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INBJUDNING
till öfvervarande af årsexamen och läseårets afslutande

vidHÖGRE ELEMENTARLÄROVERKET I ÖSTERSUND
den 6 och 7 Juni 1861

af

ABRAHAM SUNDBERG,
Läroverkets Rektor.

Berättelse om läroverket för läseåret 1860—1861.

Försök till Ordbok öfver Medelpads Allmogemål af Adjunkten N. D. Augustin.



Berättelse
om

Högre Elementarläroverket i Östersund
för

läseåret I860—1861.

A) Undervisningen.

Den allmänna lärotiden har varit fördelad på Uöstlerminen, som började den 1 
sisllidne September och slutade den 21 December, och Vårterminen, som tog sin början den 
12 Januari och kommer att afslutas den 7 instundande Juni.

Den dagliga lärotiden har, likasom under föregående år, varit på det sätt indelad, 
att. sedan morgonbön med bibelläsning blifvit förrättad, undervisningen börjat kl. 7 och der
efter fortgalt till kl. 9 i klass. I och II, men i klass. III—VII till kl. £ 10, utom på Onsd. 
och Lörd., då den äfven i sistnämnda klasser blifvit slutad kl. 9 f. m. De öfriga lärotim
marna hafva varit förlagda till kl. 11 — 2; uti hvilken tid äfven innefattas några timmar, som 
hvarje vecka varit egnade åt öfningar i Teckning och Välskrifning, nämligen 5 timmar för 
hvarje af klass. I och II, samt 2 timmar för klass. III och reallin. i de öfre klasserna. Kl. 
9—10 f. m. Onsd. och Lörd. hafva begge linierna i klass. V—VII, och kl. 10—11 klass. IV 
öfvats i teckning. Gymnastik har varit anställd f. midd. med klass. I och II Månd., Tisd., 
Thorsd., Fred, kl 9—i 10, med klass. III och IV kl. 4 10—10; eft. midd Onsd. och Lörd 
kl. \—5 med klass. V—VII. Sångäfningarna hafva varit förlagda till eft. midd., Månd. kl 
5—6 för öfversla sångklassen, Tisdag kl. 4—5 för den nedersta och kl. 5—6 för den mel
lersta, Fredag kl. 4-5 för den nedersta och kl. 5—6 tör den öfversta och mellersta gemen
samt. Öfningarna i Musik hafva försiggått Månd. kl. 5—5 och Thorsd, kl. 5—6.



Följande fördelning mellan lärarne af de egentliga undervisningstim marna och 
skyldigheten att genomgå och rätta, lärjungarnes skriftliga uppsatser blef den 13 sistlidne 
Oktober af H. H. Ephorus godkänd:

Rektor Sundberg undervisar klass. VI, VII i Latinska språket med undantag af Latinsk 
poesi i VI, I — tillsammans 14 timmar —: samt granskar de Latinska stilprofven i 
klass. VII och lill en del i VI, 2.

Lektor Mammargren undervisar i Franska klass. V—VII, i Engelska VI och VII, gran
skar de i dessa klasser förekommande Franska och Engelska skriföfningar och bestrider 
derjemte undervisningen i Filosofi, tillsammans 16 timmar.

Lektor Idulén undervisar klass. V—VII i Mathematik och Fysik — tillsammans 17 timmar 
— samt, granskar femte klassens Svenska uppsatser.

v. Lektor Oelelind undervisar i Kristendom klass. III—VII, i Grekiska språket VI, 2 och 
VII — tillsammans 18 timmar — samt granskar de Latinska stilprofven i VI, 1 och till 
en del i VI, 2.

Adjunkten Weinberg undervisar klass. III—VII i Historia och Geografi, klass. I i Geo
grafi — tillsammans 21 timmar — semt granskar den klassiska liniens i III Svenska 
skriföfningar.

Adjunkten Augustin undervisar i Modersmålet klass. II—Vll — tillsammans 15 timmar — 
och granskar VI och VII klassernas Svenska uppsatser jemte realliniens i III.

Adjunkten Vnger undervisar klass. III, IV i Mathematik, klass. III—VI i Naiuralhistoria, 
klass. VI, VII i Kemi och Mineralogi — tillsammans 20 timmar — samt granskar fjerde 
klassens Svenska skriföfningar.

Adjunkten .Annsan undervisar klass IV—VI, 1 i Grekiska, klass. VII i Hebreiska, klass. 
V, VI, -1 i Latinsk poesi — tillsammans 25 timmar — samt granskar femte klassens 
Latinska slilprof.

Adjunkten Svenson undervisar klass. I i alla ämnen utom Geografi och Teckning, till
sammans 27 timmar.

Adjunkten wmarls, undervisar klass. II i alla ämnen utom Svenska och Teckning, till
sammans 25 timmar.

v. Adjunkten Lindström undervisar klass. III—VI i Tyska, klass. IV i Franska, III—V i 
Engelska — tillsammans 25 limmar — samt granskar de i dessa klasser förekommande 
Tyska och Engelska skriföfningar.

v. Adjunkten W^innberg undervisar klass III, IV i Latin, derjemte klass. V i Latinsk 
prosa, tillsammans 24 timmar.

Löjtnant Vorsgren undervisar i Gymnastik, tillsammans 6 limmar.
Löjtnant Jfliitilfeldt i Välskrifning och Teckning, tilisammans to timmar.
Direktör JHentser i Sång och Musik, tillsammans 10 limmar.



• i: Sedan Fil. Kand. Lindström lemnade sin befattning ss. vikar. Adjunkt härstädes, 
för alt vid H. Elementarläroverket i Hernösand tillträda Adjunktur i främmande lefv. språk, 
har den af H. H. Ephorus tillförordnade v. Adjunkten Billmark från början af sisti. Februari 
skött de undervisningsåligganden, som den förre från läseårets början bestridt.

Genomgångna larostycken och begagnade Ifyobödw:
bm.' -r '

Kristendom.
lista Klassen: l:a lexlaget: Bibi. Hist. Gaml. Test, enligt Hübner till 20 berättelsen; Katekes 

till 7:e budet.
2:a lexlaget: Bibi. Hist, till 58 ber.; Katekes l:a hufvudst
3:e lexlaget: Bibi. Hist.: hela G. Test.; Katekes till 5:e artikeln.

2dra Klassen: 4:a lexlaget: Bibi. Hist. 45 ber. af ^. Test.; Katekes 5:e artikeln.
2-.a lexlaget: Bibi. Hist. 50 ber. af N. Test.; Katekes 5:e art. och 5:e hufvudst.
5:e lexlaget: Bibi. Hist, hela N. Test.; Katekes 5:e art. samt 5;e och 4:e hufvudst.

3dje Klassen: l:a lexlaget: Bibi. Hist. N. Test.; Katekes l:a och 2:a hufvudst
2:a lexlaget: Bibi. Ilist, och Katekes repeterade; hvarjemte afdelningen tills, med 
det nedre lexlaget deltagit i förkl. af l:a och 2:a hufvudst. af Katekesen. De 
40 forsla kap. af Luce Evangelium.

4:de Klassen: 4:a lexlaget: 5:e och 4:e hufvudst. af Katekesen med förklaringar. Tio kap. af 
Luce Evang.
2:a lexlaget: Katekesen repet. Hela Luce Evang, Första periodens förra at- 
deln. af Anjous kyrkoh,

5ie Klassen: De 5 första kapitlen af Norbecks Dogmatik samt 1 och 2 perioden af Kyrkoh. 
6:te Klassen: 4:a afdelningen: De katolska brefven på grundspråket; de 6 första kap, af Dog

matiken. Gamla och Medeltidens Kyrkohistoria.
6:te Klassens i Repet, af de 6 första kap. af Dogmat. Hela Kyrkohistorien under repit. ge- 
2:a afdeln. o, ? nomgången. Derjemle hafva 2 lärjungar kursvis genomgått hela Dogma- 
7:de Klassen: ' tiken.

Historia och Geografi.
J:sla Klassen: Historia: Muntliga berättelser ur Sveriges Sagoperiod. Geografi:

4 :a lexlaget: Inledningen till Sverige och Svea land;
2;a lexlaget: hela Sveriges politiska;
5:e lexlagel: Sveriges, Norriges och Danmarks politiska efter Palmblad.



2:dra klassen: Rysslands, Polens och Finlands samt repetition af Sveriges, Norriges och Dan
marks polit. Geografi, efter Palmblads lärobok. Sveriges Historia från början 
till och med Folkkungaätten, efter Dahms lärobok.

3:djc Klassen: 1 :a lexlagel: Sveriges Historia ifrån och med Kalmare-Unionen till och med 
Gustaf I; Brittiska rikets och Tysklands Geografi;
2:a lexlagel: detsamma jemte fortsättning till och med Carl IX, samt Neder
ländernas och Belgiens Geografi efter Dahm och Palmblad.

4.de Klassen: r.a lexlagel: fortsättning af Sveriges Historia till Frihetstiden samt af Europas 
Geografi till och med Italien.
2:a lexlagel: Sveriges Historia fortsatt och afslulad efter Dahm. Europas Geo
grafi fortsatt och afslulad jemte öfversigt af de öfriga verldsdelarnes utom 
Europa, efter Palmblad.

5:te Klassen: l:a lexlagel: l:a och 2:a Perioderna af Gamla Historien samt repetition af Eu
ropas politiska Geografi från början till Tyskland.
2:a lexlagel: l:a, 2;a och 5:e Perioderna af Gamla Historien efter Ekelund saml 
repetition af Europas Geografi fortsall till Frankrike, efter Palmblad.

6:ie Klassens l:sta afdelning: r.a lexlagel: r.a Perioden af Medeltidens Historia samt repeti
tion af Europas Geografi fortsatt till och med Italien.

2:a lexlagel: t:a och 2:a Perioderna af Medeltidens Historia, Svenska Historien 
ifrån och med Gustaf I till och med Carl IX, efter Ekelund, samt repetition af 
Europas Geografi afslulad, efter Palmblad.

file Klassens 2;dra afdelning: 5:e och 4:e Perioderna af Medeltidens Historia samt Svenska 
Historien fortsatt till Frihetstiden, efter Ekelund. Öfversigt af Verldsdelarnes 
utom Europa Geografi, efter Palmblad.

7:de Klassen: l:a, 2:a och 5:e Tidehvarfven af Nyare Historien efter Palmblad.

N aturvetenskap.
i sta Klassen: Fysisk Geografi efter Palmblad: Land och haf.
2:dra Klassen: Botanik: Inledning, enligl Anderssons lärobok.
3:dje Klassen: Klassiska linien: Botanik: Anderssons terminologi till Blomman (pag. 102). 

Växtbeskrifningar efter Thedenii och Anderssons Skolbotanik.
Reala linien: Botanik: Lika med klassiska linien. Zoologi: Inledning och till 
Glires efter Sundevalls lärobok.

4:de Klassen: Klassiska linien: Botanik: Första häftet af Anderssons terminologi. Beskrifning 
af Jemtländska växter, tillhörande Linnés 5 första klasser, efter herbarium och 
plancher. Zoologi: lika med 5:die klassens Realister.

4.de


Reala linien: Botanik: lika med klassiska linien. Zoologi: Mammalia och de 
första ordningarna af Aves.

5:te Klassen: Klassiska linien: Botanik: hela terminologien. Beskrifning af Jemtländska växter, 
tillhörande Linnés 15 första klasser, efter herbarium och plancher. Zoologi: 
Mammalia och Aves.
Reala linien: Botanik: lika med klassiska linien. Zoologi: till Leddjuren.

6:te Klussens nedra afdelning: Klassiska linien: Botanik: Jemtländska växter efter Fries natur
liga system till serien Calycifloræ. Zoologi till Leddjuren. Fysik: De 4 första 
kap. af Mekaniken efter Müllers lärobok.
Reala linien; Botanik och Zoologi: lika med klassiska linien. Kemi: Metalloi- 
derna efter Berlins lärobok, jemte smärre experimenter. Fysik: Akustik och Optik.

6: te Klassens öfra afdelning: Klassiska linien: Botanik; Jemtländska Cotyledoneer efter Fries 
naturliga system. Zoologi: Sundevalls lärobok. Fysik: Akustik, Optik och 
början af Värmeläran.
Reala linien: Botanik och Zoologi lika med klassiska linien. Kemi: Metalloi- 
derna jemte smärre experimenter. Fysik: Friktions- och Kontakts—Elektricitet 
till kap. 7.

