

skull. 

Skyll = släktskap, ex. han ä skyll te mej = 

släkt till mig. 

Skyss = skjuts. 

Skådda, lj. mellan å-ö = skata, då man vid 

rodd skjuter åran från sig. 

Skåneng, lj. mellan å-ö = en del av en mjuk 

kaka skuren diametralt i fyra delar. 

Skårfast, lj. å-ö, gå sig skårfast = 

utkommen på en bergavsats el. klippa, utan 

att komma varken upp eller ned. 

Skäkta, skärg. benämning på en smal, liten 

roddbåt, snipa. 

Skälla = benämna, titulera. 

Skära = skata, fågeln. 

Skära, vomma (om hästar) = ett dunkande 

ljud som höres från buken hos valacker 

under språng. 

Skötte = jägare. 

Skötteri = jakt, ex. han ä ude på skötteri = 

ute på jakt. 

Slabat (tonvikt på sista stafv.) = 

kvinnoförkläde. 

Sladörj = makrilldörj (meta). 

Slån = lenväder. 

Slavan = luktvatten, eau de Cologne. 

Smala, tj. 1. = smattra. 

Smutt = liten vrå. 



Småtteri = diverse småsaker. 

Smäck = gamla tidens byxlucka för män. 

Smörbolt = en mindre art ulke, skärg. 

benämning. 

Snu dej = skynda. 

Snullen = snopen. 

Snuffel = slyngel, drummel. 

Snuttra = ett slags belägg. Vid grisslakt 

brukades förr att kring gristrynet fästa en 

smäcker tågögla, som medels en träpinne 

omvreds och tillsnörde gapet på grisen, för 

att hans skrik ej måtte höras. Detta kallades 

att sätta snuttra på grisen. 

Snäggen = vresig, ohövlig. 

Snärk = skinn, som bildas på uppkokt 

mjölk eller grädde, då dessa fått stå att 

kallna. 

Sole-grann = helt litet. 

Solulf, tj. 1. = vädersol. 

Solvänna = solros, även om halmhatt med 

breda brått. 

Spandera = bjuda på trakter ing. 

Spankelera = promenera, flanera utan 

egentligt mål. 

Sparöger = glasögon. 

Speckelera = syfta åt, ha tanke på. 

Speckelerad = slipad, påhittig. 

Sperf = sparv. 

Spettal, tj. 1. = dårhus. 

Sprengare = en mindre val. 

Språga = samtala. 

Späktor = inspektor. 

Spätta = göra konkurs. 

Spögeverk = galenskap, orimligt. 

Sta = istadig (om häst). 

Sta = åstad, ex. gå sta å gör dä = gå och gör 

det. 

Stackete = kort och tjock, ex. stackete kär 

= kort och tjock man. 

Stavisane = pålitlig i uträttningar. 

Steckelbär = krusbär. 

Steckelsbarstorn = krusbärsbuske. 

Stelk = stjelk. 

Stenjulp = stenskvätta (fågeln). 

Stenulf = berguv. 

Stensa (kvinnonamn), förk. af Constantia. 

Stifta (gammalt fiskareuttryck, varmed 

menades att sillen ej på vanligt sätt 

fortplantade sig, utan »ho stiftar». 

Stomp = ankarstock (bröd). 

Stryga-opp = klå någon, ge stryk. 

Strygare = luffare. 

Strygestecka =. tändsticka. 

Styggfar = styffar. 

Styggmor = styfmor. 

Stäjla, stäjla säj = stegra sig (om hästen). 

Stäla = stjäla. 

Stöe = ställe, ex. fiskestöe. 

Suare = föl, som diar moderstoet. 

Suggel = såfvel. 

Sulke = silke (lj. mellan u-ö). 

Sulten = hungrig. 

Sull eller sulf = silfver, sullpengar = 

silverpengar. 

Summa = simma. 

Sunn = synd (om någon). 

Sunn = den torkade luftblåsan av större 

fiskar (kaffeklarme-del. 

Suppler = sopor, l j. mellan u och ö. 

Supplevrå = vrå, där sopor hopsamlas inne 

i stugan. 

Surpa, Ij. mellan u-ö = mjöl – vanl. av 

havre – blandat med vatten till en deg, gavs 

åt hönsen. 

Sval = förstukvist. 

