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TILL

Hans Majestät

Konung



Storniägtigste, Allernådigste Konung!

Ett halft århundrade har förlidit sedan jag, jämte min sex år där

efter hädangångne medarbetare, hade nåden att i Eders Kongl. Maj:TS 
Höge Stammfaders händer öfverlemna första bandet af detta verk. 
Vi hade med så mycket större dristighet vågat med Hans MaJ:TS höga



namn pryda förstlingen af vårt arbete, som vi voro därtill uppmun
trade genom det lifliga intéresse som Konung CARL JOHAN genast 
visade då Hans Maj:t genom sin Herr Son, Hans Kongl. Höghet dåva
rande Kronprinsen, blef underrättad därom, att en för saken nitälskande 
man var betänkt på att genom enskilda personers förenade bidrag göra 
det möjligt för två därtill skicklige unge män att företaga utgifvan- 
det af en ny, med omsorg och förstånd utarbetad edition af fädernes
landets gamla lagar. Den snillrike Konungen, hvars skarpa blick 
sakens vigt icke undföll, täcktes vid framställningen härom genast 
ytra att detta var en sak, som genom Regeringens föranstaltande måste 
utföras, och att Justitie-Statsministren borde till Kongl. Malt inkom
ma med underdånigt förslag härom. Detta skedde, och de utsedde 
utgifvarne blefvo om sommaren 1822 satte i tillfälle att börja det 
arbete som, efter min medarbetares år 1833 timmade död af mig en
sam utfördt, nu blifvit fullbordadt. Det var emedlertid Konung CARL 
JOHAN, som genom sitt upplysta nit lade grunden till det verk, som 
omöjligen hade kunnat genom enskildt föranstaltande bringas till ut
förande och fullbordan. Arbetets snart sagdt omätliga vidd, då det 
skulle utföras på det sätt, som utgifvarne insågo att det måste ske 
om det skulle blifva till verkligt gagn, kunde väl icke annat än väcka 
farhågor, äfven i betraktande af de kostnader för staten, som arbe
tets fortfarande i många år skulle komma att medföra; men utgif
varne kunde dock inför Hans Malt i underdånighet förklara att de, 
i afseende på arbetets fortgång med tillförsigt vågade hoppas allt 
hvad på Hans Malts Nådiga försorg ankomme. Detta hopp har icke 
häller, efter de flera gånger i den senare tiden inträffade sorgliga 
skiften, svikit under Konung CARL JOHANS Höge Ättlingar och Efter
trädare, till dess att nu den dag har kommit, då jag får i djupaste 
underdånighet inför Eders Malts thron framlägga sista stycket af 
det verk, som jag från början icke hade ansett möjligt att någonsin 
få se fullbordadt. Då jag härvid får frambära uttrycken af min dju
pa tacksamhet för den omvårdnad, hvarmed fyra Sveriges Konungar



omfattat denna fosterländska angelägenhet, vågar jag vara förvis
sad därom, att Eders Maj:T funnit mig hafva ådagalagt min un
derdåniga tacksamhet på det sätt jag framför allt bort göra det, då 
jag ej af lystnad efter fåfäng ära, utan drifven af mitt samvetes röst, 
under den åt mig anförtrodda syslas skötande har bemödat mig att, 
såsom en ringa men trogen tjenare, så godt som det varit mig möj
ligt, fullgöra hvad jag varit pligtig att göra.

Med djupaste undersåtliga vördnad, trohet och nit framhärdar

Stormägtigste, Allernådigste Konung!

Eders Kongl. Maj:ts

underdånigste och tropligtigste 
tjenare och undersåte 

C. J. ScHLYTER.



F 0 K E T A L.

I företalen till båda Landslagarne har jag tillkännagifvit min afsigt, att om jag, 
sedan lagarnes utgifvande blifvit fullbordadt, ännu egde i behåll någon förmåga 
till vetenskaplig verksamhet, såsom ett bihang till detta verk utarbeta en ordbok 
öfver det gamla lagspråket, så vidt detta inefaltades i de i denna samling ut- 
gifna på Svenska eller Danska författade lagarne. Att de särskilda lagarne 
blifvit försedda med glossarier, har visserligen varit af stor vigt för lagarnes 
studium och — om de annars varit på ett ändamålsenligt sätt författade — 
af större vigt än öfversättningar, hvilka endast varit fogade vid några af la
garne, där de för största delen af läsare varit alldeles oumbärliga. Hvar och 
en som förstår att härom dömma, skall medgifva sanningen af det som ylrades 
i företalet till ÖGL. s. XXVII: ”En läsare, som vill grundligt studera dessa 
lagar, för hvilket ändamål ingen öfversättning kan blifva ett tillräckligt hjälp
medel, skall säkert finna att glossarier, som sätta läsaren i tillfälle att med 
en blick öfverse hvart ords olika betydelser och hvar lags egna talesätt, samt 
att själf uppsöka de obekantare orden och jämföra deras betydelse på alla 
ställen där de förekomma, äro af mera väsendtlig nytta för vetenskapen än 
äfven den bästa öfversättning, hvilken aldrig kan blifva mera än en nödhjälp 
för den, som vill spara sig besväret af ett grundligt studium”. Men ehuru 
vigtiga sådana hjälpredor äro vid läsningen af de särskilda lagarne, så är det 
icke mindre vigtigt för hela lagverkets studium, att hafva en på ett förnuftigt 
sätt utarbetad ordbok öfver hela samlingen, enär den omfattande öfversigten 
och jämförelsen af de ställen, där orden i de särskilda lagarne förekomma, 
naturligtvis i många fall gifver en vida klarare och säkrare insigt i ordens 
både egentliga och härledda bemärkelser, än som kan hämtas af de ställen 
hvart för sig, där orden förekomma i en eller annan lag. Detta tydliga för
hållande har man ej kunnat undgå att inse ända från början af arbetet med 
detta lagverks utgifvande; men det var också klart att en omfattande ordbok 
öfver hela samlingen af lagarne lika litet kunde utarbetas förr än alla lag
texterna voro kända genom pålitliga editioner, som glossarierna till de sär
skilda lagarne kunde utarbetas förr än dessa texter hvar för sig voro kända. 
Det var således först sedan själfva lagarnes utgifvande blifvit fullbordadt, som 
den ordbok kunde utarbetas, som nu lemnas i allmänhetens händer. I före
talet till sista bandet af lagarne s. CXII, CXIII är den plan tillkännagifven, 
som jag ämnade följa vid detta arbete; och som denna plan är den samma, 
som nu blifvit följd, så hör nämnda redogörelse i själfva verket egentligen till 
delta företal, och jag kan därför icke underlåta att här, såsom på dess rätta 
ställe, upprepa min sålunda i förväg gjorda framställning: ”Den ordbok, som

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. A
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är ämnad att utgöra 13:de bandet af detta verk, kommer att omfatta det som 
i lagarne är skrifvet på Svenska, och jämväl de på Danska skrifna lagarne 
(i 9:de bandet), ty skilnaden mällan dessa båda språk i de gamla lagarne är 
icke så stor, att den medför större svårighet vid deras behandlande i ett °e- 
mensamt lexikon, än olikheterna mällan åtskilliga Svenska landskaps lagspråk. 
Men hvad de Tyska glossarierna beträffar, som finnas i 7:de och 8:de banden 
äfvensom glossarierna öfver medeltidens Latin i l:a och 9:de banden, är därvid 
nu ingen ting vidare alt göra, än att meddela de rättelser och tillägg, hvartill 
anledningar kunna förekomma. Jag skall vid detta arbete icke förtiga eller 
underlåta att erkänna och rätta de mistag, som jag kan inse vara begångna 
i de förut utgifna glossarierna till de särskilda lagarne. Om någon granskare 
menai sig själl icke skola hafva begått ett eller annat eller ens något af dessa 
mistag, så må han besinna hurudana hjälpredorna för vårt gamla språks stu
dium varit under största delen af den tid, då jag varit sysselsatt med lagar- 
nes utgifvande, hvarvid glossariernas författande ej fått upptaga mera än en 
jämförelsevis korrt tid — huru t. ex. först för några år sedan för ändamålet 
verkligen brukbara ordböcker öfver det gamla Norska eller Isländska språket 
funnits — han må betänka livad han själf på den tiden och under sådana om
ständigheter hade kunnat i denna väg uträtta. — Vid utarbetandet af detta 
lexikon ämnar jag lika litet som jag gjort det vid författandet af de särskilda 
glossarierna, öfverskrida de rätta gränserna för en sådan ordbok; jag vill 
nämligen söka att så bestämd t som möjligt är förklar a de i lagarne förekom
mande ordens betydelse, och öfverallt, där textens mening är mindre klar, 
meddela den tydning, som kan åstadkommas genom utredning af det gramma- 
tikaliska och logiska sammanhanget, utan egentliga kommentarier; men jag 
skall, såsom hittills, afhåila mig från alla för det nämnda ändamålet onödiga 
och onyttiga grammatikaliska eller etymologiska utflykter, som, hvad värde de 
annars måtte hafva, här ej kunde tjena till annat än ett fåfängt Iärdomsprål, 
hvilket alltför ofta användes till att skyla bristen på den insigt i saken, som 
för ett sådant arbete aldramest behöfves”. Då denna omfattande ordbok huf- 
vudsakligen är bygd på den grund som blifvit lagd i de förut utgifna särskilda 
glossarierna, har jag ej funnit skäl att afvika från de grundsatser som vid 
dessas utarbetande blifvit följda. Naturligtvis hafva dock alla de Svenska och 
gamla Danska texterna nu blifvit å nyo noggrannt genomgångna, hvarvid allt, 
som jag i afseende på ordens bemärkelser eller uttydningen af särskilda ställen 
i lagarne funnit böra tilläggas, rättas eller tydligare förklaras, här blifvit upp
taget; de i glossarierna tillagda Latinska öfversättningar af orden äro, då de 
här skulle hafva upptagit alltför mycket rum, och äro mindre nödiga, enär 
livar och en som vill studera dessa lagar, måste känna Svenska språket, ute
slutna; och de utförligare anmärkningar, som i glossarierna på många ställen 
äro på Latin författade, äro här, likasom allt det andra, meddelade på Svenska; 
endast de vanliga grammatikaliska termerna, t. ex. sid. 1 pl., dat., f, quies in 
loco &c., äro här bibehållna, äfvensom Latinsk öfversättning af orden på 
några ställen blifvit bifogad den Svenska, då detta kunnat göra en vidlöftigare 
förklaring öfverflödig, t. ex. vid Afl, Aider, Fræstmark. En del endast i nyare
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till SkL. hörande handskrifter förekommande Danska ord, t. ex. afpæle, afstickc, 
afverge, bagc, baghere, befale &c., äro här förbigångna, enär det icke synts 
lämpligt eller nödigt att i denna ordbok upptaga nyare Danska ord, som blifvit 
tillräckligen förklarade i glossariet till SkL. Ordens bemärkelser äro här stun
dom annorlunda bestämda än i glossarierna, hvilket väl icke kan föranleda 
någon förvillelse, enär det för hvar och en bör vara klart att jag här meddelat 
de tydningar jag nu ansett vara de riktigaste, om de ock i någon mån af- 
vikit från hvad jag förr yfrat. I allmänhet har jag nu, likasom förr, följt 
den grundsats, alt icke alltför mycket sönderstycka ordens bemärkelser för 
att få dem att passa i alla sammanhang — ett förfarande som, i stället för 