7:dc Klassen: Fysik: Akustik och Optik.

Mathematik.
l:sta Klassen: De fyra räknesätten i hela tal. Geometrisk åskådnineslära: l:a kursen, efter 

lärobok af Bergius.
2:dra Klassen; l:a lexlaget: Inledning till bråk, efter Zweigbergks Arithmetik;

3:dje Klassen:

2:a lexlaget: bråk och sorträkning, samt alla mer eller mindre af 2:a kursen, 
enligt Bergii lärobok i Geometrien.
Klassiska linien: Arithmetik: repeterat sorter och bråk efter Zweigbergks läro
bok, samt genomgått mer eller mindre fullständigt enkel Regula de tri; Geo
metri: I:a lexlaget 6, 2:a lexlaget 26 propositioner af Euklidis första bok.
Reallinien: Arithmetik: Repetition af sorter och bråk samt enkel och samman
satt Regulo de tri. Geometri: Euclidis första bok.

4:de Klassen: Klassiska linien: sammansatt Regula de tri och Inlresseräkning; 2:a lexlaget 
dessutom de första räknesätten i hela tal efter Bergii Algebra. Geometri: 2 
böcker i Fuklides, de äldre dessutom 5:dje och 4;de boken.
Reala linien: Arithmetik: Inlresseräkning. Algebra: de fyra räknesätten i hela 
tal. Geometri: 4 böcker af Euklides. ,

5:te Klassen: Algebra: nedre lexlaget: de 4 räknesätten i hela tal och brak efter Bergii lä-
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robok; öfre lexlagel: 4:sta gradens equationer med en och flera obekanta, efter 
samma lärobok. Geometri: repeterat 5:dje och läst 4:de boken af Euklides.

6:te Klassen: l:a afdelningen: klassiska linien: läran om digniteter och rötter, samt en del af 
2:dra gradens equationer med en obekant. Geometri: 20 propos, i Proporlions- 
läran efter Ekmans lärobok.
Reala linien: Algebra: afslulat 4:sta delen af Bjorlings Algebra. Geometri: 
Proportionsläran qch 6:te boken af Euklides.

6:te Klassen: 2:dra afdelningen: Klassiska linien: lika med l:sla afdelningens reala linie. 
Reala linien: Algebra: Genomgått equationer med två och flera obekanta, loga- 
ritlimer och progressioner. Geometri: Stereometri efter Alreiks lärobok.

7:de Klassen: Equationer med två och flera obekanta och logarithmer, samt repeterat före
gående kurser i Ålgebran och Geometrien; Reala linien dessutom Analytiska 
expressioners construction efter Lindman.

Svenska.
l:sta Klassen: 1 :a lexlagel: Det allmännaste af Formläran, efter Fryxells lärobok.

2:a lexlagel: Formlära och de 5 första kap. af Svedboms Satslära.
2:dra Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Berättelser ur Nordiska 

Sagohistorien. Formlära, efter Fryxell, samt l:a kursen af Svedboms Satslära.
3:dje Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Satsöfningar med ledning 

■ af Svedboms lärobok, samt talrika tillämpningar på genomgångna stycken. 
Smärre skriftliga uppsatser.

4.de Klassen: Läsning af strödda stycken ur Svedboms Läsebok. Dessutom halva några 
fullständigt, andra blott till någon del, genomgått Runebergs ”Fänrik Ståls Säg
ner”, Tegnérs ”Axel” och ”Frilhiofs Saga”. Satsläran fullständigt genomgången 
efter Svedboms lärobok, samt läran om skiljetecknen. Ämnesskrifning.

5:le Klassen: Allmän repetition af det föregående. Läsning af valda stycken ur Svenska 
författare, med tillämpning af Satsläran. Ämnesskriftiing.

6:te Klassen: Läsning af valda stycken ur Svenska, Norska och Danska författare. Del 
allmännaste af Svenska språkets och litteraturens historia. Utförligare ämnes- 
skrifuing. Talöfningar.

7:de Klassen: Lika med den föregående.

Tyska.
2:dra Klassen: l:a lexlagel: 24 stycken, 2:a lexlaget: 44 st., 5:e lexlaget: till Kleine Gedichte 

af Svedboms Elementarkurs i Tyska språket; det allmännaste af Formläran, ef
ter Lyths lärobok.

4.de
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3:dje Klassen: l:sla lexlaget: Formlära t. o. m. oregelbundna verber; explikation till 12:e st. 
af Lylhs Läsebok.
2:dra lexlaget: Det vigtigaste af Formläran; explikation till 16:de st. af Lyths 
Läsebok.
5:dje lexlaget: Det vigtigaste af Formläran; explikation till 20:de st. af Lylhs 
Läsebok.

4:de Klassen: l:sla Lexlaget: Formlära; explikation till 20 st. af Lyths Läsebok; skriftliga of- 
versättningar.
2:dra Lexlaget: Formlära; explikation till 29 st. af Lylhs Läsebok; skriftliga
öfversältningar.
5;dje lexlaget: Formlära; explikation till 35 st. af Lyths Läsebok; skriftliga
öfversätlningar.
4;de lexlaget; Formlära jemte 5 Kap. i Syntaxen; explikation till 45 st. af Lyths 
Läsebok samt till 25 st. af Svedboms Läsebok; skriftliga öfversältningar från 
svenskan.

Site Klassen: i:sta lexlaget: Explikation af Svedboms Läsebok till 54 st; skriftliga öfver
sätlningar.
2:dra lexlagel: Explikation af Svedboms Läsebok till 116 st.; skriftliga öfver
sätlningar;
5:d.je lexleget: Det allmännaste af Syntaxen; explikation till 151 sl. af Sved- 
boms Läsebok; skriftliga öfversältningar.

6de Klassen: l:a afdelningen: Schillers Wilhelm Tell; skriftliga öfversätlningar.
é.te Klassen: 2:a afdelningen: Schillers Wilhelm Tell och Die Jungfrau von Orleans; skriftliga 

öfversältningar.

Engelska.
3:dje Klassem Reallinien: l:sta lexlaget: Formlära till oregelbundna verber; explikation af J 6 

st. i Mays Läsebok;
2:dra lexlaget: Formlära till oregelbundna verber; explikation af 25 st. i Mays 
Läsebok;
3:dje lexlaget: Formlära; explikation af 152 sl. i Mays Läsebok.

Kde Klassen: Reallinien: l:sta lexlaget; Formlära; explikation af 13 sl. af Mays Läsebok;
2;dra lexlagel; Formlära; explikation af The Vicar of Wakefield, 8 Kap.;

5:te Klassen: Reallinien: r.sta lexlagel: Formlära och Syntax; explikation af The Vicar of Wake
field, 28 Kap;
2:dra lexlagel: Formlära och Syntax; explikation al The Life of Columbus, 
skriftliga öfversältningar från svenskan
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6:te Klassen: Mays Grammatik och Läsebok atom skrifofningarne.
7:de Klassen: Repetition af Mays Grammatik; explikation p. 555—586 af The history of

England by Macaulay Vol. II; muntlig öfversällning af skrifofningarne.

Franska.
4:de Klassen:
5:te Klassen:

Reallinien: Oides Formlära till pronomina; explikation af 50 si. af Oides Läsebok. 
La lexlaget: Oides Grammatik La kursen till oregelbundna verber; explikation 
till 69:de st. af samma författares läsöfningar förra afd.; skriftlig och muntlig 
öfversällning till 20:de st. af skrifofningarne.
2:a lexlaget: Repetition af formlärans La kurs; oregelb, verberna samt expli
kation fr. o. m. 7:e stycket af 2:a afdelningen till 19:e st. i 4:de afd. (poetiska 
stycken); skriftlig öfversällning fr. o. m. 20:e till 58:e stycket af skrifofnin
garne.

6:te Klassen: f:a afdelningen: Repetition af formläran; explikation från början till p. 126 af 
Une Lecture par jour par Boniface Tom. 1; öfversällning från och med 40.e 
till 57:dc st. af skrifötningarne. De som ej läsa Grek, i denna afdelning hafva 
dessutom explicerat Paul & Virginie par B. S:t Pierre,

6.le Klassen: 2:dra afdelningen: Repetition af formläran; explikation fr o. m. p. 126 till p. 295 
af Une lecture par jour par Boniface Tom. III; skriftlig öfversällning fr. o. m. 
40;e st. af skrifofningarne till slut.

7:de Klassen: Det allmännaste af syntaxen; explikation fr. o. m. p. 76 till p. 146 af Une 
lecture par jour par Boniface Tom. I; skriftlig och muntlig öfversällning af skrif
ofningarne.

Latin.
3:dje Klassen: L.sta lexlaget: Dahlströms Läsebok: Colloquia, Fabulæ; Formläran till Verba 

Anomala efter ISordqvisl.
2:dra lexlaget: Dahlströms Läsebok; Cornelius III—XI, Nordqvisls Satslära till 
Tidens Adverbial; skriftliga öfversällningar från modersmålet, på lärorummet.

4:de Klassen: Lsla lexlaget: Cornelius III, VI—VIII, XI, delar af V, IX.
2:dra lexlaget: Cornelius I—XIII; Repetition.
hela klassen: Nordqvists Satslära till läran om den sammansatta satsen; skrift
liga öfversätlningar från modersmålet, på lärorummet.

5.te Klassen: L.sta lexlaget: Cæsar. B. G. I, 1—50. 
2:dra lexlaget; två böcker af Cæsar.
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hela klassen: Cornelius XIII—XXV, Nordqvists Satslära; Repetition; Brodins 
Anthologi st. I—VI, Metrik och Prosodik efter Rabes Grammatik.

6:te Klassens L.a afdelning: Cic. Orat. pro Arch. Poeta, in Catil. I, pro Sex. Roscio Amerino 
cap. i—XXXIV. Brodéns Anthologi St. 9—14. Prosodik efter Rabe, Nord- 
qvisls Grammatik. 2:a lexlaget dessutom Or. in Catil. II—IV jemle repetition.

6:te Klassens 2:a afdelning: Liv. II, repetition af Liv. I och II; Liv. III och IV. Virg. I—III 
repeterade; Virg. IV och V.

7:de Klassen: Liv. III, IV samt Virg. Æn. V, VI jemte repet.; Cic. Quæst. fuse. 1, cap. i—xx, 
Hor. Od. I, i—Xu. Grammat. efter Rabe.

Grekiska.

4:de Klassen: Substantivernas och Adjektivernas Deklinationer, Pronomina, samt paradigmer- 
na för verba Mula och Liquida efter Langes Grammatik. Arres Läsebok 2:a 
kursen.

5:te Klassen: l:sta lexlaget: La boken af Xenofons Anabasis.
2:dra lexlaget: La och 2:a böckerna. Formlära efter Langes Gr.

6:te Klassen: La afdelningen: La lexlaget: 3:e boken af Xenofons Anabasis.
2:a lexlaget: böckerna 3 och 4.
5:e lexlaget: dessutom La Rhapsodien af Homeri Odyssé.
Grammatik efter Lange.

6.le Klassens 2:a afdelning: 3 böcker af Homcri Odyssé, 2 böcker af Iliaden, 3 böcker af 
Xenof. Anabasis. Formläran repeterad. Det hufvndsakligaste af syntaxen.
Extemporalier.

7de Klassen: Repetition af Xenofons Anabasis; C böcker af Odyssén, 3 böcker af Iliaden. 
Grammatik. Extemporalier.

Hebreiska.
7:de Klassen: 1. Det vigttgaste af Formläran efter Lindbergs Grammatik, samt explikation af 

ett kapitel af Genesis efter 0. F. Tullbergs Läsebok

Filosofi.

7 de Klassen: har repeterat Afzelii Logik samt genomgått Psykologien.



Om uppgifterna på under läseårel genomgångna lärostycken gäller den anmärk
ningen, all de svårligen kunna blifva tillräckligt noggranna och fullständiga, der, såsom vid 
detta läroverk är händelsen, lärjungen äger alt fritt fortgå i hvarje ämne, och, så fort en 
lägre kurs blifvil afslutad, får öfvergå till den närmast högre i samma ämne, så alt tiden för 
begynnandet eller afslutandet af en kurs i högst få fall sammanträffar med läseårets början 
eller slut, hvaremot lexlagen och klasserna äro en stor föränderlighet underkastade. Derföre 
finnas i de serskilta klasserna och lexlagen lärjungar, i afseende på hvilka de ifrågavarande 
uppgifterna, som, likasom föregående år, äfven nu, så godt sig göra låtit, blifvit enligt läro- 
verksstadgans föreskrift meddelade, blott med mindre eller större inskränkning kunna gälla.