Svärm = svärm, ex. bisvärm. 

Svegg = träpropp, som sattes i tunntappen 

på bykkar. 

Svemra = svimma. 

Svemreng = ett ogräs med giftigt frö, som 

förekommer bland säden. Har mycket 

sådant vid målning inmängts i mjölet, 

därav bröd bakats, inträffar det, att, vid 

förtärandet av dyl. bröd, yrsel och 

svimningssymptom inträda. 

Svessla = sviskon. 

Sällebo = befogat, skäl i, ex. dä va allt 

sällebo te ge'n = han var nog behövande, 

användes lika ofta i neg. form. 

Sängemått = liten sängkamrat. 

Sanna = brynsten för lien. 

Sättane = duktig, duglig. 

Sätteng, trämått för torra varor = 4 kappar. 

So = tacka, söer = får i flock utan 

åtskillnad till kön. 

Söbben = berusad. 

Söla, tj. 1. = veling, odåga. 

Söttes, Ij. å-ö = sålunda, på så sätt. 

Sopp, Ij. å-ö = svamp i allm. 



Stri = då parhästar framför åkdon bända sig 

från varann vid färd utför backe, kallas att 

di strir. 

Skäl, tj. 1. = blåmussla (fiskeagn). 

Skäller = snäckskalsjord, tonv. på sista 

stav. (märgel). 

Stå på gången = konfirmeras (då 

nattvardsungdomen höres inför 

församlingen). 

Sär, vara sär på mat = nogräknad på mat. 

 

T 
Tallärk = tallrik, tonv. på sista stav. 

Tann = tand, plur. tännar. 

»Ta opp ätter mäjen» = samla och binda 

den skurna säden i nekar allt efter som 

mäjaren går fram. 

*Task-lås = platt hänglås. 

Tennek = liten nubb. 

Tety = kaffekoppar m. fat, ex. köpa 6 par 

tety, därmed menades aldrig koppar att 

dricka te uti. 

Teveddli = förståndig, händig. 

Tilimoneng = tidig mognad potatis. 

Tisam = tidig. 

Tjank = ett visst kvantum hö, vanligen ett 

lass. 

Tjör, Ij. o-a = tjur. 

Tjörs, »le te tjörs» = leda brunstig ko till 

tjuren. 

Tjäll = vindskydd att sitta bakom vid fiske, 

en flik af seglet fästes upp på två käppar. 

Tjäll = strandskata. 

Tolle, Ij. å-ö = tullpinne. 

Tollerö = rummet mellan tullpinnarna, där 

åran läggs vid rodd. 

Tolånga = passa ihop, stämma. 

Tomme-liden = gärdssmyg (fågeln). 

Tomtorm = snok. 

Tomseng = stolle. 

Torna = åska, ex. torna ä ude å går = det 

åskar. 

Trakterad = intagen av, angenämt berörd. 

Trampen = trapputbygge eller trappsten vid 

ytterdörren. 

Trassla = liten stackare (smeksam 

benämning). 

Treagels = lakrits. 

Trelie-fira = tre, fyra stycken. 

Trinsa = rulla, kasta en rund skiva likt ett 

hjul. 

Trock = trög (om hästar). 

Troskyldig = uppriktig, sanningsenlig. 

Trost = trast. 

Troll-hoppa = större åkkälke att spänna 

häst för. 

Tråfva = trava (om häst). 

Trång-te = behöva, ex. han häri*1 ente 

trång te å göra't = E hade inte behöft göra 

det. 

Trakt = tratt. 

Tränga-te = vara i behov av, ex. han 

tränger te hjälp = behöver hjälp. 

Tröda = vänta, giva sig till tåls. 

Tuljknif, tj. 1. = täljknif (ej fällbar). 

Tulla = litet flickebarn. 

Tulsonge = lindebarn. 

Tunnevänneng = tinning, ex. slo'n far 

tunnevänningen = slog honom för 

tinningen. 

Tvaua = granrisviska, tvaga, varmed man 

skurade golf. 

Tvåll-tre = några stycken (ej liktydigt med 

2–3, utan oftast flere). 

Tvehagar = när man får två fiskar på dör j 

en samtidigt, en på vardera kroken. 

Tyrhäl = tjuderpinne, som slås ned i 

marken. 

Tyssleng = lingon. 

Tåga = dimma. 