«att göra det möjligt att likasom med ett mekaniskt handgrepp kunna utan 
eftertanke genast i högen af de uppräknade bemärkelserna med säkerhet träf
fa den, som tillhör hvarl särskildt ställe, förorsakar mera besvär och för
virring än åstadkommer gagn, då det medför den verkan som utlryckes med 
det bekanta ordspråket, att man icke ser skogen för trän. Ett sådant öf- 
verdrifvet mångfaldigande af ordens bemärkelser i en ordbok är ock i sig 
själft oriktigt, och grundar sig till en del på en falsk åsigt af saken. Då orden 
verkligen i sig själfva hafva bestämdt olika bemärkelser, som ej kunna för
blandas ulan att mistydning eller omening skall uppkomma, så måste dessa 
bemärkelser åtskiljas; men om man går utöfver denna gräns, invecklar man 
sig i finheter, hvarigenom man tillskapar bemärkelser, som orden hvarken hafva 
eller kunna hafva, och slutligen kommer så långt, att all vidare framgång på 
denna väg för uppnående af det föresatta målet blir omöjlig. Väl brukas, som 
sagdt är, många ord i flera olika bemärkelser, som tydligen ligga i själfva 
orden, och därför kunna och måste åtskiljas; men som inte språk är så rikt, 
att dess ordförråd räckt till att med de bestämdt olika bemärkelser orden 
kunnat antaga, uttrycka den oändliga mångfald af tankar, för hvilka man allt 
mera kommit i behof af uttryck i språket, så har man nödgats tillgripa det 
jämförelsevis fattiga ordförrådet som man hade att tillgå, och begagna mindre 
passande ord, i synnerhet verber och preposilioner, så godt man kunde, för att 
med dem göra sig begriplig. Som nu detta i det ena språket tillgick på ett 
sätt och i det andra på ett annat, så uppkommo i de särskilda språken denna 
oräkneliga mängd af egna talesätt (idiotismer), hvilkas mening man väl kan 
förstå, och hvilkas uppkomst till en del kan historiskt förklaras, men hvilka 
det dock är omöjligt att ordagrannt öfversätta från ett språk till hvilket annat 
språk som hälst; också är det i sådana talesätt ofta mycket svårt att förklara 
hvad hvart ord för sig skulle betyda, om ock ett barn mycket väl förstår 
meningen af talesättet i det hela. Man ser således att det måste finnas en 
gräns, utöfver hvilken uppställandet af särskilda bemärkelser ej må gå, då det 
ej är möjligt att uppräkna den massa af olika bemärkelser som annars skulle 
tilläggas en mängd ord, eller ens att utgrunda dem, eller egentligen att upp
dikta den mängd af särskilda bemärkelser, som i själfva verket aldrig funnits. 
Här gifves ingen annan utväg än att från uppställandet af de verkligen sär
skilda bemärkelserna öfvergå till framställning af fraseologien, då de särskilda 
talesätten anföras och förklaras under de bemärkelser af hufvudordet, dit de
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närmast kunna hänföras *). Så har det — för att endast nämna några få ex
empel — här under ordet Ganga, 1 b, blifvit i allmänhet anmärkt att detta ord 
brukas ”med afseende på särskilda förhållanden, då gåendet betecknar en män
niskas tillstånd, afsigten eller ändamålet med gåendet o. s. v.”; men icke hade 
det, i anledning af de här anförda talesätten: ganger Jær ivir, gange af ra- 
dheno, ganga hem at manni &c., bort såsom särskilda bemärkelser af ordet ganga 
upplagas att lefva, uteslutas, gå i afsigt att skada eller stjäla eller göra hor, 
göra sig själf skada, gå i landsflykt, svärja &c., så att alla dessa bemärkelser 
skulle ligga i själfva ordet ganga, och ej i det sammanhang hvari det före
kommer; icke häller kunde, därför att det heter upsbæra ÿing, d. ä. samman
kalla ting genom budkafles uppskärande och utsändande (då framställningen 
gör ett språng, som kan jämföras med den Hebreiska så kallade constructio 
prtvgnans), ordet upskæra öfversältas med sammankalla, o. s. v. En stor mängd 
ställen har jag anfört, där orden hvart för sig äro tydliga och ej hafva be- 
höft någon förklaring, men deras mening dock är mer eller mindre otydlig 
eller svår att fatta; min på sådana ställen meddelade uttydning är då icke en 
ordagrann öfversäftning, hvilken ej behöfts, och icke häller hade gjort saken 
tydligare, utan en framställning af de anförda ordens mening i det sammanhang 
där de förekomma. Vid några ord (A, Af, och At præp. och conj.) har jag 
funnit tjenligt att först i ett sammanhang uppgifva de bemärkelser hvari ordet 
förekommer, och sedan under siffror och bokstäfver (A, 1 a), 1 b) &c.) citera 
de ställen som sålunda hänvisas till hvardera af de förut uppräknade bemär
kelserna. De lagar, där orden förekomma, äro här anförda; men då ställena, 
där orden eller talesätten i de särskilda lagarne finnas, äro i glossarierna ci
terade, hade det skolat medföra en vidlöftighef, som kanske med 30 ark eller 
mera hade ökat detta verks vidd, och med det samma hade betydligen för
svårat ordbokens begagnande, om alla dessa snart sagdt oräkneliga citater 
här hade blifvit å nyo införda; detta hade dessutom varit till ingen nytta, då 
den läsare som vill i den anförda lagen se ställena där ordet förekommer, i 
allt fall måste gå till själfva lagen, i hvars glossarium ställena äro uppgifna. 
Det har därför här varit alldeles tillräckligt att med en tillsatt stjärna, t. ex. 
VG.*, ÖG.* &c. 1 2) tillkännagifva att det eller de ställen, där ordet eller talesättet 
i den anförda lagen igenfinnes, äro i den lagens glossarium uppgifna; men om 
ett här upptaget ställe ej finnes i glossariet, eller det annars för tydlighetens 
skull funnits nödigt att här utföra citatet, så har detta skett, t. ex. vid A, f. 
ME. B. 26:4; vid A, præp. VG. I. K. 20:2; II. A. 21. écc. Vid ord som hafva 
många bemärkelser, hvilka här äro anförda i annan ordning och således under

1) Jfr. hvad härom är i korthet anfördt i ord
boken under prep. A sid. 1.

2) Jag har, såsom i den särskilda förtecknin
gen på här brukade förkortningar anmärkes, 
här endast betecknat de särskilda lagarne 
med bokstäfverna VG., ÖG. &c. u.tan att til
lägga L, hvilket vid denna massa af cita
ter skulle hafva vållat en ökad och alldeles