B) Lärarne.

De under sistlidna läseåret utnämnda Adjunkterna C. C. il. Svenson och A. flhmark, 
hvilkas åligganden under den dem då af Eforalstyrelsen beviljade tjenstledighet genom vika
rier uppehöllos, tillträdde vid höstterminens början sina befattningar, den förre såsom lärare 
för den La, den sednare för den 2:a af de tvenne förberedande klasserna.

Tjenstledighet har under hela läseåret åtnjutits af Adjunkten C. öilluer, för afläg- 
gandet af Filos. Kandidatexamen och specimina vid Upsala Akademi.

Vikarierande Lärare hafva varit: Adjunkten Mag. C. Ockliud, som förestått, den 
lediga Lektionen i Grekiska och Theologi; Studeranden F, C. Wiunberg, som i v. Lektor Ock- 
linds ställe skött den Latinska Adjunkturen; Fil. Kand. 0. E. Lindström och Herr E. Eillmark, 
hvilka bestridt Adjunkturen i främmande Lefvande Språk, den förre från läseårets början till 
slutet af Januari, då han skyndade att tillträda Adjunktur vid Hernösands H. Elementarläro
verk, den sednare från sistnämnde tid till läseårets slut.

Klassföreståndare: Lektor Kammargren för klassen VII, Lektor Baléa för VI, vic. 
Lektor Ockliad för V, Adjunkten Weinberg för IV, Adjunkten Augusti« för III, Adjunkten 
Öhmark för II, Adjunkten Svenson för I.

C) Lärjungarne.

Inskrifne: höstterminen 20, af hvilka en förut bevistat offentligt läroverk; vinter
terminen 14, vårterminen 5.

Alerkomne: vinterterminen tre, hvilka under höstterminen varit frånvarande-, vår
terminen en, som både höst- och vinterterminen varit från läroverket, frånvarande.

Afgängne till akademien efter afslutad lärokurs och aßagd abituruntexamen: J. 
fl. R. Amrco, P. Wageuius och 0. Eergner den 7 sistlidne Juni; M. Uebnbäck och J. Kerfstedt 
den 5 innevarande månad.
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Öfrige afgange: under sommarferierna 6 utan anmälning eller uppgifven bestämd 
alsigt; vid höstterminens början 2, deraf en till Landtbruksinstitut, och en, att vid föräldrarnes 
afflyttning från orten åtfölja och söka inträde vid något af Stockholms läroverk; under höst
terminen i, till bandiverk; under Julferierna 4, deraf en till in form alor splat s på landet, en till 
skrifvarebefaltning, en utan uppgifven anledning, och en för vinnande af beställning vid 
Jemllands Kongl. llästjägarecorps; vid vinterterminens början 1, i samma afsigl; vid vårter
minens början 5, deraf en till Apothek, och tvenne för flerårig sjuklighet, som, serdeles hvad 
den ene af dessa beträffar, under långliga tider hindrat från ett ordentligt bevistande af läro
verket. En har hela terminen efter Påsk varit frånvarande, för att i hemorten beredas till 
sin första Nattvardsgång.

Uppflyttade under höstterminen: 5 till klassen II, 16 till III, 6 lill IV, 7 till V. 4 
till VI; under vinterterminen: 5 till II, 5 till III, 1 till IV, 2 till V, 5 till VI, 1 till VII; under 
vårterminen till den 51 Maj: 5 till V, 2 till VI, 5 till VII, 2 lill VII, öfra afdelningen. Såle
des under läseärels lopp till denna dag uppflyttade: to till II, 19 till III, 7 lill IV, 14 till V, 
9 lill VI, 4 lill VII, 2 till VII,2, Äfven under de få dagar, som af innevarande termin åter
stå, torde ännu några uppflyttningar inträffa.

Öfwrgängne från klassiska till reala linien 5, från reala till klassiska linien ingen.
Antalet lärjungar uppgick vid höstterminens början till 128, hvaraf 25 i I, 26 ill, 

18 i III, 26 i IV, 16 i V, 15 i VI, 2 i VII.
Vid vinterterminens början utgjorde hela antalet 140. Deraf hörde 55 till klass. 

I, 17 till II, 28 till III, 25 till IV, 18 till V, 11 till VI,1; 8 till VI,2; 2 till VII,1.
Vid vårterminens öppnande, den 5 sistl. April, var antalet i samteliga klasserna 

158, med följande fördelning: 51 i I, 19 i II, 50 i III, 22 i IV, 15 i V, 12 i VI,1, 7 i VI,2, 
2 i Vll,l.

Fördelningen af lärjungarnas antal med afseende på spräklinierna är för närva
rande följande: klassen III reala lin. ^5, klassiska lin. ^5; IV real. lin. 5, klass, lin. 14; V 
real. lin. 2, klass, lin. 16, af hvilka 2 icke läsa Grekiska; VI,1 real. lin. 5, klass, lin. 11, 
dcribland 4 icke läsa Grek.; VI,2 real, lin. I, klass, lin. 5, som läsa både Latin och Grekiska; 
VII,1 klass, lin. 5, som läsa de begge språken. Hebreiska läses endast af en af de sist
nämnda lärjungarne. Antalet lärjungar i I och II oförändradt; hvadan hela antalet i samte
liga klasserna nu utgör 156

D) Skollokalen.

I anledning af det trängande behofvet af åtskilliga högst angelägna större repa
rationer å lärohusel, och med fästadt afseende på skollokalens bringande till det ändamåls- 
enligare skick, hvartili redan för två år sedan möjlighet bereddes, då Provinsen Jemtland till
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Läroverkets fria disposition öfverläl alla dåvarande Contubernium tillhöriga lägenheter, lät 
jag sistlidne vår anställa besigtning på läroverkets samtliga bygnader samt upprätta förslag 
öfver kostnaden för de ifrågavarande reparationerna samt de förändringar af Conlubernii- 
lokalen, hvarigenom åtminstone de olägenheter måtte häfvas, hvilka äro oskiljaktiga från ett 
otillräckligt utrymme för de förberadande klasserna och en sådan brist på ändamålsenliga rum 
för undervisningsmaterielens förvarande, att, enligt hvad i nästföregående årsberättelse nämn
des, icke blott ifrågavarande materiel till en del måst förvaras hemma hos vederbörande lä
rare, utan äfven samma lärare i följd deraf nödgats utom lärohusel sköta en del af under
visningen. På den hemställan om nödiga åtgärders vidtagande med anledning af ifrågava
rande förslag, hvilken den 25 sistlidne Juni till M. V. Consistorium blef afläten, erhölls 
medelst utdrag af Consistorii protokoll för den 25 derpå följande månad det utslag, att Con
sistorium ville hos Kongl. Maj:t göra underdånig framställning om åtskilliga odisponerade 
vakansmedels anslående till Stiftets bygnadskassa, för att derigenom möjligen bereda till
gångar for de afsedda reparationernas verkställande.

Sedan har M. V. Consistorium förordnat om följande åtgärder. Om skolgårdens 
planerande och förseende med 2 ä 5 rader planterade träd, hvarom framställning btifvit gjord 
i sammanhang med den ofvan förmälda hemställan om reparalianer å lärohuset, erhölls den 
50 sisti. September förständigande Ifrågavarande arbete, som genom tidigt inträffande frost 
och snöfall sistlidne höst förhindrades, kommer att under instundande sommar och höst utföras.

Den 16 sistlidne Mars emollog jag M. V. Consistorii uppdrag att föranstalta om 
vaklmästarekammarens inredande till lärorum samt ombesörja, del lärohusels tak blefve för- 
sedt med betäckning af lakspån, samt den 5 April medgifvandet, att boningsrum för Vakt
mästaren må inredas uti en på skoltomten befintlig flygelbyggnad. Sistnämnda arbete är 
börjadt, taktäckningens fullbordande motses i nästa vecka, och lärorummets inredande kom
mer att företagas efter läselerminens afslutande.

Om tillatelse nu äfven erhålles all inreda Vaktmästarens nuvarande kök tiil ke
miskt laboratorium samt islåndsätla 5:ne mindre rum i öfra våningen jemte derinvid belägna 
sal, i och för undervisningsmaterielens och instrumenters förvarande samt undervisningen i 
Musik och Sång, synes den ofta ofverklagade bristen på tillräckligt utrymme blifva lemmeli- 
geu afhjelpt åtminstone för det närvarande.

Under nästlidne år verkstäldes åtskilliga mindre reparationer.

E) Undervisningsmaterielen.

Bibliotheket bar genom M. V. Consistorium erhållit följande af Kongl. M:t 
under år 1359 och nästföregående år anslagna böcker: Hydqmst, Svenska språkets lagar, 2:a 
bandet, 4 ex.; Arridson, Handlingar till upplysning af Finlands häfder, del. 8, 9, 40; Ajzeliut,
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Svenska Folkels Sagohäfder, 2 ex.; Cronhamn, Sanger för hvarje årets högtidsdag; Dybeck. 
Runurkunder. l:a Saml, hilft. 2—5 och 2:a Saml., häft. 1—3; Beckman, Psalmhistoria, häft. 
5, 6; Uppström, Decern Cod. Argenlei Rediv. Folia; Marklin, Catal. Disput. Lidenianus ilerum 
continnatus; Chemnitz, Geschichte des dreiszigjähr. Kriegs, Liefer. 1—6; Underdånigt Betän
kande om So. Polkels skatter 1810—1850, ifted tab.; Sköldberg, Beskrifning öfver Skandin. 
halfon, 2 ex.; Siljeström, Inledn. till Skolarkitekturen, 2 ex.; Siljeström, Bidrag liil Skolarki- 
tekturen, h. 1, 2 ex.; Wegener, Diplomatarium Chrislierni I; Hahr, karta ofver Sverige, 2:a h., 
bladen 5, 4; Vetenskapliga iakttagelser under fregatten Eugenies resa kring jorden, h. 1—4: 
Underdanig! Betänkande och Förslag, afgifvet den 17 Dec. 1858 af den för granskn. af 1856 
års Skolsladga i Nåder förordnade komité; d:o d:o, afgifvet den 18 Nov. 1859, i jfråga om 
upprättande af bildningsanstalter för blifvande Elementarlärare; d:o d:o, afgifvet den 30 Nov. 
1859, i fråga om afgångsexamen vid Rikets Ailm. Element, läroverk; Statistiska Centralbyråns 
Underd. Berättelse för åren 1851 — 1855, 3:e och sista afdeiningen; Underd. Betänkande af den 
för undersökning angående Stambanornas lämpligaste sträckning i nåder tillförordnade komité: 
Bihang till .Jernvägsundersökningskomiléens underdåniga utlåtande; Karla öjoer mellersta och 
södra Sverige, ulgifven på föranstaltande af samma komité.

Från Svenska Akademien: Handlingar för år 1859;
Från Al. F. Consistorium: Handlingar rörande Preslmöte! i Hernösand 1856 och 

dm dm i Piteå 1858.
Från Elementarläroverken i Sverige och Norrige: årsprogrammer för 1860. 
Sistl. år inköptes böcker, musikalier ocli ritelyder för tillsammans 24 7 Rdr Rmt.

Myntsamlinyen har blifvit ökad med 5 st. Danska silfvermynt af år 1666, 
1673, 1677, 1693 o. 1765, samt öfver 70 äldre och nyare Svenska, Danska, Engelska,Ryska, 
.Nederländska, Franska och Portugisiska kopparmynt, skänkta af Studeranden Joh. Kerfstedt.

Svenska Akademien liar förärat läroverket Minnespenningen för år 1860, öfver C. 
B. Wad ström.

För den Fi/sisiifs undervisningen hafva blifvit inköpta 3 st. speglar, näml. 1 
konvex, 1 konkav och 1 plan, 1 st. vattenpass och en pendelapparat;

För den KemisTta åtskilliga varor af glas, porslin, bleck och platina; Hess, 
deglar; lampor och retorthållare.

HeriKmerna hafva blifvit ökade med åtskilliga växter, skänkta af Studer, 
vid läroverket F. R. Gyllenhaal, P. O. O. Wikström och E. Holmberg.