Täreng = lungsot. 

Tästan = oväsen, oljud. 

Törklä, eller huklä = huvudduk, halskläde 

(hos kvinnor). 

Törneblumma = törnros. 

Senare  tillkomna ord:  

Tråtjärnad = då grädden ej vill bli till smör. 

Tungtråfvad = häst som vid ridning stöter 

mycket, motsats: lättråvad. 

Träfve = sädesskyl (i s.-skyl = 2 rök = 32 

nekar). 

Trå = enträgen. 

 

U 
Udagåls, tj.1. = borta från hemmet. 

Uhäll = oafsiktligt, ex. ja gjordet å uhäll = 

jag rådde ej för det. 

Ula, tj. 1. = tjuta. 

Ugre = trasslig. 



 

V 
Vadderpass = vattenpass. 

Vaddra = bruka vattenpasset. 

Väddö = stor, grov. 

Vanpackad = trilsk, sages även om en som 

är kräsen på mat. 

Vaffredan = vårfrudagen. 

Vakant, tonv. på första stafv. = felaktighet 

på bräda. 

Val, tj. 1. = svullnad efter slag, rapp. 

Valacka = kastrera hingst. 

Valackare = en som kastrerar hingst. 

Vale, tj. 1. = stenrös å bergshöjd. 

Vampa = stortröja. 

Vandel, en vandel hö = en hötapp. 

Vanfali, tj. 1. = lytt, ofärdig. 

Vant, djupt a = något, som är osäkert, da ä 

vant om han kommer. 

Va-an, utdraget a-lj = nogräknad. 

Vanvedd = en som är vettlös. 

Var = vaksam, även i betyd. bli varse. 

Varpa = större garnvinda, som har stöd 

med ena ändan i rummets tak och med den 

andra ändan i golvet, varpå varpen 

uppvindas i och för vänad, roterar 

horisontalt. 

Var-på-lau? = varest, ex. var på lau mötte 

du ham? = var mötte du honom ? 

Vase = stackare, en som ej duger något till. 

Vattar, el. vötter = vantar. 

Veddeng = hvittling. 

Veddernögga = hvetekaka, kalaskaka. 

Vektebrunn = brunn med hävstock för 

vattenämbars upp-o. nedfirande. 

Vinnfock = en mindre falkart, som långa 

stunder håller sig på utbredda vingar mot 

vinden på samma fläck uppe i luften. 

Vonn = ond. 

Vraue = i sjön nedsatt påle att binda båtar 

vid. 

Vränna = sugga som är brunstig, ex. ho ä 

vränna. 

Vulna, Ij. u-ö = utsikt till, ex, go vulna te 

feske = god utsikt till fiske. 

Vådda, Ij. å-ö = veling, dumbom. 

Våla, tj. 1. = 10 st. långor. 

Vålgill, sages om en långa som står måttet 

att läggas i valan. 

Väda = blandning af mjölk o. vatten att 

drickas. 

Väle, tj. 1. = träklamp som fästes vid i sjön 

utsatt fiskredskap som märke. 

Väss el. väx = geting, 

Vässebo = getingbo (sägs även om en 

argsint person, ond som ett vässebo). 

Värken = hemvät tyg, därav ullgarn till 

väft och bom.-garn till varp, benämndes 

även fitrå (firtrå). 

Väre = springbagge. 

Vänna = gång, ex. första vänna = första 

gången. 

 

Y Å Ä Ö 
Yngna = sillyngel. 

Ygne-gryn = helt litet. 

Yssna el. Yxna = brunstig (om ko). 

Åben, säges om en som äter glupskt, som 

gapar efter mycket. 

Ågerhöns = rapphöns. 

Äfsätter = fransar som uppstå å en väv o. 

som bortklippas då väven nedtages. 

Äggla, tj. 1. = retas. 

Änsa = räkna med, ex. han ä ente å ansa = 

ej att räkna med. 

Är el. ära = äjderhona. 

Ärebolt = äjderhane. 

Ärefogel = äjderfågel. 

Ässle = dålig, avskyvärd människa. 

ögna = följa med ögat. 

Ölan = slösaktig, misshushållande person. 

Ör, Ij. å-ö = al (trädet), ör-ve = alved. 

Örvill = konfys. 

Öktemad = eftermiddagsmat. 