onyttig vidlöftighet. Så har GotlL. i allmän
het endast blifvit betecknad med G., men 
då detta på några ställen hade kunnat mis- 
förstås, har jag där för tydlighetens skull 
utsatt Gotl., t. ex. vid ordet Ater föra, där 
G. hade kunnat tros betyda GiptaB. i den 
näst förut citerade VG. II.
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andra siffror än i glossarierna, hvarigenom citaterna i dessa äro svårare att 
igenfinna, är efter stjärnan i parenthes tillagd en siffra, som hänvisar till den 
bemärkelse, under hviiken stället är i glossariet upptaget, t. ex. vid prep. A 
sid. 3. U.*(7), VG.*(5), som således betyder att de anförda ställena igenfinnas 
i gloss, vid UL. under 7:de bemärkelsen, eller vid VGL. under den 5:te o. s. v.; 
jfr. prep. At, där många hit hörande exempel finnas. Likaså, då ett talesätt 
är i ett glossarium upptaget under ett annat ord än det, där det här är an- 
fördt, utan att i glossariet är dit hänvisadt, är sådant här anmärkt genom en 
efter citatet i parenthes tillagd hänvisning, t. ex. vid A4, sid. 3, a mans vægna, 
ME.*(u. Væglina), hvilket betyder att citatet igenfinnes i gloss, vid MELL. un
der ordet vseghna; då flera sådana hänvisningar förekomma efter hvarandra (t. 
ex. vid A siemia), är u. (under) endast utsatt på första stället. Vid de vanli
gaste, ofta förekommande orden och talesätten, har det naturligtvis hvarken 
här eller i glossarierna kunnat komma i fråga att uppräkna alla de ställen där 
de finnas, utan det har varit nog att, sedan ett tillräckligt antal blifvit anförda, 
genom ett tillagdt &c. tillkännagifva att flera ställen finnas, hvilka det varit 
onödigt alt citera. Äfvenså har, vid sådana ord, den sammanlagda mängden 
af de i glossarierna upptagna citaterna, stundom varit så stor, att den funnits 
kunna utan skada här något inskränkas. Då de vanligaste ännu brukliga ord, 
af hvilka citater blifvit upptagna ur de äldre lagarne, äfven förekomma i de 
yngsta, men deras bemärkelse där ej kunnat vara någon ovisshet underkastad, 
hafva stundom citater ur dessa lagar, såsom alldeles öfverflödiga, icke blifvit 
gjorda, hvaraf den slutsats icke må dragas, att dessa ord där icke förekomma. 
Vid de ord som endast finnas i en af lagarne, i hvars glossarium de blifvit 
utförligt och med anförande af dit hörande citater förklarade, har det synts 
onödigt att här upprepa det samma som förut blifvit sagdt, och jag har därför 
då endast hänvisat till det glossarium, där ordet redan blifvit tillräckligen af- 
handladt; så är vid ordet damsbond, med undantag af ett litet tillägg, endast 
hänvisadt till SkL:s glossarium, vid oinynd till ÖGL:s. Likaså, då det icke hade 
varit lämpligt att här upptaga allt det som angående de i de särskilda landskapen 
brukliga eder blifvit anfördt i glossarierna, har jag, i afseende på det som jag- 
ansett här kunna förbigås, hänvisat till glossarierna; se vid Ej>er s. 140, Svseria 
s. 620, Yita s. 710, Væria s. 732. Åtskilligt af hvad i glossarierna blifvit an
fördt ur äldre författares skrifter, i synnerhet uppenbart oriktiga eller endast 
på lösa gissningar grundade tydningar, har jag, ansett onödigt att här upptaga; 
dock har jag stundom, då jag därtill funnit någon anledning, i afseende på 
sådana här förbigångna underrättelser hänvisat till glossarierna; se Afkænnu 
Jing, Aflicstir, Afrapa las, Afrökia, Aftökis faî, Agnabaker, Bikaÿer, Bislingarÿer, 
Bono ficc. Den anmärkning må här tilläggas, att om, såsom hvar och en bör 
kunna inse, en sådan noggrann hänvisning till de ställen i lagböckerna, där 
hvart ord med sina olika bemärkelser förekommer, som i denna ordbok lika 
med de förut utgifna glossarierna blifvit iakttagen, i hög grad försvårar utar
betandet af ett sådant verk, så måste ock hvar och en som verkligen vill med 
allvar studera en gammal lag, medgifva att, såsom redan förut (sid. I) blifvit 
anmärkt, utan en så beskaffad hjälpreda, äfven med biträde af en öfversätt-
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ning, ett verkligt studium ej kan utföras, om ej hvar och en läsare skall för 
sitt behof, så godt ske kan, göra ändlösa och tidsödande men dock för ända
målet icke tillräckliga eller för honom själf tillfredsställande anteckningar, i 
saknad af det som utgifvaren hade bort göra, och äfven hade gjort om han 
hade därtill haft nödig skicklighet och ej velat spara sig besväret. För att 
nu icke för öfrigt tala om de nya editioner af gamla lagar, hvilka, såsom 
Norges gamle love och Fin sens edition af den Isländska Grågås, äro alldeles 
utan glossarier, må endast anmärkas att de lageditioner hvilka, såsom de Kö- 
penhamnska editionerna af Magnus Lagab. GulL. tryckt 1817, och af Grågås 1829, 
äro försedda med glossarier utan hänvisning till de ställen där de upptagna 
orden förekomma, hafva, i afseende på en sådan bifogad hjälpreda, om den 
ock annars vore af verkligt värde, för ett grundligt studium af lagarne vida 
mindre företräde än man kunde tro, för de editioner som alldeles sakna glos
sarier, enär den som ville i en af dessa eller dylika editioner efterse ett visst
ord, väl kunde i glossariet se att det måste finnas någonstädes i lagboken,
men ej finge veta hvar han skulle söka det; den åter, som studerade själfva
lagen, och ville angående ett visst ord söka upplysning i glossariet, finge väl 
där veta hvilken eller hvilka bemärkelser författaren funnit för godt att till
dela ordet, men genom frånvaron af citater vore han utestängd från möjlig
heten att själf efterse ordet och jämföra dess bemärkelser på andra ställen 
där det möjligen kunde förekomma, om han ej skulle underkasta sig det ar
betet, alt för hvart sådant ord genomsöka hela lagboken, eller ock, såsom 
förut är sagdt, i förväg genom fullständiga anteckningar själf fylla den brist i 
glossariet, som dess författare ej kunnat eller velat inse; vid ord, där i glos
sariet flera bemärkelser uppräknas, men icke tillkännagifves hvar dessa olika 
bemärkelser förekomma, blefve den läsare, som i denna del med skäl väntade 
sig vägledning af författarens insigt, i sitt hopp alldeles bedragen. — Angå
ende de ur de gamla texterna i denna ordbok anförda orden bör för öfrigt 
anmärkas att den i handskrifterna förekommande orthografi, hvilken äfven i 
samma handskrift ofta är mycket omväxlande, ej kunnat strängt följas, eme
dan en större likformighet i stafsättet varit oumbärlig i en ordbok. Äfven 
mällan de ur de särskilda lagarne anförda orden hade jag velat i detta hän
seende, så vidt möjligt varit, iakttaga någon öfverensstämmelse; men jag fann 
snart att det som i denna del kunde göras, blefve obetydligt, emedan olikhe
ten i Orthografien i de särskilda lagarne, och äfven i handskrifterna af samma 
lag, är så stor, att ändringar i denna del lätt kunde göra mera skada än 
gagn. Det behöfver knappt såsom exempel anmärkas huru olämpligt det vore 
att vilja bringa Skånelagens orthografi till öfverensstämmelse med de öfriga 
lagarnes; och att drifva ett sådant jämkande ända till ändrande af de gramma- 
tikaliska formerna, vore en uppenbar förfalskning,, Ett ögonkast på språket 
i Gotlandslagen är tillräckligt att visa att ett dylikt försök med denna lag 
vore orimligt. Det är ock klart, att äfven där ej annars är en betydlig olik
het mällan språket i några lagar, det ej vore möjligt att till öfverensstäm
melse i Orthografien bringa språket i lagar och handskrifter af så olika ålder 
som de äldsta och yngsta af dem, som äro upptagna i denna samling. För
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att nämna endast ett exempel: huru skulle man kunna införa bokstafven b i 
de ord som äro anförda ur StL. och ChrLL., där denna bokstaf icke finnes 
i någon enda handskrift ; eller, då detta vore omöjligt, skulle man tillvägabringa 
likheten genom att ändra nämnda bokstaf i alla de äldre lagarne till th? Ett 
sådant sätt alt gå till väga med det gamla språkets orthografi blefve ett sy
stem af mer eller mindre grofva förfalskningar 3). De under arbetets fortgång 
i någon mån ändrade åsigterna om den rätta gränsen mällan det obetydliga 
som kunde och borde göras för att tillvägabringa någon likformighet i d°et 
ifrågavarande afseendet, och det som ej borde göras, hafva ej kunnat annat 
än här och där vålla åtskilliga inkonsequenser, hvilka dock, som jag hoppas, 
ej skola finnas vara af den betydenhet, att de kunna åstadkomma ringaste skada! 
Hade allt sådant skolat, så vidt möjligt varit, undvikas, som i nämnda afseende 
kunde, af lusten att mästra, anmärkas som fel, så hade efter ordbokens ut
arbetande, dess tryckning först måst uppskjutas till dess jag hade hunnit klart 
genomskåda allt hvad som härvid borde iakttagas, och därefter hade alla 
texterna måst å nyo genomgås för att bringa alla därur hämtade citater till 
noggrann öfverenssfämmelse med de slutligen stadgade grundsatserna, hvilka 
dock, såsom jag tror, om verket en gång hade hunnit tryckas, hvarken hade 
blifvit mig sjålf till nöjes, eller kunnat undgå andras klander. Och emedler- 
tid hade tryckningen måst i så lång tid uppskjutas, alt den troligen icke hade 
hunnit i min lifstid börjas, långt mindre fullbordas, i synnerhet som en sådan 
tillökning i det ändå nog svåra och vidlöfliga arbetet, hade kommit att vida 
öfverstiga mina ännu återstående krafter.

De i lagarne förekommande ställens och personers namn äro upptagna i 
de vid de särskilda glossarierna fogade indices nominum propriorum. Att här 
meddela en alla lagarne omfattande index af detta slag har ej kunnat komma 
i traga, enär en sådan namnlista ej ligger inom gränserna för en ordbok. 
Dessutom hade de rättelser eller ytterligare upplysningar som jag nu skulle 
kunnat meddela i ämnen, hvarmed jag i senare tider icke haft tillfälle att sär- 
sluldt sysselsatta mig, ej varit af betydenhet. Något dit hörande har jag dock 
begagnat tillfallet att anmärka i nästföljande förteckning i sammanhang med 
rättelser i texterna. ”

•a l id?r Vld af denna ordbok; s. 786 o. f., fogade B ihan g har jag
vid åtskilliga ord tillagt anmärkningar, hvilka jag ansett mig böra meddela till 
ytterligare upplysning angående vissa ämnen, eller till vederläggning af orik- 
tiga tydningar, men ej kunnat inrymma bland de till största delen korta ord- 
och sakforklarmgar som egentligen tillhöra ordboken. Till de sålunda i bi- 
hanget intagna anmärkningar har jag hänvisat i ordboken vid de ord, där de 
annars skulle hafva haft sin plats, såsom vid Afata, Alin, Antimi &c. Men vid 
en del ord har jag forst under bokens tryckning funnit anledning att göra tillägg; 
och da på sådana ställen hänvisningar till bihanget ej kunnat i ordboken in-

3) Med det som här blifvit sagdt må jäm
föras det som i företalet till MELL. s. XCIII, 
XCIV är anmärkt om det förvända sättet

att, såsom det heter, ”rena”, eller som det 
snarare borde kallas, förfalska gamla texter.
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föras, bör jag här nämna de i bihanget upptagna ord, till hvilka, af nämnda 
anledning, hänvisningar saknas i ordboken. Dessa äro : AnbuJ, Annar, Arm
borst, Bo land, Bordklapp, Brostræde, Brötar tak, Bælskin, Bota varier, Heghia, 
Flokker, Fnl, Fæ, Gen, Gujsivalagh, Han, Huvujbani, IN or Jan, Pundari, Siunnan, 
Vsegher.

Hvad som egentligen borde i detta företal framställas, eller de grundsat
ser som vid utarbetandet af denna ordbok i allmänhet blifvit följda, har jag 
nu anfört; det har, såsom läsaren finner, icke varit mycket; arbetet själft får 
under begagnandet göra reda för det öfriga. Men jag har ej kunnat umder- 
låta att här meddela några anmärkningar, hvilka jag under denna ordboks 
utarbetande funnit böra tilläggas vid åtskilliga ställen af de i de föregående 
banden tryckta lagtexterna; äfvensom andra med detta verk i närmare eller 
fjärmare sammanhang stående ämnen hafva förekommit, hvilka fordrat lutför- 
ligare framställningar, som jag nödgats att såsom bihang till detta företal här 
inrymma.