Läroverkets tillgångar till anskaffande af undervisningsmateriel hafva under året 
vunnit en betydligare tillökning, sedan läroverket kommit i åtnjutande af de medel, som all. 
Professorn och Ridd Joh. i! re din an genom testamentarisk! förordnande d. 18 Nov. 1855 till 
läroverket anslagit. Enligt den frän exsecutor testamenti Herr Apolhekaren C. W. Engelbrecht 
i sistlidne Januari erhållna redovisning har läroverket på sin andel bekommit 7171 Rdr 80 
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öre Rmt, hvilka genom erhållen ränlevinst å de summor, Iivilka Herr Engelbrecht, redan före 
sterbhusets fullständiga utredning, i April och Nov. sistl. år hit remitterade, ytterligare blifvit 
ökade, så att icke blott 7200 Rdr kunnat utlånas, utan äfven medel för den närmast förestå
ende premieutdelningen redan äro alt tillgå. Då den förmonliga realisation af Testators qvarlå- 
tenskap, hvilken haft till följd, att den summa af 5000 Rdr, hvar till läroverkets andel ursprung
ligen uppskattades, nu stigit till ofvannämnda belopp, onekligen bör till en icke ringa del 
tillskrifvas den omlanka och del nil å utredningsmannens sida, till följe hvaraf ingen enda 
förlust inträffat i alla de ”plotlerfordringar”, hvilka Prof. Bredman i lifstiden hade, så begag
nar jag detta tillfälle, att uttrycka läroverkets stora förbindelse till Hr Engelbrecht.

Den af Prof. liredman under lifstiden skänkta Slipendiifonden å 750 Rdr har vun
nit en betydlig förstärkning till följe af hans förordnande, att bälflen af de medel, som genom 
nyssnämnda disposition tillfalla läroverket, skola till ifrågavarande fond anslås, hvadan Colle
gium ser sig i tillfälle alt redan nästa år kunna utdela betydligare stipendier, än hittills varit 
händelsen

Sedan M. V. Consislorium den 22 sistl. Juni till Kongl. M:t ingått med underdånig 
begäran, att, då enligt det af Prosten Dokt. Norberg i lifstiden upprättade testamentariska 
förordnande, hvarigenom blifvit donerad en fond af 1000 Rdr Bko, deraf årliga räntan å fem 
procent borde, under föreskrifna vilkor, af Consislorium årligen såsom stipendium tilldelas en 
vid Gymnasium i Hernösand studerande yngling, med iakttagande af den ordning, all ”detta 
”stipendium skulle för hvarf emellan ynglingar af Ångermanlands, Medelpads, Westcrboltens 
”och Jemllands landskap utdelas,” ifrågavarande stipendium för år 1800 bort tillfalla en stu
derande af Jemllands landskap, men ingen sådan då funnes vid Hernösands läroverk, Kongl. 
M:t läcktes meddela nådig föreskrift, huru vid inträffande sådana fall, som det omförmälta, 
borde förfaras, och Consislorium tillika i underdånighet hemställt, ”om icke Kongl. M:t skulle 
”finna för godt i nåder stadga, att, allteftersom ordningen mellan landskapen föranleda, sti— 
”pendiet må, efter förslag af vederbörande Rektorer och Collegier, med hela sitt belopp till— 
”ställas Östersunds läroverks Collegium, att tilldelas en af Consislorium utsedd, derstädes 
”studerande Jemtlänning, och med halfva beloppet, öfverlemnas till hvartdera af läroverken i 
”Umeå och Luleå, alt tilldelas derstädes studerande ynglingar af Westcrboltens landskap, har 
Kongl. M:t den 14 sistl. Augusti funnit godt i nåder förordna, ”alt. när ifrågavarande slipen— 
”dium är ledigt, detsamma skall, efter del Rektorer och Collegier vid de högre elementarläro
verken inom Stiftet blifvit hörde, utaf Consislorium, enligt de af Testator angifna grunder, 
”tilldelas en vid någotdera af bemälde läroverk studerande yngling från del landskap, hvilket sti- 
”pendiel i ordningen tillkommer.” Med stöd af Norbergska Slipcndiiförfatlningen och nyssnämnda 
K. M:ts förordnande har Consislorium icke blott för sistlidne år tilldelat ifrågavarande, stipen
dium ål studerande ynglingen vid läroverket härslädes C. T. E. Durielz, ulan, enär slipendii- 
författningen medgifver. all samma yngling må två år å rad åtnjuta stipendiet, äfven bestämt, 



att Durielz på de vilkor, som författningen föreskrifver, under innevarande år likaledes får 
samma stipendium uppbära.

Prof på välvilja mot läroverket hafva blifvit visade af f. d. Provincialläkaren och 
Riddaren af Kongl. Wasa Orden Herr Doktor P. Rissier, hvilken lofvat, att äfven detta år, 
likasom det nästlidna, skänka 5 inbundna exemplar af Fysiologiens Hufvudläror af Combe, 
att af Collegium, vid premieutdelningen, till trenne skickliga ynglingar bortgifvas; och af en 
onämnd, som låtit till Rektor öfverlemna 50 Rdr Rmt med den önskan, alt de måtte fördelas 
i 2 eller 5 belöningar till de ynglingar, som bäst förtjenat och kunna vara i behof af ett 
dylikt uuderstöd.

E) Examina.
Offentliga flyttningsexamina hafva under loppet af låseåret varit anstälda på efter- 

midd. Onsd. och Lörd., så ofta lärjnnge efter föregående tentamen derlill blifvit anmäld; och 
äfven någon gång på andra dagar, serdeles då antalet af examenssökande, i slutet af ter
minerna vid förestående ny klassificering af lärjungarna, varit betydligare.

Ar sexamen anslälles den 6 instundande Juni Efter förrättad bön börjas förhören 
kl. 8 på morgonen och fortgå till kl. 10, samt fortsättas vidare från kl. 11 f. m. till kl. 2 
efter middagen. Den 7 Juni kl. 9 f. m. låter ungdomen höra åtskilliga af densamma under 
läseåret inöfvade sånger. Sistnämnde dag kl. 10 f. m. verkställes premienldelning, flyttning 
och hemförlofning.

H, H. Ephorus, Biskopen och Kommendören Herr Doktor Bergman har åt följande 
herrar uppdragit alt, jemte Läroverkets Inspektor Herr Kontraktsprosten och Ordensledamoten 
J. Östlund, såsom ledare och vittnen öfvervara den blifvande årsexamen, näml. f. d. Provin
cialläkaren och Riddaren Herr Doktor P. Rissler, Herr Borgmästaren J. J. Rosén och Herr 
Landskamereraren C. H. Ekberg.

Till bevistande af den årsexamen, som Thorsd den 6 instundande Juni kl. 
8—10 och 11—2 på dagen kommer att med lärjungarna vid Högre Elementorläro- 
verket härstädes anställas, samt till öfvervarande af de förrättningar, hvarmed läseåret 
Fredagen den 7 i samma månad afslutas, inbjudas härmed vetenskapernas och den all
männa undervisningens gynnare och vänner samt den studerande ungdomens föräldrar 
och målsmän. Östersund den 31 Maj 1861.

Æ Sitt n tl b e r g.
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"Målet och bokstafven beljena både etl ämbete: det ena bär ärende till öronen, det andra dill 
ögonen: äro ädle budbärare och derföre väl värde, att man något uppå dem vänder, att man lärer rätt 
känna, torfteliga nyttja dem och att man dem med behörige anfödd-beqvåmlige färgor och yrke, kläder 
och pryder; — — — — — — — hvarulaf jag, för min del, bevekt, gärna ha/ver velat afknåp- 
pa några stunder, till alt använda uppå vårt käre fäderneslands, del svenska tungomålet. — — — 
Delta jag säger derföre, alt jag vet, vårt mål, af oss sjelfvom inföddom vanvyrdas och föraglas för dess 
stelhet och fattigdoms skull — så såga vi —. Deremot fira vi och göra stor högtid af Fransyska, Span
ska och Italienska, likasom rika af myckla ord och ordaegendomar; härlige af prång; glimmande af fa
gerlek och flödande af såcker och sötma. — — — — — Men huru väl delta slår och lämer en till 
ålders kommen alfvarsam fru, som kläder sig efter gamla dragten, att hon behänger sig, här med ett 
ock der med annat, sönderhackadt, fransadl, krusadt, gullbrämadt, allamodiskl plagg, det se och le vi ål 
alla dagar.”

S t j e r n hj e l m (Svea och Götha-Måles Fatebur.)



A.

.4, 1) pron. pers. fem. obj. form, henne; ex. säg 
at a. 2) artikel till feminina nomina propr. 
ex. a Brita., lägges äfven till maskulina, dock 
endast i objectsform, ex. Gä yxa at a Pelle.

Aan, pron, annan; hvaraan, hvarannan.
I a ft ans, adv. förliden afton.
Aftaval, -a, m. aftonvard. IsL a [tann och vörbr.
Aga, -n, f. fruktan (grundad på aktning) ex. ha 

aga för nan. Isl. Agi.
Agäs, v. dep. vara orolig, i spänd sinnesstäm

ning.
Agasam, adj. som ingifver fruktan.
Age, adj afvig; agesia, afvigsidan.
Agnä 1. ägnä, v. fästa agn på kroken; lägga ut 

ut försåt.
Alikerkulä -a, f, fotknöl.
Akkerreä, n. åkerrede, åkerredskap. Isl. reitii. 

apparatus.
Akkj, -a, f. lapparnas åkdon.
Aktä, v. a. slå på vakt, bevaka, vårda; akta ut, 

stå på lur.
Al, -a, åkerbruksredskap, årder. Isl. ardr, plog. 

Alä, v. n. köra al.
Al -a 1. ål, f. selstroppor.
Al, subst. afvel, afkaslning; slag, slägte.
Alä, 1. ä/ä, v. afla, föda (om djur); älä opp, 

uppföda; älä åf sä, gifva afvel. Isl. ala.
Alasam,, 1. älasam, adj. afvelsam.
Alabärkar, -n, m. en som är duglig och klok; 

alltings barkare, som skiljer skalet från kär
nan: omnium rerum denodator (Ihre). 
Alder, -a, f. alnus incana (norska Older).

Alcka, m. narraktig menniska, arlequin.
All, adj medtagen af trötthet, ex. dä ä allt 

man, det är slut med honom; ja ä sa all, 
uppgifven af ansträngning.

Allestans, adv. allestädes.
Amä 1. ämä, v. n. om vattnet när det börjar 

frysa och ångor uppstiga.
Ampen, adj. ifrig, häftig, (en peine).
Ambelanga, impers. det beträffar, det angår.

Tyska Anbelangen.
Annerstans, adv. annorstädes. Isl. annarstadar.
Annti, -a, f. brådskande tidpunkt. Isl. önn 

gen. annar, deraf slätt-ann, sköl-ann, var
ann, börsl-ann (antimen).

Annt, adv. brådt, skyndsamt; ha annt om. Isl. 
annt.

Anfådd, adj. andtruten.
Ankommen, adj. skämd (mat).
Annar, -n, m. ena skidan; den andra kallas 

tjur. Isl önAr och onbr.
Annäviller, adj. som vill anses bättre och för

nämare än andra. Jtl. äfven Ånnerhvor- 
viller.

Ansoles, adv. motsols, fr. vester till öster, ål 
orält riktning; motsatsen är mäsoles, fr. ö. t. 
v. Af Isl and, mot, och sanna, sol.

Ansä, v. a. 1) ansa, sköta, vårda. 2) blifva 
varse (Hafverö).

Antoekä, adv. så godt som något annat, lika.
Apä, v. a. reta (Hafverö).
Arsä 1. asä, v. n. krypa (om barn).
Arti, adj. behändig, smånätt, vacker, förträfflig.

Isl. aurthigur, modig, artig.
Asbén, ett oqvädinsord.
Assint, indekl. alldeles intet
At, præp. åt, till, i.
Atan, aderton. Isl. åtjån.
ktat 1. åtat, præp. 1) tillikanied. 2) bredvid.
Atför 1. åtför, adv. i vägen, till hinders; värä 

å., liggä ä.
Atmä, adv. bredvid, jemte.
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B. |B/rZss^ älven kakse, m. öfvermodig menniska. 
en som förhäfver sig.

Blonnä, -a, f. blandning, mjölkbi. Isl. blanba.
Blaskä, v. n. t) röra i vatten sä all det sqval- 

par; plaska. 2) blinka. 3) blanda kort.
B/cmmä, -a, f. qvissla; belmmä på öga, starr. 
B/m, -a, f. hvil rand i pannan på hästar.
Blesi, adj. om hästar som hafva en sådan rand.
B/m, subsi, blidväder, töväder. Isl. bliba.
Bligä, v. n. tilta, plira med ögonen.
Blisträ, v. n. hvissla. Isl. blistra.
Bläkiä, i) v. n. fläkta. 2) v. a. verbum ob- 

scoenum. Isl. blakta, fläkta.
Bläkä, v. n. arbeta bullersamt. Isl. blaka, slå 

med flata handen.
Blödi, adj. en som har mildt och vekt sinne

lag. Isl blandar, rädd.
Blöta, v. a. fukta, göra våt. Blöt, adj. våt; 

sjöblöt, genomvåt. Isl. blautr.
Bd, v. a. sälta lelnar på nät; laga nät. Isl. bua.
Böna, pl. tant, fäbodar.
Bo/örä, v. n. flytta, företrädesvis till boan. Ang. 

buffrä, flytta.
Bogål, m. kyrkogård; bogålsmur, muren derom

kring.
Böl, -ä, skibol, n båtsida.
Borg, adj. högfärdig.
Borsta säg 1. borstas, vara arg; visa sig morsk; 

yfvas.
B6ssj, interj, tillrop till hundar.
Båssjä, v. hetsa hundar på ngn (pousser, Ihre).
Börzer«, adj. adv. längst bort.
Botlnä, v. imp. räcka lili, vara nog; göra till

fyllest; afven spissä.
Brakkä, -a, f. oeh bråk, -a, f. byxor. Lat. 

bracea, Isl. brok, pl. brækur.
Bratt, adj. brant. Isl. brattr; norska bralt, 

brant.
Braaerä, yfvas, visa sig stolt, högmodig. II. 

bravo.
Bre, v. a. 1) bre hö, utrafsa hö som legat i 

”strängar”. 2) utdela kort.
Bresä, v. n. bresä bena, stå bredt med benen. 
Bruse, m. gumse. Jtl. bjäker.

Baddä, y. a. fieni|venl. af bada, begjufa sarade 
eller sjuka kroppsdelar med vallen.

Rakfjäl, -a, f. spade med hvilken bröd inskju- 
tes i ugnen.

Rakrödd, -a, m. bakre roddställningen i en bal; 
mols. framrr>dd.

Baksnii, v. n blifva förbluffad.
Rakvatten, -nä, n. det i en utskuren flodbrädd 

lillbakaslrömmande vattnet.
Rangm, adj. rädd, ängslig. Isl. buong, bung; 

Danska och Tyska bange.
Rarä 1. bära, adv. endast, allenast.
Ras, -ä, n. stryk.
Rasä, 1) v. a. gifva stryk. 2) v. a. uppmjuka 

medelst värme, basä vidjor. 5) v. n. kom
ma basan(d)es, springa i full fart.

Begå sig, v. refl. sköta sig, reda sig; uppföra 
sig.

Begärning, -a, f. bärd.
Relä, -n, o. 1) tålamod. 2) kort stund, bl 

bil, n. ögonblick.
Ben«, v. a. ordna haret sa alt del faller på 

omse sidor om en rät linea.
Beim, -a, f. den raka liiieen, som skiljer håret 

(Jtl. lusvejn.) Isl. beinn, adj. rak.
Bera/linn l. berafli, adj. storslåtlig, som ru/var. 
Beskärmä säg, v. med häfligliel beklaga sig öf- 

ver ngt.
Bestå, v. a. bjuda på ngt, hålla kalas. Eng 

bestow.
Besvärän, (beschwärän), adj. bekymrad.
Be«, ii. egenskap hos ett eggjern all bila väl 

1. illa; godt 1. dåligt bett.
Bella, -n, m. bit, litet stycke; dim. af beta 
Bettnä, v. n. surna, om mjölk, dricka cch dyi.
Bettän, adj. om kärl, som bibehalla smak af 

ngt. ämne.
Mittersta, adv. icke det bittersla, icke del minsta.
Bjäbbä, v. n. 1) säges om hundar som skälla 

häftigt, och gällt. 2) om grälakliga menniskor.
Bjälä 1. bälä, v. n. låta som en get.
Bjärmiis, v. dep. beklaga sig, låta illa, yttra 

missbelåtenhet.
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Br«/d)frammä, -a, fruntimmer som kläder bru
den. Isl. frame, decus.

Br«(d)/df, m. den march , som uppspelas vid 
brudfolkets gång till kyrkan.

Brygd, adj. brydd, förlägen.
Bryggd 1 brygdä, v. a. vika, ex. brygg opp bo

xan. Isl. bregda, veckla.
Brynä, v. a. bvässa. Brynä, subst. n. slen på 

hvilken knifvar och dyl. hvässas Ång. senna. 
Brå, adj. häftig, hastig. Isl bråbr, hastig, 

skyndsam
Bra 1. brås på, om barn som likna ngn. Isl. 

bregda. Påbrå, n. .111.
Brämbär, -a, f. hallon. Dansk, brambær och 

brombær.
Brand, -a, f. halsbränna, magsyra. Isl. bruni. 

Norsk, brona.
Bråstä, 1) v. n. mälla, om korn. 2) v. a. 

sprätta upp.
Brältä, n. den böjda spetsen på skidan, ”ski

benet”, af Isl. breltr. tillbakaböjd.
Bröt, -a, f. 1. bräta, -n, m. hög af timmer och 

och dyl Isl. braut, nedbruten skog.
Buing, -a, m. öfre delen, ”ofvadelen”, af lin

tyg; ”neadelen” kallas strigel; Jtl. doftan.
Bukut 1. buki, adj. som har stor buk, hafvande.
Bulle, -a, m. en större träskål. Isl. bolli, bä

gare.
Bullerbas, m. skrällare.
B«//, -a, m. 1) åkervält. 2) ställning på hvil

ken ”refgarnel” vindas (bultas) innan del 
”refvas” och upplägges på väfbommen.

Bultä, v. upplägga garnet på bultann.
Buna, -nn, m. redskap, verktyg, tillbehör.
Burt 1. hört, adv. bort. Isl. burt.
Buskablyg, adj. endast med negation, icke bu- 

skablyg, orädd.
Bussard, m. ett slags sommartröja af linne, 

halfskjorta.
Bussä, tugga tobak.
Byggd, v. laga, ex. byggd nät: it. bo.
Bylta. I. pyltä, v. n. vara sysselsatt, pyssla.
Bynnä, v. n. begynna, börja.
Bd, -n, m. bård, list på tyg; it. begerning.

Bd, -n, m. skjorta 1. dyl. förrän ärmarna och 
kragen blifvit insatta.

Bä a, v. förebåda; hä båar ovär.
BdZ, endast i sammansättningar, ex. bålstark.

Fornsv. båld. Isl balldr. Jtl. bääl, kunna.
Bd/, adj. lascivus (om svin).
Bån, -ä, n. barn.
Bånä, v. löda barn; båni, adj. halvande.
Bängäs, v. med våld söka uträtta ngt.
Båsä, n. ställe der hönsen lägga ägg.
Bds, m. (ej neulr) ett bås. Isl bås, m.
Bdss, -ä, n. dam.
Bassi, adj. dammig.
Bäg, adj, envis, retsam. Isl. bdgr, förarglig.
Bägäs, v. vara retsam. Isl. bægiast.
Baling, m. huden af ett djurs ben; frambäling. 

bakbäling, bälingshandskar; huden af ett huf- 
vud kallas hänä.

Balja (i sig), med glupskhet sluka, helst fly
tande ämnen. Isl. belgia, uppblåsa (sig).

Bänglä, v. n. gå ostadigt; handlera ngt osäkert.
(Bängei.)

Bännä, v. bryta; böja; knuffa. Isl. benda.
Bäran, m. ett slags trollväsende, som förfärdi

gas af garn och drager andras egendom till 
sin egare.

Bärkä, på, i väg, åsta(d), n. n. springa med 
ihärdighet och lärt.

Bärmskinn, -ä, n. förskinn, ett slags förkläde 
af beredt skinn; brukas af karlar.

Bäräiddeligen, adv. dim. af bärä, bara, endast.
Bös«, v. sätta boskap i bås.
Bäsä, n. vidja, (tralj), hvarmed boskap bindes.
Böglä, -a, f. buckla, inböjning på silfver 1. dyl.
Bölä, -a, f. börda.
Bör, m. vind, företrädesvis medvind. Isl. byrr. 

Jtl bör, m.
Börslann, -a, f. bergningstid, skördetid. Isl. 

önn, arbete.

D.
Dagsmeja, f. ”dagsmidjan”; solens verkan att 

smälta snön, då hon vårtiden står högt på 
himmelen.
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Dugran(d), -a, f. gryning.
Dalern, formula jurandi, ta mä dalern, dä va 

dalern.
Danmå, v. n. lukta, ryka. Äng. stamma. JU. 

slaam. Ulphil. daunais. Isl. daun.
Danglå, v. n. gå vacklande; vara begifven på 

lättja.
Dank, m. 1) dåligt och smalt ljus. Isl. danc.

Chin, dang, lucerna. 2) slå dank, gå syss
lolös.

Dann, adj. ifrig, häftig; brukas endast i tale
sättet; han va sa dann.

Dannera, (danneradl), part. perf. pass, af obr. 
v. dannera, beskaffadt; ha a sa dannera.

Darta, v. n. fälla, släppa, spilla; cacare. Jtl. 
detta, falla. Isl. detta, falla.

Dara äfven Gara, v. n säges om vattenytans 
krusning före, men helst efter storm; bedarra

Darning, m. af föreg.
Daska, v slå. Dask, m. slag.
Deränn, adv., i talesättet: vara illa der ann — 

vara i brydsam belägenhet, råka illa ut.
Delta, dalt, dulii, v. n. falla. Isl. delta. På 

Jemtlandsgränsen (Hafverö).
Difla 1. Dyßa, v. n. tvista. Dalk. djcla, tvist, 

träta. Vbln dival. Smål. dirla. Hels. o. 
Uppi. kackla. JU. dääjl, v. dejlann, delann, 
pl.tant. bannor. Isl. dejla, liligare.

Dilla, -a, f. bo; endast i sammansättningen ge- 
tingdilla. Isl. dallr, bylta, kärl.

Diskann, pl. tant, matkärl, som skola tvättas. 
Dal. disk, litet Iräg. Ulph. on disce.

Dissa, y. i) a. (sakta) gunga. 2) impers. svig— 
la. Dissa, -a, f. gunga.

Ditt, m. liten klimp, bit, prick, klick (af detta, 
falla),

Dittan, adv. dit.
Djur, -ä, n. dermed menas vanligen elgen, som 

eljest äfven kallas bock, varg (Hafverö).
Djakel, -n, m. djefvul; djaklitt, adv. djefligt.
Dobb, m. trästycke, som utvisar hvarest nätet 

ligger i sjön. Isl. dubb, n. boj.
Doka, v. a. slä, stöta. Isl. thoka, röra från 

stället.

Domdera, v. n. gräla; framfara öfvermodigt och 
bullersamt.

Domna, v. n. ex. ölä a domna, ölet är dufvet. 
Ddmp, m. buller.
Dämpa, v. n. falla 1. gå tungt, så att ett doft 

buller uppstår.
Dampen, adj. matt, trött, olustig.
Dow, redskap; sällan utom i sammansättning; pl. 

doningar, 1) leksaker. 2) fogelgiller. Eng. 
do, göra.

Döw^e, -n, m. 1) hög af spån 1. dylikt. 2) 
skogslund. Eng. dung.

Dons, m. slag, som åstadkommer buller; donna, 
v. n. bullra.

Donä, v. n. bullra, Isl. duna, dundra.
Dorm« df, v. n. 1) somna. 2) svimma. Lat. 

dormire.
Dorrä, v. n. svirra, gå i sus och dus.
Dr«, (draga), v. får mångfaldiga betydelser på 

grund af olika construclioner, ss. dra sag, 
om ur; ligga å dra säg, om mskr, som lätt
jas; dra på, ilrigl fortfara med något; dra pä 
sä, ådraga sig; dra till (drifva till), slå, äfven 
b>nda noggrannare tillsammans; dras ma, vara 
utsatt för; dra äf, begifva sig bort; äfven 
draga på något tills det går sönder; dra kän
sel pä, lycka sig igenkänna; dra på male, 
utlåla sig med obestämdhet.