Den förteckning jag här meddelar öfver de ställen i lagarne, vid ihvilka 
jag ansett nödigt att tillägga anmärkningar, jämte några rättelser och tillägg 
till de vid glossarierna fogade indices nominum yroyriorum, äfvensom till före
talen, inefattar naturligtvis icke de Addenda et emendanda som redan blifvit 
anmärkta i slutet af de särskilda banden af lagarne, och den Index mdden- 
dorum &c. som är bifogad 12:te bandet; men här bör uppmärksamheten fästas 
därvid, att nämnda sammandrag i 12:te bandet icke upprepar de anmärknin
gar som finnas i de föregående banden, och angå samma band där die äro 
intagna; så har det funnits onödigt att upprepa de anmärkningar som angå t. 
ex. l:a bandet, och äro meddelade i slutet af samma band, där hvar läsare 
genast kan finna dem utan att behöfva gå till 12;te bandet för att söka dem, 
och därför har där endast blifvit hänvisadt till de anmärkningar som äro spridda i j 
de följande banden, där det hade blifvit mycket besvärligt och tidsödande att 
eftersöka dem; härom hade dock en erinran bort meddelas vid början af mämn- 
de index. Icke häller har jag ansett nödigt att här upprepa de förslag till 
rättelser af särskilda ord i texten, hvartill jag under utarbetandet af denna 
ordbok funnit anledning, och hvilka blifvit anmärkta hvar på sitt ställe i ord- 
boken.

De anmärkningar som jag funnit vara af den vigt, att de bort här til
läggas, äro följande: VGL. sid. 10 not. 1. läs: Legendum videtur: pa skal : 
arvingi vig hi a pingi lysa oc fr af all sighia; jfr. ordb. o. fr afall. S. 96 j
not. 63. orden: Forte legendum nöpga strykas ut. — S. 122 not. 19. i stählet för 
orden: Nobis vix &c. bör läsas: Litt. N baud raro significat nomen quoddam 
a loquente pronuntiandum, et sic his tribus locis nomina actoris et rei ditemque 
condictum, quae nominare debuerunt jurantes; jfr. UplL. KkB. 11: l. not. 84; MELL. 
GB. 5: pr. nott. 7, 10; EgnB. 12. n. 70; ChrLL. JB. 10: pr. n. 13. — S. 124 mot. 29. 
läs: sök til scriptum est pro sökti til ; cfr. III. 63. et Præf. pag. XX. — S. 148
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r. 13. vid adrum tillägges not: V. admin delenda est, nisi pro praecedente v. 
pem legendem sit huar; cfr. I. G. 9: 1. — S. 167 not. 43 strykes ut. — S. 175 
not. 94 strykes ut. — S. 178 r. 8 vid orden skilices at tillägges not: Pro skil
ices at legendum videtur skil a ; cfr. textuin capitis. — S. 232 r. 8 vid annat 
ping tillägges not: Lege enncet ping, haec enim (ransscripta sunt ex ÜGL. Ejos. 1: 8, 
ubi annat ping pro enncet ping errato est scriptum. — S. 244 r. 13 vid mil til
lägges not: Adde eig. — S. 281 not. 78 tillägges: MELL. SVJo. 9; ChrLL. SVd. 
7. — S. 307 not. 18 gär ut. — S. 575 Ordet Lydekinus, tillägges: En borgare i 
Skara med detta namn omtalas i ett Biskop Brynjulfs bref af år 1315, Sv. 
Diplom. N:r 1997. — Ordet Pcetcer 2, orden Peter — Westerås gä ut, ty K. Mag
ni Canceller var ej samme Peter som var Biskop i Vesterås; dessa båda 
nämnas i Skenninge stadga (Sv. Dipl. N:r 813); jfr. Strinnholm, Sv. folk. 
hist. IV. 581. — ÖGL. s. 100 r. 1 angående orden pcet — martins mcessu dagh
jfr. ordb. o. mungats gcerp. — UplL. s. 118 not. 26 tillägges: Cfr. ÖGL. ES. 9: 1__
Föret. s. XV sp. 1 r. 24 för: illo läs: illi. — S. XXI sp. 1 r. 28 för: quo läs: qua
— S. LXV not. 34, här hade bort tilläggas att Loccenii Latinska öfversättning 
af KyrkB. är bifogad hans tryckta öfversättning af Stadslagen (jfr. StL. föret.
s. LXXXVI). — SML. s. 33 r. 8 vid orden fri sial since tillägges not: Verba 
fri sial since delenda esse vident ur. — S. 65 r. 13 vid ordet malseghande til
lägges not: Sine dubio legendum est houuz man; cfr. KgB. 5: pr. —- S. 334 o. 
Ncerikia, orden Ncerikia, ncerkia och -kin—1 strykas ut, ty Ncerkia i KgB. 
1 är nomin. pl. för -kiur eller -kiar; jfr. ordb. o. ncerikiar. — VML. s. 27, Fl. 2 
hade ej bort skiljas från fl. 1. — r. 8 vid orden: sipan mm &c. tillägges not: 
Forte legendum : peer sipan mm pcet köpit. — S. 129 not. 18 går ut. — Föret. s.XVr. 
6 efter orden ”särskild lag” tillägges not: Här må äfven nämnas ett föregifvet dom- 
bref af år 1325 (Sv. Dipl. N:r 2496), där Magnus Finvidson säger sig se
cundum censuram legum Vallensium indicasse (läs iudicasse) &c. Om än detta 
bref ej vore understocked kunde däraf lika litet bevisas att det icke var Väst- 
mannalagen som också var och här kallades Dalarnes lag, som af VML. I. G. 
11; pr. kan bevisas att Dalarne hade en särskild lagbok. — HelsL. s. 3 r. 11 
för gojoa10) mannum läs: goj^a mannum10), och not. 10 för gopom läs mcen.
— GotlL. s. 66 not. 31 tillägges: Lege Vill. — Föret. s. XIII r. 13 tillägges: 
Huru Hadorph erhöll kännedom om den här omtalade handskriften, upplyser 
ett bref af den 1 Januarii 1684 till K. Carl XI från Professorn i Uppsala An
ders Spole, däri författaren, som förut hade varit Professor i Lund, bland 
annat berättar att han, som hade varit sorgfällig att efterfråga gamla doku
menter hos presterna ”där neder”, hade bekommit af en prest ”ett gammalt 
på pergament skrifvet exemplar af Gotlands lagen och historia af dess första 
bebyggelse, på gammal plattyska skrifvet för 200 år”, hvilket han ”communi- 
cerat med Secreteraren Hadorphio” (Samlingar till Skånes historia, fom- 
kunskap och heskrifning, Lund 1870, s. 3).

Åtskilliga under de senare åren utkomna skrifter hafva gifvit mig anled
ning att här meddela ytranden, hvilka ej kunnat finna tjenlig plats i själfva 
ordboken. Jag vill härvid anmärka att jag ej funnit mig skyldig att taga kän-

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. B
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nedom af, och till besvarande antingen här eller i ordboken upptaga allt hvad 
som i särskilda skrifter kan hafva blifvit ytradt till förment vederläggning af 
ett eller annat ställe i de förra banden af detta verk, och hvaribland troligen 
äfven finnes sådant, som ej kommit till min kunskap.