Drasut, m. lång och otymplig karl.
Dremnä, y. n. smälla, blifva flytande. Isl. 

drafna, ruttna, upplösas.
Drivan(dje, endast i sammansättningen: dri- 

vanjd^e I. snödrivan(d)e hvil, utmärkt hvil; 
mots, är kolbeckande svart. I Äorge be
gagnas samma uttryck.

Drifvan(d)es, i talesättet: komma dri£pan(d)es. 
komma ilande.

Drit, m. excremenlum.
Drokknä 1. drottnä, v. n. drunkna. Isl. drukkna. 
Drosann, pl. tant, agnar.
Drul, m. drulig, adj. drummel, drumlig.
Drunt, m. pædor, drunta, v. n. pedere.
Dryg, högfärdig, dumdryg. Dal, driog.
Dråg, -a, f. elt slags klumpig kälke. Jtl.s/o- 

kadräg.



Drältä, freq, af drälla., v. spilla, tappa bort.
Dröraä 1. röna, v. n. råma sakta (om boskap.) 
Dröppli, adj. fläckig; prickig (om boskap); 

dröpplä, n. vanligt namn på spräckliga kor. 
Dugg, n. en liten smula; deraf dugga, duggregn. 
Dumm, adj. stum, döfstum. Isl. dumbi. 
Dumdryg, ad. enfaldig och högfärdig.
Duppä, v. doppa. Moes. G. daupjan—dyppan, 

depån.
Durerä, v. n. uthärda; stå på sig. Lat. durare. 
Duri, adj. tung, sömnig, dåsig.
Durk, ända igenom; endast i sammansättning, 

ss. durkblöt. Tyska durch.
Duven, adj. 1) modig, hugad; a du duven? 2) 

nedslagen, olustig; ja ä sa duven. 5) unken, 
qvalmig.

Dynja, f. dynga; orenlighet; dynjig, adj. smutsig. 
Dyrka, v. a. odla (jord).
Då/li, adv. otrefligt, tomt, tyst (Hafverö).
Dalmans, m. drummel.
Dään, adv. derifrän. Isl. thainin.
Dän 1. danan, adv. der. Isl. iharna.
Dänga, v. a. slå, piska; komma dängan(d)es, 

komma hastigt, häftigt och vårdslöst.
Däwn, adj. fuktig.
Dövolinn, adj. dåsig, slapp, sömnaktig.
Dör, -a, f. dörr. Ulph. daur. Pers. der. Isl. 

dyr. N. o. D. dør.
Dörgåt, -ä, n. fogningen mellan dörrkarmen 

och väggen. JtL o. Isl. gått.

E.
E(d), -ä, n. (éu, f. Hafverö) ställe i en forss, 

der vattnet strömmar tillbaka.
E, pr. pers. I. Brukas jemte I såsom tilltals

ord till dem, man vill visa aktning; motsva
rar äfven eder, såväl pr. pers, som poss.

E, f. och n. af såväl räkneordet som obest, 
artikeln en.

Eddeligen 1. iddeligen, adv. 1) endast, allenast; 
helst i sammansättning: bärä iddeligen. •%) 
oupphörligen.

Efter 1. etter, 1) præp. efter. 2) conj. emedan.

Efsing 1. åfsing, -a, f. ändan af väfränningen. 
som afklippes, för att begagnas till tråd.

Egål, m. lika med Ed; se ofvan (Hafverö).
Ejel 1. ajel, m. sädesbrodd, hjertblad.
Ek, -a, f. ökstock; kallas i Ång. skeppa. Ekja. 

Öslg. Lagen.
Ekke, m. Erik.
Ekster, adj. yster.
Elemenskade, adj. ond, illslug (om en elak 

menniska).
Elfördön, -ä, n. (eldfördon) en skinnpung 1. 

dylikt, innehållande fnöske, flinta och eldstål.
Elgruva, f. (eldgrufva) rummet innerst i eld

staden.
Eltänna, n. (eldtände) stickor 1. näfver, hvar

med eld upptändes.
Enken, adj. och adv. nan enken gång, någon 

enda gång; enskild, enda o. s. v.
Enkom, adj. en enkom kär, en karl, som för

står alt skicka sig väl, är treflig och um- 
gängsam; en enkom sak, en sak, som är 
mycket passande och behändig.

Enkomt, adv. 1) dä va enkomt at däg, det var 
just hvad du fortjent. 2) gröten va enkomt 
koka för däg, gröten var serskildt kokad för 
dig. 5) du kom, just enkomt, du kom just i 
rätta ögonblicket, — som du vore kallad.

Enstega väg, skogsväg genom djup snö, der 
hvarje häst måste trampa den föregåendes 
spär, för att icke helt och hållet nedsjunka.

Enträ, adj. enträgen, envis.
Entöm^d), adj. säges om en illa inkörd häst, 

som vill gå vid ena sidan af vågen.
Erann, pr. poss. eder.
Erlä, v. a, reta; erlä opp nan, uppreta någon; 

uppegga någon till ett (dåligt) företag.
Etter, adv. endast; har nästan samma betydelse 

som bära; etter småfisk.
Etterpåsa, -n, m. en kinkig och argsint menniska.
Eltri, adj. ondsint, retlig.
mä ett (med ett), adv. ständigt, alltid.
Euä, vefvä, v. n. 1) nysta. 2) draga till sig. 
Evig, adv. hvar evige en, gång, hvarenda en, 

hvarenda gång; ständigt.
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Eo<y, n. stund, tillfälle; han kom i samma evä,\ 
i samma hvefva. Isl. æfi, tid.

Facks, -ä, n. fähus (Hafverö).
Fal, -a, 1. Fal, -a, f. pl. falcr 1. fäler, fjäl, 

fotspår; ex. han gar å bär fälann, han lem
nar märken efter sina smutsiga folier. Isl. 
far, fjäl.

Falera 1. felera, v. n. fattas, brista.
Fali, adv. högeligen; stärker betydelsen af det 

ord, som det bestämmer Isl. fagrliga, ferlega.
Fallen, adj. skicklig, lämplig Isl. fallin.
Famn, -a, m. så mycket som man kan bära 

i armarna, i famnen, ss. ve(dj-famn, hö-famn.
Fant, m. zigenare, skälm. Westg. L. dräng. 
Fanteri, n. skälmstycke.
Fata, -ann, m. endast i sammansättn. gryt/ata, 

jernkrok, hvarmed man lättar tag i grytan.
Fal, n. utan pl. endast i sammansättningarna: 

ögonfäl, här fal, utseende.
FälstaU, n. sämre stall; stall för främmande 

hästar.
FebocaU, -a, m. den afröjda platsen kring fä

bodarna.
Feg, adj. som snart skall dö. Isl. feigr, täto 

prædestinalus.
Fegljus, -ä, n. ett ljus, som under mörka nät

ter visar sig under bar himmel, men plöts
ligen försvinner. Anses förebåda någons död.

Fel, -a, f. Fiol. Norge fela.
Femtan, femton. Isl fimmtän.
Yemat-taskä, -a, f liten väska, hvari vallhjon 

förvara salt till extra förplägning för boskapen, 
firm, adj. rask, hurtig. Norge fjerm. Lat 

firmas.
Yci/dtmmä, -a, f. sjukdom hos sångfoglar, som 

hällas i bur.
F/7oe, -n, m. kådig ved, hvaraf stickor ofta 

begagnas i stället för ljus.
Viken, adj. lysten, perenpidus.
F«7, -ä, n. grädde.
Vinnal, m. dra finn-al, är en lek, som består 

deri all någon sätter eller lägger sig på 
marken, hvarefter en annan tager honom vid 
fotterna och springer omkring,

Vinurli, adj. fiffig, knipslug, ”smålin”.

FJa/, fjäl, fjöl, -a, f. 1) bräde, hvarpå man 
sitter; 2) brödspade. Isl. fjöl.

Vjaski äfven fjashlut, adj. 1) öfverdrifvet be- 
slällsam. 2) mindre vetande. Vjask. m.

Vjortan, fjorton. Isl. fjortån.
Vykä, imp. fäk, v. n. om lätta saker (fjun), som 

sväfva af och an i luften; ex. snöflingor. Isl. 
fjåka, fyk, fauk, fob, blåsa bort.

Vjär, -ä, f tjäder. Isl. flær.
Vjära, v. a. afdela ett till såning beredt åker

land i vissa afdelningar, hvilket sker genom 
att draga ena foten efter sig i mullen. Vjär. 
-a, I. kallas den djupa rand, som uppstår 
häraf (fara).

Vjäll, -ä, n. fjälla, -a, f halfgalen menniska. 
Vjälli, adj. halfgalen.
Vlabb, -en, m. mun (stor och bred); flabbig, adj. 
F/«^, -ä, n. skal i eggjern.
Vlagnä, v. n. då smärre stycken lossna ur eg

gen på yxor, knifvar o. dyl.
Vlak, -ä, n. stort och bredt stycke af någon

ting; helst vatten (öppna sjön, i mots, mot 
vikar och sund); ut på flakli.

Ylaka, -n, m. 1) kärra ulan inrättning att sit
ta på; 2) giller för slorfogel.

Vlakkä, v. n. resa omkring ulan egentligt mål; 
vara ostadig.

Vlar, -a, m bark på tallar; flarn.
Vlas, -ä, n. skal (på potatis).
Ylatbädd, bred bädd, som lillredes pa goifvet 

och begagnas vid gästabud och andra till
fällen, då många personer ligga tillsammans. 
Westg. L fleet, cubile, 1. flat, hus). Isl. flet, 
bädd.

Vlattnä, v. n. aftaga, om vinden; lugna.
Vlen, -ä, n. 1) isskorpa på gator ocli vägar. 

2) magsyra.
Vlcnskalli, adj. flintskallig
Vlep, m förklenad och veklig menniska. Isl. 

fleip, ineptiæ, stolidilas
Vlepitt 1. flepi, adj. veklig; som lätleligen brin

gas till lårar.
Vlepä, v. borlklema. Isl. fleypra, ineptire.
Vli, v. I) fli hit, skicka hit, räck hil! (med 

raskhet); fli frän sä, göra från sig ett arbete
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o. s. v. 2) slå, narra, bedraga. 3) rensa, 
gyra rent. Isl. flya.

Vlik, m. stycke af något tyg, heldst spetsigt.
Vlinä, v. n. le, bele, begabba. Isl. ßciningur.

begabbande.
F/ftsö, fnitträ, v. n. småskratta, begabba. 

flis, löje.
Flister, -ä, n. fnassel, mjell (i hufvudet).
Ylo, -a, m. mindre träsk, myra, hvarpå

Isl.

hö
växer (Hafverö). Isl. flöa, öfverströmma.

Vluckä, v. a plocka dun af fågel.
Y/uri, adj. som har omdnadt hår, okammad, 

lurfvig. F7«r, -n, m. oordnadl hår; här.
V/y, adj. rask, hurtig. Isl. fljotr. — lian ä fly 

åf sä. Jtl. flyt, rask.
Flög, -a f. vindflöjel. Norge flög.
Viéjä, 1) v. n. om boskap, som hoppar öfver 

stängsel. 2) v. a. om menniskor 1. djur, som 
drift a boskapen alt häftigt rusa omkring. 
5) skuffa, knuffa. V. L. flögja. Isl. fleiga.

Vlösä, v. a. skaia; endast i uttrycket: ft. gä- 
rann, skala potates. Vbtu. fias, skal på rot
frukter; [lasa, skala. Dal. fläsa.

Violer, pl I. best, flölann, grädde. A. S. fiele, 
af flyta 

Vlötä, n, 
1. dyl.

i. flos (Ihre). Isl. fliola, flyta.
trä- 1. barkbit, som håller upp nät 
Isl. floti, m.

Ynask, inteefn., ingenting alls; alldeles intet.
Ynassli, adj. som här fnas, utslag.
Ynurri, adj. som är otålig till sinnes; häftig.
Ynärr, adj. lättretlig; otillgänglig, häftig.
Föler, pl. t. sed, skick; lämpor.
Yölä, v. 1) sig, (quasi fodra sig), taga för sig, 

se sig väl till godo. 2) föra, leda, ex. fol 
hem’nn.

Yölä, -a 1 förö, -a, f. lass.
Yongs, flings, faeks, flos, -ä, n. fähus. Isl. pös.
Vorhin, adj. begärlig, både subj. och obj. Isl. 

forkunn, 1. beundran.
Ynrkö och Vorskä, v. a. förmana, varna (med 

ifver).
FW, m. rutten, murken ved. Isl. fauskr, m.
Voski, adj. rutten, murken.
Votstö, adj. en som står säkert på sina fotter.
Yramat, adv. framåt; frampå bygden.

Vramfusi, adj. oblyg, ohyfsad, oförskämd.
Yramgruvenes, adv. framstupa. Isl. å grufu. 
framlag, -ä, n. så mycket som på en gång 

framlägges på logen till tröskning; äfven en
dast: lag.

Framlänges, framstupa.
Vrammaför, adv. o. præp framom, framför. 

Mots, bakaför.
Yri, adj. vid lekar l. ex. hök och dufva, är den 

fri, som uppnått en bestämd plats och spot
tat på den under formeln: try fri mag! förut 
är han ofri.

Fri säg, v. refl. värja sig, försvara sig (med 
framgång).

Frwsö, v. n. forssa, brusa.
Fr«, adj. begifven på; matfrå.
Vråa, -an, m. fetma i jorden.
Fr«, -ä, ii. fradga, skum; brusande: Isl. fraub, 

skum.
V rå-1 all, m. tall, som genom för hastig växt 

blifvit mindre fast.
Yräknä, n. Equisetum L.
Vrämmerst, adj. och adv. främst; mots, bakerst.
Vrän, adj. besk, skarp, bitter.
Fräse o. fräs, -en, m. katt (hanne). Isl. fres 

1. fress.
Fräsa, v. n. 1) (af fräse) eg. om kattors läte; 

fig. vara argsint. 2) ljud vid stekning af feta 
ämnen.

Frö, -n, m o. Frös, -ä, n. fradga, skum; tug
ga frön (om hästar).

Frö sag, v. n. förfrysa, förkyla sig.
Frön, adj. bräcklig, skör, spröd; lig. häftig och 

lättretlig till lynnes; snarslicken.
Vyr, m. rask och hurtig yngling. Isl. prar, 

viri. Norge fyr.
Yyrombäs. adv. på fyra fotter (Hafverö).
F«. -a, f. bakdel (på menniskor och djur). Isl. 

fub, matrix.
Fåla, -n, m. föl. Isl. fola. Ulph. fula.
Yåhäf, adj. handfallen, oskicklig, tölpig, dum.
Fållbänk, m. säng, som om dagarna uppreses 

mot väggen, sä att den bildar ett bord 1. bänk.
Fång, ta f., brottas. Isl. /äng, n.
F«.s ma, återställas, tillfriskna, qvickna till.
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Fåger, comp, fagst, sup. af obr. pos. fager; 
vackrare, -ast. Isl. fngr, ftgri, fegrslr.

Fäjenn, adj. glad, Isl. feginn.
Fal, m. färd, resa. Isl. ferb, resa. Fälrag, 

fälmal, fål man, fälfolk.
Fälas, v. färdas, resa. Häraf hafva Pclasgerna 

= Pelasgöterna — Fälasgölerna silt namn. 
Se: ”Is Allinga; Del är: De forna Gülers, 
här uti Svea Rike, Roksläfver Ok Salighet'-'- 
Lära, Tvåtusend Tvåhundrad år före Chri
stum, ulspridde i all Land; Igenfunden af 
Johan Göransson.” (!!)

Fälfus, adj. som har brådtom att få komma i 
väg (Hafverö).

Fälä te, v. förfärdiga, göra färdig (Hafverö).
Fängå på, v. itända. Deraf fängkrut, fäng- 

panna; eldfange.
Fäna, -a, f. snöf., snöflinga.
Fänä, n. slarr, sjögräs; fån-vass. Isl. fen. n, 

träsk.
Färke, -n, m. fargalt. Angl. Sax. farr, vild

galt. Eng. farrow, gris. Tyska ferkel.
Färska, -n, m. falaska.
Far« mä, fara med; bjuda till, försöka.
Fässä, -a, 1. fåssing, -a, f. madrass, stoppad 

med halm,
Fögann, adv. nästan; crasis af föga annat. äHi 
Föll, adv. väl. Smål. fälle. Veslg. -la.
For jamnan, adv. alltid, ständigt. Isl. fyrir 

jafnan.
Förbåsam, adj. storbjuden: som ej vill taga 

för sig.
Förfära, v. a. förderfva, förstöra.
Forfatter, förfältran, pl. tant, den del af strum

pan, som beläcker foten med undanlag af hälen.
Förgjord, adj förtrollad, besynnerlig. Förgjordt, 

adv. förlrolladl, underligt.
Förmer, adj. comp. mera ansedd, bättre; sup. 

formest. Isl, fær, pollens; deraf vapenför o.s.v.
Förman, -a, m. försprång, del stycke väg, som 

någon har tillryggalagl framför en annan, 
som färdas åt samma håll Ordspr. förmån 
ä dryg.

Förmåner, pl. tant, undantag af hemmanets af-

kastuing vid dess säljande 1. öfverlemnande 
till arfvingar. Isl. mun, del.

Förning, -a, f. den föräring af matvaror, som 
gästerna föra med sig till bröliopp o. d.

Förrådd, adj. rådlös, förlägen.
Först di, först del! uttryck af önskan, hopp och 

belåtenhet.
Försynt, adj. blyg.
Forms, adj. förutseende.

G.
Gaffläs, v. tvista, retas, skämta.
Gali, adj. 1) galen. 2) oriktig.
Gall, adj. Isl. galle, defectus. Gall-ko, -a, f. 

ofruktsam ko.
G«//(-skrika) Isl. gialla, klinga; gall, vox so

nora; hund-gall, n. hundskall.
Gan, -a, f. gäl, fiskgäl; lig. mun, käft. Isl. 

gina, gein, gapa.
Gapi, adj. storlalig. Gaphals, m. skrällare.
Gast, m. en som lefver öfverdådigt och buller

samt. Gaslä, v. n.
Gemen 1. gemenslen, adj. nedlåtande.
Gemenheta, f. menighelen, gemene man.
Genii, v. n. göra gen.
Gepä, v. n. grina, göra fula miner. Isl. geipa.

Gep, rn. Isl. geip. Häraf hafva enl. en gam
mal krönika Gepiderna fatt sitt namn.(!!)

Gernomt, adv. gerna.
Getingdillä, -a, getingbo. Isl. dallr, n. bylta.
Gettä, v. nödgas, vara tvungen till.
GUI, adv, duglig, giltig. Isl. gillr, af giulda. 

betala.
Gislä, v. upphänga nät till torkning. Gistann. 

pl. t. störar, hvarpå nät upphängas (ill tork
ning.

G jalä, -a, f. gärde. Isl. gertti, n.
Gjol, (gjord) adj. mogen, endast om bär. Isl. 

gerl, ger, gerl 1. görr, gör, gört, färdig.
Gjäck! interj. Isl giäcca, jocus.
Gjäll, m. ett slags öfre våning på ladugården 

(svale).
Gjäran, subst. glödande kol; kolos.
Gjätii, v. a. valla. Isl. gjata, custodire.
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Gjätar, ~n, m. vallpojke. Isl. gætir, gætis, m. Gnelä, -a, f. liten del af något, ett grand; gä 
vaktare. mä e lita gnelä, inte e gnetä, ne gutta qui-

Gjörsja, f. gyttja, myrjord. dem.
Glafsi, adj. som uppför sig oskickligt. Glafs,m. Gni, v. n. 1) ieka, ”rasa”. 2) gnida, gnugga.
Glappa, v. n. då fogningarna icke hålla väl till, Gno, v. n. 1) springa häftigt. 2) v. a. gnugga,

utan skrida från hvarandra. Gnw, m. hvinande, susande; dä ä e fall gnu.
Glatta fan, glatta laget. Isl. glatta, amitlere. Isl. gnyr, gnys, m. larm.
Gler, adj. leende. Isl. giær. Jtl. glavär. Dä gnur, 1. gnyr, imp. det hviner, det susar
G/i, n. småfisk, fiskyngel. Isl. unglyde. (om blåst).
Glipä, v. n. då genom någon ovårdsamhet en Gnålä, v. n. efterkängsel tigga; jämra och be- 

smal öppning uppstår, hvarigenom man kan klaga sig öfver höfvan; äfven tjälä.
se, så glipar det på det som är derinom 1. Goakti, adj. gifmild.
derunder; eg. genom söndriga kläder. Go, adj. capax; hu a go ti ä gära m. m.

Glissä, v. n. le, skratta, flina. Goffar, gommor, farfar, farmor 1. morfar, mor-
G/o, gluitä, titta. Isl. gloa, skina, glänsa; gläggr, mor; äfven endast hedersbenämning till äldre 

tydlig. Jtl. glaug i augom, som har lifliga, personer.
spelande ögon. ' Golik, adj. lika god som; lik. Isl. Glikr, likr.

Glösi, adj. glosögd, om djur, företrädesvis hä- Gon«' säg, göra sig goda dagar; smörja k råset.
star. Gleis, m. Gonätter, pl. t. helsningar, underrättelser (Haf-

Glont, m. glunt, lunsig gosse. verö). (Gute Nachrichten).
Glupä, gluffsä, v. n. äta med snålhet, sluka, Gorm, -ä, n. 1) oljud, som bullrande ochgrä- 

äta osnyggt. lande menniskor förorsaka. 2) orenlighet.
Glåmi, adj. som ser förvånad och dum ut. Isl. gormr, m. Gorm«, v. n.
Glämsltäp, -ä, m. tillskåp; flg. stor och klum- Gottä, -a, alla slags sötsaker.

pig menniska. Goviljä, -a, f. gåfvor, mutor. Isl godvili, gen.
Glämä, v. n. stirra på något med uppmärksam- godvilja, välvilja, godhet.

hel och förvåning, stinnt och med ulspända Govär, -ä, n. töväder, mild och blid väderlek.
ögon. Graf, -a, f. grop på vägen. Grafoi, adj. gro-

Glap, förstärker betydelsen i hög grad. Gläp- pig (väg).
lur, gläp-rign; snöglopp. Grann, adj. späd, spenslig, lin. Isl. grannr.

Glämä, glämmä, v. n. tindra, glimma, skina, Grep, -a, f. handtag.
hafva ett lysande utseende. Grest, adj. 1) gles, tunn (om väfnader) 2)

Glämä, v. n. 1) slinta, halka; han glänt. 2) otät (om kärl).
gl. på döra, öppna dörren helt obetydligt, Gräslnä, v. n. om kärl, som blifva otäta ge- 
tilta; ställä döra på glänt, lemna dörren o- nom torka
tillsluten. 5) framskymta, lysa. Gresä, v. n. sliga bredt ut med benen; äfven

Glättä, v. n. då något på afstand först börjar bresä.
synas; lysa. Grina, v. n. 1) göra fula miner; 2) gråta ulan

Glättä, v. a. göra slät. Glatt is, slät, jernn och synnerlig anledning. Isl. grænia, ore distort« 
hal is; glanskis. esse.

Gnakä, v. n. knarra, knaka, braka. Grobla, n. ett slags blad, som lägges på sår
Gnatä, v. n. ständigt yttra missnöje, klandra; för att befordra ”groningen”, läkningen.

vara säksam. Grofven, adj endast i talesättet dä va grofven
Gnett, -a, f. lusägg. = det var fasligt. •
Gneitt, adj. lekfull. Gramm, -en, m. bottensats; kaffegr.
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Grop, adj. grof, tjock (Hafverö) bröd, hvaraf innehafvaren äger alt med tum-
Grunä, v. n. begrunda, öfverlägga. Isl. gruna, men bereda smörgås.

perpendere. Gåsä, v. n. vara stortalig; fig. predika. Isl.
Grålek, m. när barn vid sina lekar blifva oense geysa 1. geisa, fara fram med häftighet.

och börja gråta, uppkommer grålek i stället Gäl, n. se dörgåt.
för lek. Gåtä, -a, f. berättelse, saga; af Isl. geta, get,

Gräf, -ä, n. hacka med smal spets; pärgräf, gat, geti'a, berätta, omtala.
redskap, hvarmed potates upphackas. Gäl, adj. lascivus; gälas, v. dep. skämta, leka. 