Bland de skrifter som jag ansett mig böra här nämna är, både såso na den 
äldsta och i anseende till det omfattande inehållet, i första rummet att om
tala J. J. Nordströms Bidrag till den Svenska samhällsförfattningens historia, 
2 afdelningar, Helsingfors 1839, 1840. Detta arbete är en frukt af mycken 
beläsenhet och mångårig flit med samlande af inaterialier, hvilket ock forvärf- 
vat det ett anseende af grundlighet bland läsare, som ej haft tillräcklig Disigt 
att rätt bedömma det sätt, hvarpå de samlade materialierna blifvit använda. 
I själfva verket förekomma här öfverallt bevis på ett oredigt hufvud, fullkom
lig frånvaro af kritik, och oförmåga af sundt omdöme äfven i ganska enkla 
och klara frågor. Dem som mena att detta ytrande är orättvist eller för 
strängt, vore det nog att hänvisa till de bevis jag händelsevis kommit att 
framdraga i företalet till VML. sid. XVIII not. 26 ; sid. XX not. 28; BjR. föret, 
sid. XXXV not. 9, och MELL. föret. sid. LXXI not. 11. Såsom prof på författarens 
kännedom af det språk, hvarpå våra gamla lagar äro skrifna, må tjena huru- 
ledes han anför ord så lydande i nominativus: kirkiu, gamble kronogodse, ku- 
nungsara, samtala, skyldra (adj.), gamblæ byrdh, fridhi, allum them, kasna 
(i kasnavargher), oppinbara skript, tvæggia, lönda laste (I. sid. 19, 44, 46, 55, 
60 &c.) ; huru han skrifver mark och örtug. karlgilder, alle mannin, lukter 
neemd, vita han sanna eller osanna; huru han talar om ”det” och ”de” samta- 
lu; huru han ur VGL. I. A. 8. anför orden medh mand ok medh mælæ, och 
vid mand tillägger: (icke mundi'), hvarmed meningen är att ordet skulle 
vara mund, f., emedan där annars borde stå mandr (likasom i nomin., II. sid. 
29); huru han öfversätter orden: til nyo vikna fasto, ChrLL. Tg. 8, ”och nio 
veckor framåt in i fastan” (II. s. 517); huru han såsom hinder för äktenskap 
nämner frœndsimispicel, retskuspiœll, siffskapsspicell (hvarvid åberopas ett Påfve- 
bref angående ”svågerlagsskyldskap”) och gudsivalaghs spiœll, som förklaras bety
da ”den andeliga förvandskap som uppstod därigenom” &c. (II. s. 17), o. s. v. Dessa 
framlagda prof på författarens tankereda och språkkunskap må vara tillräck
liga för att däraf kunna sluta till graden af hans förmåga att tyda våra gamla 
lagar; åtminstone har jag ej kunnat åtaga mig det jättearbete, att genomgå 
den af honom uppstaplade massan af citater ur våra lagar för att utreda alla 
där förekommande mistydningar, i hvilka författaren framlagt bevisen för sina 
orediga åsigter. Det får således från min sida bero vid den varning, att icke 
fästa sig vid hans tydning och tillämpning af de af honom anförda lagställen, 
som kan hämtas af det som jag nu har anfört. Jag finner mig dock nödsa
kad att något belysa en annan sida af författarens sätt att gå till väga, näm
ligen den utväg han begagnat att pryda sig med lånta ljädrar, hvarvid han 
icke underlåtit att hedra äfven mig med sin uppmärksamhet. I mina uinder 
vårterminen 1835 i Uppsala hållna Akademiska föreläsningar öfver Sveriges ytre 
laghistoria hade jag först ytrat den öfvertygelse, att den dittills så hallade 
Dalelagen ej var annat än en äldre bearbetning af Västmannalagen, oeh för
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denna sats framställt den bevisning, som sedermera blef upplagen i företalet 
till den år 1841 tryckta editionen af VML. 4) Då det nämnda förhållandet 
sålunda var for min åhörarekrets i Uppsala välbekant, citerade jag i mina fort
satta föreläsningar ”den äldre VML”, några gånger med tillägget: (eller så kal
lade Dalelagen), och endast i den formen blef detta meddeladt i mina 1836 
tryckta Juridiska af handlingar sid. 53 &c. Nordström kunde ej underlåta 
att i det 1839 tryckta första bandet af sina Bidrag s. VIII tillegna sig en i hans 
tycke så märkvärdig upptäckt, men han förmådde för denna åsigt icke anföra 
ringaste skäl, emedan därom ingen ting stod att läsa i mina afhandlingar, utan 
ytrade blott att ”Dalelagen, så kallad af Hadorph, i det hela torde vara en 
äldre codex af VML.”, hvarvid han, för en syns skull, i en not hänvisade till 
”företalen till Hadorphs edition”, likasom om skälen för ett sådant antagande 
skulle vara där anförda, hvilket, såsom hvar och en kan se, är alldeles ogrun- 
dadf. I anf. företal s. II not. 3 anmärkte jag att Nordström, som i sina 
Bidrag flitigt begagnat mina Juridiska afhandlingar, dem han dock ej funnit 
för godt, alt på något enda ställe citera, äfven antager att den så kallade Da
lelagen ”i det hela” torde vara en äldre VML., men att några grunder för 
denna åsigt icke anföras. Ett svar på denna anmärkning stod att läsa i tid
ningen Studier, kritiker och notiser, Lund 1842, N:r 27. Utan att vilja vidare 
uppehålla mig vid det författaren egna förvända sätt att argumentera, som 
detta ’genmäle” företer, vill jag blott anmärka hans bestämda försäkran att 
mina Juridiska afhandlingar voro honom obekanta då han sammanskref sitt 
arbete, och alt några oriktiga åsigter i detta hade kunnat undvikas, om denna 
skrift då stått honom till hands. I stället för de sista orden hade möjligen 
kunnat skrifvas: om det ej då hade blifvit uppenbart att rättelserna varit häm
tade ur min ifrågavarande skrift. I afseende på frågan huruvida denna skrift 
var så alldeles okänd i Helsingfors, må i förbigående nämnas, hvad ur en högst 
pålitlig källa är mig bekant, alt nämnda bok före år 1839 till och med varit 
såld på bokauktion i Helsingfors. Då jag alls icke lägger någon vigt på det 
i milt ofvannämnda företal omtalade flitiga begagnandet, och för ingen del vill 
sysselsätta mig med att uppräkna exempel som i en för mig så likgiltig sak 
kunde anföras, nödgas jag dock erinra om det i denna ordbok vid ordet karl> 
gilder i Bihanget vidrörda förhållandet med de i mina Juridiska afhandlingar, 
i anledning af de 40 marker som edsöresbrytare, då han fick fred, skulle böta 
till Konungen, förekommande beräkningar angående det gamla myntet, hvilka 
kunna jämföras med det som står att läsa i det fyra år senare tryckta andra 
bandet af Nordströms Bidrag s. 381 o. f., där i synnerhet det är i ögonen 
fallande, som jag anfört s. 74, 75 med tillämpning på de 40 markerna, hvilka 
för mig voro utgångspunkten; då allt detta igenfinnes siffra för siffra hos Nord
ström s. 381, hvarvid till och med de af mig af nämnda anledning omtalade 
40 markerna i hastigheten råkat att följa med, måste en af oss hafva afskrif-
4) En ny författare, R. Tengberg, disp. Om ningar, hvilka han tyckt vara så grundliga, 

den äldsta territoriala indelningen och att de kunnat berättiga honom att ”påpeka
förvaltningen i Sverige, Uppsala 1874, s. att frågan visserligen icke är så alldeles
67, 68, har i denna fråga framkastat invänd- afgjord".
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vit den andre, enär det omöjligen kan visas att vi båda hafva afskrifvit våra 
siffror ur en tredje äldre skrift. Jag misunnar visserligen icke Nordström 
äran af dessa uträkningar, hvilka jag så mycket mindre ulgifvit som tillför
litliga, som jag tvärtom uttryckligen anmärkt att ”jämförelsen ytterst hvilar 
på en hypothes, som ej kan gälla för mer än hvad den är”; men jag vill for 
ingen del framdeles, då möjligtvis en af de anförda skrifterna utkommit i en 
ny upplaga, blifva ansedd för att vara den, som på sådant sätt i tysthet af
skrifvit en annan författare, hvilken jag sedan skulle hafva beskyllt för plagiat.

I Ch. Naumanns Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning, 
9:de årg. 1872 s. 76 o. f. samt ll:te årg. 1874 s. 161 o. f., 737 o. f., läsas, under 
titlen : Bidrag till en ordbok öfver landskap slag arne, försök till uttydning af 
åtskilliga i några af lagarne förekommande ord, hvilkas egentliga betydelse 
antingen blifvit i glossarierna tillkännagifvet att jag ej kunnat förklara, eller 
r'bidragens'n anonyme författare funnit sig bättre än jag inse. Då jag måste 
beklaga att jag ej kunnat göra mig något gagn af den så välvilligt erbudna 
hjälpen, eller dela författarens öfvertygelse om öfverlägsenheten af hans in- 
sigter i dessa ämnen, men det hade varit ändamålslöst alt ingå i en utförlig 
vederläggning af alla dessa 15 försök, har jag dock ansett mig böra här med
dela en förteckning på de i ”Bidragen” upptagna orden, och i största korthet 
uppgifva hufvudinehållet af de såsom riktiga framställda tydningarne, med bi
fogande af några anmärkningar; endast angående två af dessa försök har jag 
funnit skäl att meddela utförligare ytranden i Bihanget under orden kiolsvarf 
och ]>angbrækka. I 9:de årgången af nämnda tidskrift förekomma följande 
ord: Aftökis fæ; detta är enligt förfms öfvertygelse ”både en alldeles riktig 
och en uttrycksfull benämning af föremålet för det skifte eller köp, som in
gendera kontrahenten vill vidkännas”, men antages också kunna vara skriffel 
för arftökis fse, hvilket äfven skulle betyda något som här vore passande; 
vid dessa uppenbart oriktiga tydningar är icke nödigt att uppehålla sig. — 
Athavi; detta ”är tydligen åthäfva”; ja, detta är visserligen så tydligt, att det 
icke behöft anmärkas; men lika tydligt är det att bemärkelsen af det nu bruk
liga ordet åthäfva icke passar på anf. st. i VGL.; det hade också kunnat an
märkas t. ex. att ordet til namn, som i gloss, vid VGL. öfversättes med ”titel, 
värdighet”, ”tydligen” är samma ord som det nu brukliga lika lydande ordet, 
”hvilket är någon ting helt annat” än titel, värdighet. — Biti ælla bien i: 
baeni skall ej vara annat än bani, och biti en hund som biter, hvilket skall 
bestyrkas däraf, att i ÖGL. Vaf). 2: pr. talas om del fall att hunder biter man 
til bana. — Dyr ni, som förekommer i förbindelsen d. «k fæstiband, skall vara 
ett adj. ”betydande: som hör till dörren”; till detta skall äfven ordet band höra, 
och ”dyrniband är tydligen dörrkarm”. — Fîcnita: här antages ”med temlig 
säkerhet” att famitte bör vara fornitte, fornytte eller fornötte. — I ll:te årg. 
finner man följande ord: Darÿsli]), som i VGL. och ÖGL. icke skall betyda 
gårdsport, utan ”gårdsled, = gårdsgrind”; i VML. däremot (än i alla de öfriga 
lagarne?) skall i garÿslijù betyda i ”ett inom gårdshägnaden beläget lider”; 
högst orimligt, då här lika tydligt som i de öfriga lagarne där ordet förekom
mer, talas om det ställe, genom hvilket man utifrån kommer in i gården, eller
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frin gården kommer ut. — Haper, eller såsom det här kallas, hapi; här an
förs att håpe skall vara ett Småländskt ord, och betyda det samma som det 
Östgötska hump. Med förbigående af de förmenta bevisen all ordet haper i 
ÖjL. skall vara hämladt från Småland, må här blott hänvisas till det som i 
ordboken är anmärkt vid detta ord. — Hell skall betyda slengolf i en kyrka. 
— Hun skall antingen vara skriffel för huv, eller den bestämda formen af 
nimnda ord; den senare förklaringen är redan såsom oriktig anmärkt i gloss, 
vid GollL. — pangbrækka, Kiol-, Kul- och Kullsvarf, om dessa ord se Bihan- 
g(d. — Koppofunder; att detta ord betyder fynd af en bisvärm, som redan 
S£tt sig i en ihålig trästamm, är klart, då stadgandet just angår eganderätten 
till stocken; men denne förf. finner ”koppa pålagligen vara det nu brukliga 
ordet kupa”. Den ihåliga trästammen skulle således hafva fått detta namn af 
de på en senare lid inrättade och af sin kupiga form benämnda bikuporna. — 
Kuska: att öfversätta detta ord med nödga skall vara ”alltför mildt”; häldre 
tvinga, hvartill man ”Iedes” af talesättet ”köra någon till det eller det, hvil- 
ket otvifvelaktigt är det samma som kuska” &c.; ett påstående som dock o- 
tvifvelaktigt är alldeles ogrundadf. — Mulslaghu man; detta ord är anfördt 
efter ÖGL., såsom det läses i den äldsta handskriften, hvaremot i tre andra 
hss. af samma lag sfår musläghu man. Förfm, som ”ej förtviflat om” att 
knnna i en mångordig afhandling förklara ordets betydelse ”till läsarens be
låtenhet”, antager, såsom det synes, på fullt allvar att ordets första del kom
mer af mule, som är det ”bekanta namnet på nötkreaturens mun”, men ”där
jämte tidigt fick den figurliga betydelsen af boskap i gemen”, hvilken be
märkelse ännu skall finnas qvar i ordet mulbete; ”mulslagu man betyder alltså 
en man som är i lag med boskapen”. Nu har förfin icke vetat att ordet fö
rekommer äfven i GotlL., till hvars gloss, han hade kunnat få hänvisning i 
Index addendornm vid ChrLL., då han hade kunnat komma att länka både 
på ordets verkliga bemärkelse, och därpå att läsarten musläghu eller muslegu 
man är den rätta, utan att han därigenom hade varit förhindrad att ”till läsa
reni belåtenhet” utgrunda en till denna läsart passande ny härledning af ordet. 
Hvad hade då varit naturligare än att ordet ”alltså betyder en man som är i 
lag med” mössen? — pværa værknaper; betydelsen af detta ords första del 
har förfin sökt att med många, visserligen till största delen öfverflödiga och 
onyttiga ord utreda på 6 sidor, hvarom det, till ett godt slut på denna redo
görelse, må vara nog att anmärka att der langen rede kurzer sinn är att ÿværa 
skall vara samma ord som det Tyska schwer. — Den nu meddelade redo
görelsen för dessa ”bidrag” torde, ehuru korrt, vara tillräcklig för att kunna 
sluta till hvad ljus där är att hämta, i synnerhet då härmed jämföras de för
utnämnda artiklarne i Bihanget.

I det af Danske Kammarherren Ghr. L. E. Stemann utgifna arbete: Den 
Danske retshistorie indtil Christian V:s lov, Köpenhamn 1871, finnes natur
ligtvis mycket som angår Skånelagen, men detta är så fullt af oriktiga upp
gifter och gamla nu upprepade, ehuru längesedan vederlagda mistydningar af 
ställen i nämnda lag, att jag ej kunnat undgå att till förekommande, så vidt 
möjligt varit, af den skada som ett sådant förfarande annars skulle åstadkom-
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ma, här genom framläggande af tillräckliga prof, ådagalägga det nu anmärkta 
förhållandet. För att i någon mån förklara huru en inom ett visst område 
fördelaktigt känd författare kommit att för allmänheten framträda med ett, 
hvad Skånelagen angår — ty hvad det öfriga beträffar har jag ingen anled
ning att därom ytra mig — så alldeles underhaltigt arbete, må först anmär
kas att förfin, född i Husum år 1802, var praktisk ämbetsman i Slesvig, un
der hvilken tid han utgaf några skrifter rörande Slesvigs lagar; sedan hans 
praktiska verksamhet år 1864, då han var President i Slesvigska Appellations- 
rätten, blifvit afbruten, flyttade han till Köpenhamn, där han, för att på ålder
domen hafva någon sysselsättning, vände sin uppmärksamhet åt Danmarks äldre 
lagar, i afsigt, att utarbeta den Danska Retshistorie hvarom nu är fråga; se
dan denna ofvannämnda år hade utkommit, afgick förfin med döden år 1876, 
då en del af mitt närvarande arbete med några däri införda anmärkningar mot 
Stemann redan var tryckt. Att Stemann insåg alt för hans tillämnade ar
bete erfordrades ”begagnande af de mångfaldiga senare undersökningarne och 
upplysningarne, i synnerhet de nyare editionerna icke allenast af de Danska, 
utan äfven af de Norska och Svenska lagböckerna m. m.”, borde man väl för
moda, om han än icke hade själf anmärkt detta i sitt förord. Då Skånelagen 
är en så utomordentligt vigtig källa för kunskapen om Danmarks laghistoria, 
skulle man därför hafva väntat att i Slemanns arbete finna bevis på ett 
omsorgsfullt begagnande af den redan år 1859, och således långt förr än ifrå
gavarande arbete var påhegyndt, i Lund tryckta editionen af nämnda lag. Men 
tvärtom; man finner att förfin högst vårdslöst och utan eftertanke läst en del 
af eller åtminstone blädrat i företalet till denna edition; och om allt livad det 
därvid fogade glossariet inehåller i strid mot de försök till Skånelagens och 
äfven andra Danska lagars tolkning som förut hade blifvit gjorda af Danska 
författare, har han, såsom öfverallt är uppenbart, icke tagit ringaste känne
dom. Han har således hvarken godkänt eller bestridt det nya som han hade 
funnit eller kunnat finna i denna edition, utan endast ignorerat det, hvilket vis
serligen var det beqvämaste, och lätt kan förklaras af bristande lust och för
måga hos den gamle mannen att tänka sig in i åsigter, som för honom voro 
alldeles främmande, och som skulle bringa oreda i en stor del af det, som 
han från ungdomen hade varit van att hålla för sannt; åtminstone bör man, 
såsom ett slags ursäkt, häldre antaga en sådan, ehuru svag, förklaringsgrund, 
än att förfin skulle hafva af en förvänd patriotism till förment ära för hans 
fädernesland, och i tanke att därmed behaga sina landsmän, på ett sätt som i 
alla kunniga läsares omdöme endast kunde nedsätta honom själf, satt sig öfver 
en främmande författares arbete inom den Danska rättsvetenskapens område. 
Såsom prof på förfins uppgifter angående de Svenska lagarne, och i synner
het beträlfande Skånelagen och dennas nyaste edition, må, i den ordning dessa 
prof i boken förekomma, anföras följande: Sid. 8 not. l. Samlingen af Sveri
ges gamla lagar säges utgöra 10 band, tryckta i Stockholm 1827-1860; sam
lingen utgjorde dock, som bekant är, 12 band, af hvilka endast de 3 första voro 
tryckta i Stockholm, inte är tryckt 1860, men det sista 1869, således två år 
förr än Stemanns bok utkom. Sidd. 17, 18 säges att en handskrift af SkL.
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är skrifyen med runor icke ”blott som en kuriositet”, att ”den måste hänföras 
till en tid, då runskriften som skriftspråk (!) ännu icke alldeles var gången af 
bruk, och antagas vara skrifven tidigare i 13:de århundradet”, och att ”i allt 
fall tillräckliga grunder tala för att anse denna handskrift för den äldsta vi 
hafva af den Skånska lagsamlingen, och för att lägga den däri föreliggande 
texten till grund vid frågan om åldren”. Detta allt har förf:n, utan ringaste 
förmåga alt härom dömma, godtroget afskrifvit efter Thors en, möjligtvis utan 
att hafva läst det som jag till vederläggning häraf hade anfört i företalet till 
SkL., och säkerligen utan ringaste kännedom om det som härom ytterligare 
stod att läsa i företalet till StL. s. XCVI-XCJX. I öfverensstämmelse här
med citerar förf:n beständigt SkL. efter den af Thorsen aftryckla runcodex 
(dock med den i Gemens edition efter yngre handskrifter antagna indelnin
gen i 17 böcker), naturligtvis äfven då dennes text är uppenbart felaktig, men 
förfin likväl ej funnit någon anledning att jämföra min edition, såsom sid. 609 
not. 8, där förfin, icke har märkt att det citerade stället är meningslöst då run
codex har sei frijlösa i stället för æi fa hanum frijlöso (I. 139. nott. 2, 3). S. 
20 talas om editionerna af And. Sun. bearbetning af SkL., men förfin vet icke att 
detta arbete finnes äfven i min edition af SkL., där det upptager 114 sidor. 
S. 22 och 335 upprepar han den af mig omständligen vederlagda satsen att 
den så kallade Arfboken blifvit ”inrättad till bruk för Skåne”, och efter några 
invändningar mot min vederläggning, hvilka ej förtjena anföras, kan han s. 
23 framkomma med den underrättelse, att ”Arvebogen og Orbodemaal finnas 
i editionerna af SkL”; sedan jag i mitt företal på 17 sidor utredt att detta 
icke hör till SkL. och ej bör i sammanhang därmed tryckas, vet förfin såle
des icke annat än att det likväl finnes äfven i min edition. S. 30 säges att 
i N. M. Petersens edition af Jutska lagen texten blifvit ”kritiskt bearbetad” 
hvilket må jämföras med det som angående nämnda edition blifvit af mig an
märkt i företalet till MELL. s. XCIV. S. 41 not. 1 citeras angående Ribes Stads
rätt ”Schlyter 149”, hvilket för mig är alldeles obegripligt. S. 43 säges angå
ende Skånska Stadsrätten det vara ”mycket tvifvelaktigt när och för hvilken 
stad den ursprungligen är författad’” efter det som af mig blifvit anfördt i föret, 
till SkL. s. CXVIII o. fi, och som förmodligen varit för denne förf. alldeles obekant 
torde dock föga skäl till tvifvelsmål vara beträffande dessa frågor. S. 47 ci- 
teras ”Schlyter, Indi. til corp. (!) jur. Scan.” S. 50 nämnes i fråga om Visby 
Sjörätt en förf. som kallas Adrian Werner5), och citeras å nyo ”Schlyter 
Indi. til corp. jur. Scan.”(!); här omtalas en hamn som heter ”thor Schliise 
eller ter Sluys”; förfin har icke märkt att förhållandet med nämnda lag blifvit 
i milt företal till densamma fullständigt utredt. S. 51 citeras ”Christoffer af 
Baierns Svenska Stadsrätt”, o. s. v. Af det som nu blifvit anfördt finner man 
med hvilken grad af grundlighet den ytre laghistorien blifvit af denne förf. 
behandlad. Det återstår att med några prof visa att förfin icke funnit nödigt 
att göra sig besvär med att taga någon kännedom af hvad genom den 12 år 
före hans bok tryckta nya editionen af SkL. med därvid fogade glossarium