Gräje 1. reä, rede, allehanda redskap. Isl. reibi. Gängler, gänglann, pl. t. styltor. Gängli, adj. 
Grätten, adj. ”laggrann” (på mat), kräsmagad. som går illa och ostadigt.
Grötmyndi, adj. ölvermodig, dum och högfärdig. Gäntä, -a, f. flicka. Isl. génta.
Gukk, m. liten klimp, klick. Gängs (gängsen), vara jgängsen, vara gerna
Gukkä, v. n. motare se et fledere collum. (Ihre), sedd, omtyckt. Norge'gængs.
Gulbenshkär, m. en som första gången reser Gär sa väl = gör så väl! var så god! Isl.

på en trakt och derföre måste beslä, d. v. s. ger svå vel! id
bjuda pä något, liksom de sjömän, som för- Glipä, -a, f. så mycket som man kan hälla
sta gången passera linien (Hafverö). mellan tvänne fingerspetsar, nypa. Isl. gupu. f.

Gulla, interj, begagnas vid ifrigt bedjande: galla
söla däg! H.

Gumpä, v. n. springa tungt och full, sä att
gumpen (landen) far en slyf och stel rörelse Haga, -an, m. gärdesgård, stängsel.
(eg. om hästar). Haj, adj. endast i talesättet: blifva haj. blifva

Guppa, v. n. hoppa upp och ned: skakas. plötsligt skrämd, häpen och rädd fskvättä mä).
Guslänn, -ä, n. föda, mat: ja ha inte e guslånn, Chines, hai. GmL Göth, hai, huia. (01 Rudbeck).

jag har allsintel alt äta. Hakkså, -a, f. mindre fartyg, skuta.
Gusnådeli, adj. som har ett nedslaget och öm- Hamlä, v. n. famla; gå med osäkerhet; känna 

kansvärdt utseende sig för med händerna såsom blinda.
Gå at, gå te, strykä mä, blifva slut, ej räcka Hala, v. a. draga hårdt till.

till; dö, gå till döden- Hammar, -a, m. skogbevuxen stenbacke. 1st
Gälföre, n. endas i sammans, gå gälföre, gå hamar, bergås.

från gård till gård. Hammel, m. aning, dunkel föreställning, hum
Gålä, adj. ä gålä, från gården, bort, borta; (Hafverö).

han ä å gålä, han är borta; gä däg å gålä, Hampä sag, impers. det lämpar sig, inträffar.
begif dig bort, försvinn! Hamn, -a, m. större stycke mellan tvänne

Gånglé, -ä, n. dagsverke, som allmogen är sömmar på en kjortel, skjorta 1. dyl.
skyldig att göra på preslbolet. Gångl&folk, Hamna, v. intr. fälla hår (Hafverö).
gå pä gånglé. Hamsä, v. n. hafsa, slamsa, uträtta sina göro-

Går, -ä, n var. Isl. gor. mål vårdslöst, med för mycken brådska.
Gårlma, f. kåda, som för sin elaka smak icke Hank, -a, m. 1) ok, ställning af träd, som 

luggas, i mots, till spängköa, som allmänt lägges öfver skuldrorna för alt underlätta 
luggas. bärande af (unga bördor. 2) Vidja scm bildar

Går-lärd, adj. (intens.) spränglärd; går-blöt, handlag på byltor och dyl.
genomval. Isl. gorblötr. Hangkä I. hångla säg fram, draga sig fram med

Gås, -a, f. 1) smör; gås ä kakä, smör och bröd svårighet; lefva i nöd och fattigdom.
2) en liten rund smörklick, som lägges på Gap!ä, v. n. göra efter hvad en annan nyss
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gjort; taga efter, säga eftér, efterbilda; allt 
på ett otympligt och oskickligt sätt.

Hasehbränä, -a, f. halsbrånad, äfven magasvé, 
magsyra; cardialgi. Isl. bruni. ^orsk. brona.

Haschflik, -a, m. halsduk.
Haschkabben, m. hals egenll. nedanför nacken.
Hascptråsu, f. halsduk (Hafverö).
Ha/r# sä, v. refl. sammandr. af handtera sig, 

snygga, putsa sig.
Hejda, v. n. vara njugg, hejda på gåsa, vara 

njugg på smöret.
Hemman och hemmanälter, hemifrån, hemal, 

hemåt.
Hetnat. -ä, nässla; urtica urens.
Hin, hinken, hin håle, djefvulen.
Hipä, v. n. endast i talesättet hipä ätter aän, 

(andan), andas tungt och med svårighet.
Hirö, v. n. rysa af köld 1. plötslig skrämsel. 

Riming, rysning.
Hjalp, -a, f. hjelp, biträde. Isl. hjälp.
Hön, n. måtta, förstånd, omdöme. Magahov 

saknar den som äter för mycket.
Hoja 1, huja, v. n. ropa. Jll. hööj 1. hooj.
Hokken, pron, relat. o. interr. hvilken.
Holk, m. ring som fästes vid nedra ändan af 

knifskaftet; vanl. af tenn.
Homla, -a, f. humla; håmmelmjö, honing, som 

humlorna samla.
Hu, pron. pers, hon, i kas, obl. a 1. na. Hu 

kuta, hon sprang; säg at a, säg åt henne.
Huga! 1. hua! interj, uttrycker förvåning och 

afsky.
Huggare, m. en huggare le kär, en ovanligt 

företagsam, rask och duglig karl.
Hugsä, v. a. erinra sig, draga sig till minnes.
Hukklä, -ä n. 1) hufvudkläde, halsduk som qvin- 

nor begagna på hufvudet. 2) trasigt plagg.
Hukkra, v. n. darra af köld.
Huka, v. n. böja sig ned; "sitta på huk,” hyck- 

lo . Isl. huka, inclinor.
Hum, endast i talesättet: ha hum om ngt,aning, 

misstanke.
Hundfalt, adv. högeligen, svårt, orimligt, oför- 

skämdt.
Hurr, endast i talesätten: ta sä en harr, taga 

sig en sväng; gå som en hurr, med ovanlig 
fart; hurra i vag, fara åstad med häftig fart; 
hurrabacken, kälkbacken; hurrabasen. Isl. 
hurr, n. hurra, v.

Huski, adj. hemsk, ohygglig. Isl. huskalegr. 
Hur, m. öfverbyggnad öfver ngt. qvärnhuv. 
Huvell, -a, m. tiden mellan säs-anna 1. mir- 

anna och slätt-anna.
Hvartätter, adv. efter hvarandra, allteftersom.
HcöHö, v. a. göra hvass, hvässa, på våt slen 

1. ’'bryna’1. Isl. hvetja (äf hvautr).
Hvefva, v. a. veckla in.
Hvefvå se Erä.
Heimmelkanti, adj. yr i hufvudet. rådvill. Isl. 
Mh, n. sanslöshel.

11 vin, -ä, n. fogel-lek; ijaderhvin.
Hmnä, v. a. om hönstup^en.
Hyttå, v. n. hota att slå till; hytla du, sa slär ja. 
Hygga sä ti nan, hylla sig till ngn.
Häbann, -ä, vidja som fasthåller åran.
Häga, båga, interj, som uttrycka förundran och 

beundran.
Hägas, v. 1) trifvas; icke vara mörkrädd. 2) 

behaga. Hågjälias, v. dep. falla i smaken, 
tycka om, vilja.

Ham«, v. n. uppföra sig otympligt, stå handfallen. 
Hångla, v. n. hänga efter ngn, vara efterhäng

sen ; visa ngn sin tillgifvenhet genom att 
närma sig, dock på ett otympligt sätt.

Hål-bett, adj. om gräs, hvarpå lien endast med 
svårighet biter.

Hältst at nånting, tält intill någonting; närmast. 
Ha7/en, endast i talesättet: låven a go, men 

hällen a batter. Ifl. hollr.
Hål-år, -ä, u. hårdår, missväxt-år. Isl. hallår. 
Hårfäl, -a, hårväxt; hårets ulseende i allmänhet. 
H«rsz l. hårt, adv. hvarlhän, hvarest.
Härtast, oordnadi och stripigt hår.
Häseha, v. n. gapskratta (Hafverö).
II«', v. a. 1) häfva, höja, ex. ka opp döra, öpp

na dörren, hä gen d., tillslut d- 2) taga, falta, 
lägga; ex. hå tå dä Haann, kläd af dig; ha 
på da skjorten, tag på dig klädningen. ku tå 
lassa, lassa utaf!

Habbar, -ä. n härbärge, visthus.
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Häf, adj. som förhäfver sig, högfärdig, som har 
för mycket sjellförtroende. Jtl. skicklig, i 
stånd till ngt; deraf fåhaf, tafatt.

HtfÄWä, v. a. klandra utan egentligt skäl, tadla, 
baktala.

Hä/, ihjel, slä häl 1. ihäl. Isl. sia i hel.
Hälla, v. Irans, fängsla hästar vid fotterna, dä 

de skola beta, men ej få aflägsna sig.
Hällä, -a, f. fängslet hvarmed hästen bindes.
üälä, v. n. fördraga köld; icke frysa, fastän 

anledning delill nog kunde vara för handen. 
Hälä. ätter, v. n. hålla efter i hack och i häl, 

följa tält efter.
Häl al! häll till godo (ironiskt)
Hön o. hönan, adv. här. Haan, adv. härifrån;

. gå häan, gå bort, undan.
A hännä, pr. det här; A danna, pr. det der.
’n hånn, pr. denne här, 'n dänn, denne der.
Härvel, -n, m. haspel.
Härnö, v. a. uppvinda garn från rullen på ha

speln (harveln).
Härvä, -a, f. räfsa, redskap hvarmed man räf

sar gräs.
Härkli, -a, f. ell slags räfsa, som begagnas i 

svedjeland, der råg sås.
IlarÅä, v. n. hosta ofla, men icke häftigt.
Hässja, v. n. andas tungt, Hasa af öfverdrifven

Ilä, v. impers.; dä ilä i kroppen, om rysningar. 
Ulgärsam, adj. ondskefull. Isl. illgördasamr. 
lllmari, iltpari, adj. inbunden, slug, listig, knip

slug. Angl. S. mar.
Illptektu, adj. listig (Hafverö).
Illsnärp, adj. hastig, qvick (Hafverö). 
llltägas, v. n. hafva onda aningar.
Illvar, adj. en som är på sin vakt, forsigtig 

och misstänksam; anande försåt.f
Illämä, adv. värä illämä, vara rädd och rådvill.
Impunner, præp. o. adv. under.
Intvätt, ingenting, ”assint”. Isl. vætt'ki, af vætt, 

eg. något.
Is, v. n. han is int, han är lat.
1st, yst, öster.

Jalmä, v. n. jama (om kattor), 
väsnas.

Jamli, adj. o. adv. jämn, jämnt, 
(Hafverö).

Isl. jalma,

lika mycket

Jamlä, v. n. mumsa, tugga illa, som den som 
är ulan länder.

Jamnan drar, ell jämnt och oafbrutet arbele 
har god och säker framgång. För jamnan.
för alllid. beständigt. Isl. fyrir jafnan.

Jamsä, v. n. uttrycka sig stammande och med 
osäkerhet; no slog ’n å jamsä å jamsa. men 
int [ekk 'n fram na ol.

Hurre Je! utrop, Herre Jesus!
Jelan, interj, hå jelan, ha för kallen! (Hafverö).
Jepeta, interj uttrycker forvåning.

ansträngning.
Hövs«/ Hässi hunnan! h. mära! h. hälen! interj, 

uttryckande afsky.
Höbäga, -n, m. inrättning af vidjor, hvari man 

lägger hö för all bära del på ryggen, vanl. 
frän marscn ti fångs#, d. ä. från logen till 
ladugården. \Jongä, -n, m. liten knif.

Hänä, -a, f. den del af djurets hud, som be—•/ j^ns. adv. nyss.
menniskan. LwsramenZ, adv. just, rikligt, visserligen. 

I justement.
täckt hufvudet; äfven hår pä

I.
/, ä, hi, -ä, hy, -ä, n. björnide.
Il, -ä, n. sinnesstämning; han 

han är på sin onda sida.

Isl. hyb-björn. 
ä på ond ilä

Jolb är -a, n. jordbär, smultron. Isl. jordarber.

Fr.

Jäkel, -n, m. dim. af djefvul.
Järmäs, v. dep. beskärma sig, låta illa. Isl. 

jarma, bräka.
Järtä, v. inlr. idissla. Isl. jortra.
Jdsiken, formula jurandi: ta mä jäsiken.

Östersund 1861, C. M. Berg.
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