5) Jfr. VSjör. föret. s. XXI.
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kunde hafva blifvit uträttadt för studerandet af denna lag, ulan icke allenast 
godtroget upprepar äldre förf:s af mig vederlagda mistydningar, utan ock fram
kommer med nya, alldeles otroliga misförstånd. Så kan han tro att annö]>0- 
gher är ett subst. och betyder träldom; så tror han att det är ett slags arfs- 
rätt som kallas barnmynd; hvad birk, biærk, biærkô, biærkôa rætter egentli
gen betyder, därom känner han inte annat än de gamla längesedan vederlagda 
gissningarne; bransten skall ännu betyda ”dôrtærskelen”; egentliga bemärkelsen 
af ordet fæmt, och anledningen till denna benämning är ännu för honom obe
kant; han upprepar ännu den af äldre förf. antagna uppenbart oriktiga tyd
ningen af ordet gangn arf, utan att synas veta att den blifvit vederlagd i mitt gloss, 
till SkL. ; samma förhållande är med talesättet vitæ i graf; sedan den i sig 
själf mycket tydliga, men dock af äldre förf. misförslådda betydelsen af iam- 
na])ar ej>er redan i gloss, vid VGL. blifvit framställd, vet ännu denne förf. in
gen ting härom6). — Troligen hade Stemann utarbetat sitt verk utan någon 
kännedom om den nyaste editionen af SkL.; och då denna slutligen kom till 
hans kunskap, har han måst nöja sig med att se sig litet om i företalet, där 
han i synnerhet funnit tjenligt att uppmuntra T hor sen genom att afskrifva 
hans påståenden om runcodex m. m., hvilket han på visst sätt kunde göra bo
na fide, då han alls icke kunde bedömma tvistefrågorna. Orsaken till hans 
förfarande må hafva varit, hvilken som hälst, så är det i allt fall klart, att 
hvad han har haft att säga om SkL. icke förtjenar ringaste uppmärksamhet.

Såsom bilaga till Svenska fornskriftsällskapets allmänna årsmöte 1873 har 
G. E. Klemming låtit aftrycka ett så kalladt ”nyfunnei” fragment af ÖGL., i slutet 
hvaraf följer en beskrifning som upptager 12 rader. Detta ”nyfunna” frag
ment, som säges vara funnet i Kammarcollegii arkiv och ”nu” tillhöra Kongl.
Bibliotheket, hade likväl åtta år förut (1865), då det redan tillhörde samma
Bibliothek, blifvit utförligt beskrifvet i företalet till StL. s. XCIII, XCIV, där 
ock de få olikheter med ÖGL:s tryckta text som förtjenat anmärkas, blifvit 
uppgifna. — Såsom bilaga till årsmötet 1874 hafva de fragmenter af VGL. 
blifvit aftryckta, som äro omtalade i Addenda vid GotlL. s. 379, och i föret,
till StL. s. XCII, XCIII. Vid detta aftryck vill jag nu blott anmärka att man
här träffar ett ord ”mz” som, omöjligt att uttala, då z, som bekant är, icke är 
en vokal, ej kunnat undgå att väcka många läsares förundran. Jag har där
för icke velat underlåta alt begagna detta tillfälle att lemna upplysning om 
tillkomsten af denna underlighet. Bland andra i gamla handskrifter förekom
mande förkortningstecken finnes ett som betyder ej> eller et, och liknar det 
i tryck brukliga, till frakturstilen hörande $ 7). I böcker, tryckta i 17:de år
hundradet, h vilka inehålla aftryck af gamla skrifter, t. ex. de af Had or ph ef
ter Bjärköarätten meddelade gamla stadgar, finner man, fastän alla andra för
kortningar blifvit upplösta, likväl den ifrågavarande bibehållen, så att där läses 
ttt§, % i stället för tneb, tljet, utan tvifvel af den anledning, att det var så 
lätt att härma den genom användande af den nämnda bokstafven §. Detta,

6) Jfr. denna ordb. s. 31, 62, 72, 89, 208, 222, 7) Se VGL. Tabb. 1, 4.
237, 331.
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ehuru olämpliga, bibehållande af ett härmadt förkortningstecken, är dock min
dre underligt, än att man i de med antiqvastil tryckta FornskriftssällskapeU 
samlingar och några andra aftryck af gammal skrift, ännu finner mz, thz, fast
än det till antiqva- eller den så kallade Latinska stilen hörande z alls icke 
liknar det ifrågavarande förkortningstecknet. Detta orimliga påfund kan ej 
förklaras annorlunda, än att de nya utgifvarne ej förstodo att de hade för sig 
endast ett förkortningstecken som hade en tillfällig likhet med bokstafven j, 
utan, mirabïle dicta! trodde att det var ett verkligt z, men förmodligen aldrig 
tänkte på huru ett ord möjligen skulle kunna uttalas, som hade två konso
nanter men ingen vokal. Alt man verkligen haft denna vidunderliga föreställ
ning är tydligt däraf, att det mystiska ordet mz till och med finnes upptaget 
i några glossarier såsom ett särskildi gammalt ord, med hvilkel man nu ock 
velat pryda våra gamla lagtexter.

Strinnholm, Svenska folkets historia, IV. s. 580, anmärker att årtalet 
1285 under K. Magni så kallade Alsnö stadga (VGL. IV. 19.) omöjligen kan 
vara rikligt, enär bland de män som uppgifvas hafva varit närvarande då de 
genom denna stadga kungjorda beslut fattades, och därtill gifvit sitt bifall, tre 
nämnas som redan voro döde år 1281, och Konungens broder Bengt, som blef 
Hertig af Finnland 1284, här icke nämnes som sådan, hvaraf slutas att mötet 
på Alsnö ”måste hafva egt rum före år 1281, troligen år 1280, eller tilläfven- 
lyrs redan därförul”. Att män som voro döde år 1281 ej kunna hafva varit 
tillstädes vid ett fyra år senare hållet möte, är visserligen klart, men det är 
ock högst osannolikt att de sista orden i stadgan (sådan denna finnes afskrif- 
ven bland de efter VGL:s äldre codex omkring år 1325 tillagda anteckningar- 
ne): oc fsein arum skulle hafva tillkommit genom skrilfel i originalbrefvet eller 
i en afskrift däraf, eller genom misiag eller genom en af en afskrifvare upp- 
såtligen gjord ändring. Man måste därför betänka att saken kan på annat sätt 
förklaras, och ej vara färdig att vid första svårighet som synes möta, genast 
gripa till grofva fel i den text som skall förklaras, hvilket är kritikens ulti
ma ratio, som endast får användas då man erkänner sin oförmåga att finna 
annan utväg. Här är att märka att af den på anf. st. införda afskriften af ifrå
gavarande stadga ej finnes all någon af de i slutet nämnde män låtit under 
originalbrefvet hänga sitt sigill, såsom t. ex. vid den troligen samma år utfär
dade Skenninge stadga (Sv. Dipt N:r 813), eller själfve på något sätt lå
tit i brefvet uttrycka sitt bifall till eller sin bekräftelse af de stadganden som 
brefvet inehåller; Konungen berättar blott, angående den härom hållna öfver- 
läggningen, att vid denna hans skipan mangir ærlikir mæn voro tillstädes och 
gåfvo bifall därtill, och svuro att de skulle hålla och slärka henne med all sin 
magt, hvarefler 22 sådane män uppräknas; och slutligen tillägger Konungen, 
beträffande stadgans utfärdande, att han, på det alt de mål (d. ä. stadganden) 
som han hade (i brefvet) uppräknat, måtte hafva fulla fæstu (d. ä. kraft så
som stadfästad lag), lät sälla sitt insegel under brefvet, och delta var skipat 
oc skrivat det nämnda året, hvarvid icke ett ord förekommer därom, att de 
förut nämnde männen också skulle hafva vid del tillfället varit församlade och 
låtit besegla trefvet. Då man nu icke må utan nödvändighet antaga att or-

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. C
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den oc fæm skulle hafva genom ett uppenbart och otroligt fel, huru detta än 
måtte hafva tillkommit, blifvit tillagda i brefvels datum, bör man besinna, livad 
visserligen är i sig själft klart, att det förutnämnda ordet skipan, likasom ver- 
bum skipa som i det föregående af brefvet på flera ställen förekommer, be
tecknar Konungens med många tillstädesvarande mäns bifall beslutna stadgan- 
den, och alt därför orden i slutet: skipat oc skrivat måste betyda de fattade 
beslutens stadfästande såsom lag då den på Konungens befallning skriftligen 
författade stadgan, försedd med Konungens insegel, utfärdades. Hvilkel år be
slutet om de nya lagarne än må hafva blifvit faitadt, är dock inte giltigt skäl 
att neka att den nya lagen blifvit utfärdad den dag som brefvet med fulla 
bokstäfver utsätter så tydligt, att rum ej lemnas för något mistag. Också har 
ett liknande förhållande med flera andra urkunder blifvit såsom sannolikt an
märkt af Strinnholm själf, anf. st. s. (509.

I Kon yl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens månadsblad 1874 
s. 88-92 läses en med bokstäfverna H. H. undertecknad uppsats med titel: När 
antogs K. Magnus Etikssons Landslag? Hvad jag angående denna fråga an
fört i företalet till nämnda lag s. LXI o. f., är onödigt att här upprepa. För
fattaren af nämnda uppsats nekar att en herredag i Örebro blifvit, såsom all— 
männeligen varit antaget, hållen på den uppgifna tiden, och tror att de tre 
lagmännen jämte andra endast varit utnämnde att ”vid den ifrågavarande ti
den i Örebro redigera Landslagen”, men alt den till denna lagboks författande 
utnämnda ”Jagkommilléen sammanträdde i Februarii 1347, och att lagen påly
stes mällan den 25 Mars 1350 och den 3 Augusti 1354” eller den 23 April 
1352, för hvilket senare dalum åberopas ett af mig anfördt bref. Alt vid det 
uppgifna tillfället herredag varit hållen i Örebro är visserligen icke klart af 
det anförda dokumenlel, men att delta icke varit fallet är icke häller bevisadt 
genom de af förfln anförda omständigheter, hvilka ej mera synas hafva 
gjort del omöjligt för K. Magnus alt d. 21 Februarii eller 8 Mars 1347 vara 
i Örebro, än del varit omöjligt för honom alt d. 17 Februarii s. å. vara vid 
Husby i Dalarne därför alt han d. 14:de samma månad var vid Kopparbär- 
get och d. 19:de i Väslerås; om mötel i Örebro varit en egentlig herredag 
eller icke, är för öfrigt en föga magtpåliggande fråga. Att Landslagen redan 
omkring år 1340 varit under arbele är däremot nästan otvifvelakligt 8), och att 
den 1347 afgifna protesten var riglad mol en lagbok som redan var ularbetad och 
i fråga till antagande, och ej var en i ogjordt väder tillställd strid mot ett ar
bete som ännu icke var påbörjadf, och således ej kunde inehålia de kränk
ningar af kyrkans rätt, öfver hvilka proteslanterna ifrigt klagade, är temligen 
tydligt. Alt lagboken, med undantag af Kyrkbalken, sedermera blifvit stad- 
fästad, har jag i nämnda företal uttryckligen anmärkt vara möjligt och kunna 
bevisas genom dokumenter som framdeles blefve bekanta. Jag har ock be
visat alt MELL. ”redan i medlet af 14:de århundradet varit i bruk i mera än 
ett af rikets landskap” (ehuru icke öfver hela riket), hvarvid det redan ge
nom den år 1832 tryckta första delen af Geijers Svenska folkets historia

8) Se företalet till MELL. s. LX1I.
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kända brefvet af den 23 April 1352 blifvit åberopadt; och hvad det äfven af 
mig anförda 1354 års bref beträffar, skulle, om den där omtalade gåfvan af 
Sifzælia Glysings dotier verkligen skett den 25 Mars 1350, orden i nämnda bref: 
för æn the nyo (lagh) gavos sella lystes, syfta på tiden då den nya lagen ”lystes” 
i Östergötland; men att detta lysande ej betydde det samma som stadfästelse, 
har jag bevisat af det som i stadfästelserna på Upl. och SMLL:ne säges, att 
dessa lagar hade blifvit lysta på tinget (SML. på många landsting) inan de er- 
höllo Kongl. stadfästelse; sålunda kunde MELL. hafva blifvit lyst i Örebro 
1347 då fråga var om dess antagande öfver hela riket, och sedan, då saken 
där hade mött motstånd, i början af 1350-talet i Östergötland, utan att däraf 
följer att den då eller någonsin blifvit formligen stadfäslad, men också utan 
att i vidrigt fall sådant hindrade alt lagen kunde blifva af folket antagen i det 
ena landskapet förr och i del andra senare. Det är således helt naturligt alt 
Fru Sitzælia år 1350 förfor med sin gåfva enligt gamla lagen, om den nya 
först ett par år därefter bief ”lyst” och antagen i Östergötland, hvilket åter 
icke hindrade att den nya lagen redan 3 år förut (1347) hade blifvit i Örebro 
förgäfves föreslagen till antagande öfver hela riket. Hvad den Kongl. stad- 
fästelsen beträffar har jag anmärkt att frågan därom ”på långt när icke 
är af den vigt, som det efter närvarande tids begrepp kan synas” 9), 
hvarför jag icke häller anser det löna mödan att vidare härom tvista förr än 
klarare bevis än hittills finnas, blifvit kända.

I anledning af det som i företalet till GotlL. är sagdt om de vid nämnda 
lag fogade historiska berättelsernas ålder, må anmärkas att H. Hildebrand, 
Svenska folket under hednatiden, 2:a uppl. s. 192, påstår att denna saga ”må
ste anses vara alldeles ohistorisk”. Att det som i början förmäles om öns 
första bebyggande är en i poetisk eller mythisk drägt klädd tradition, är lika 
klart som att det samma måste sägas om berättelser angående andra folks 
äldsta historia, t. ex. Sturlusons Ynglinga-saga; men alt de Gotländska be
rättelserna i det hela äro fullt tillförlitliga, därpå är den ännu så kallade Thors- 
borgen 10) — denna minnesvård från den aflägsna fornåldren, med hvilken sä
kerligen inte annat fornminne i vårt land kan mäta sig — ett vitne som ej 
skall kunna jäfvas eller förstummas så länge den i så många afseenden märk
värdiga ön finnes och icke genom våldsamma naturskakningar förlorat sitt nu
varande utseende; och att namnet pielvar, som genom traditionen blifvit be- 
varadl åt efterverlden, tillhört en af öns äldste inbyggare, möjligen den där 
inkomna folkstammens (Gutarnes) anförare, finnes inte rimligt skäl att bestrida, 
och kan vida tryggare antagas som sannt, än att Anglernas och Sachsarnes 
anförare i Britannien hetat Hengist och Horsa. Att den af Hadorph omta
lade runstenen (Lilj. N:r 1115) anses vara en ”förfalskning”, därtill finnes icke 
häller något giltigt skäl. Om alla runstenar skulle förklaras vara falska, som 
ej kunnat med säkerhet läsas, eller annars kunde finnas ”betänkliga i språk
ligt afseende”, eller efter århundradens förlopp ej kunnat igenfinnas, komme

9) Anf. företal s. LXIII - LXVII. 10) Se GotlL. ind. n. pr. o. pors borg.
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ulan tvifvel ganska inånga af de på 1600-talet omtalade runstenar, visserligen 
till måttlig skada, alt såsom odugligt gods aftoras ur räkningen.

F. Wid marks skrift: Valda stycken ur Sveriges gamla lay ar öfver satta 
och förklarade, Uppsala 1864, och H. Hjärnes, Om den fot nsvenska nämn
den enligt Landskaps-, Stads- och Landslagarne, Uppsala 1872, böra icke 
alldeles med tystnad här förbigås; men jag har funnit mig nödsakad att i ord
boken på flera ställen så mycket ytra mig om båda dessa skrifter, i synner
het den senare, alt del kan vara tillräckligt att här endast nämna dem.

I en af A. N. Hammar ulgifven disputation Om kyrkan i Skåne under 
katholicismen, Lund 1868, anmärkes s. 84 not. t, i anledning af O. Nielsens 
oriktiga uppgift angående K. Erik Glippings förordning ‘), ”den besynnerlighe
ten, att man i Danmark icke synes vilja taga notis om Schlyters ed. af SkL.”.. 
nämnda förordning ”är dock tryckt hos Schlyter, och af gloss, under hæræzs 
kirkiæ kunna interessanta upplysningar vinnas”. Jag har dock ej haft skäl att 
beklaga mig öfver ett sådant förhållande af någon Dansk jurist som förstått 
att bedömma mina arbeten; och värdet af ifrågavarande edition har ”från Dansk 
sida” föranledt ett särskild! utmärkt erkännande, hvarom jag icke hade velat 
här erinra, om jag ej i anledning af nämnda beskyllning mot Danmark hade 
ansett rättvisan fordra det. Hvad Nielsens mislag bet rättar, är jag öfverty- 
gad därom, att det härledt sig därifrån, att min edition af SkL. var honom 
alldeles obekant, hvilket väl kan ursäktas en utländsk författare som icke är 
jurist. Mera anmärkningsvärdt är det beqväma sätt, hvarpå en Dansk jurist, 
Chr. L. E. St eman n, ådagalagt den i högsta måtto ytliga ”notis” han tagit af 
nämnda edition, såsom jag anmärkt i det föregående s. XIII-XVI, där jag ock 
sagt livad som kunnat sägas till någon ursäkt för ett annars visserligen oförsvar
ligt sätt att gå till väga. En annan Dansk jurist, C. F. Normann, har i disp. 
De jure reprœsentationis, Köpenh. 1828 s. 47, begått ett fel, något liknande 
det ofvannäinnda af Nielsen, då han föregifver att ett ställe i VGL., som 
Stjernhjelms ed. upptager i ArfB. 1:2,3, detta 'degis membrum tam singu
lare'1'' ej finnes i den codex som Collin och Schlyter hafva följt; men det som 
har kunnat sägas till ursäkt för Nielsen, gäller icke för Normann, som 
gjort sig skyldig till en grof slarfaktighet då han, som kände den nya editio
nen af nämnda lag, ännu kunde citera Stjernhjelms edition, således utan 
att hafva tagit kännedom af den underrättelse om beskaffenheten af nämnda 
edition, som i företalet hade blifvit på ett ganska begripligt sätt meddelad — 
utan att veta annat än att de nye utgifvarne ej känt eller ej ordentligt be
gagnat den handskrift som Stjernhjelin hade följt, och utan att veta af de 
hänvisningar från den gamla editionen till de motsvarande ställena i den nya, 
som finnas i den senare s. 583 o. f., där han hade kunnat genast finna det ifrå
gavarande stället, som ock J. E. Larsen anmärkt i en recension af Nor
ma nns afhandling; se hans Sami. skr. II. afd. 3. bd. s. 290. Ehuru klander
värd! de två sistnämnde författarnes nu anmärkta förhållande är, har jag icke 
däri funnit något mot mig förolämpande, eller något som kan jämföras med

1) Se ordboken o. hæræîs kirkiæ.
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ett ylrande af en Svensk författare, som icke dragit i betänkande alt ställa 
den af mig utgifna SkL. i jämnbredd med P. G. Thorsens så kallade ”Skånske 
tovv, och meddela den underrättelse, att ”för Skånes laghistoria har genom 
SkL:s omsorgsfulla utgifvande från Dansk sida af P. G. Thorsen (!) a) och 
från Svensk af C. J. Sch ly t er, en säker grundval blifvit lagd”. Bland ut
ländske fullkomligt behörige granskares omdöme om mitt lagverk, kan det 
vara tillräckligt att nämna Konrad Maurer, Ueber die altschwedischen ge- 
setze und deren ausgaben, i Kritische Vierteljahrsschrift für gesetzgebung &c., 
XlII:r Bd. München 1871. Slutligen må det äfven tillåtas att erinra om den recen
sion af detta lagverks två första band, som läses i Geijers samlade skrifter, 
1. afd. 8. bd. s. 39 o. f.

Den strid, som under den senaste tiden uppstått och visserligen en gång 
måst uppstå, beträffande Svenska språkets orthografi, hotar med en fullkomlig 
förbistring, oin ej förnuftiga grunder lyckas att vinna allmänt erkännande, utan 
å ena sidan envist påyrkas undergifvenhet för en auktoritet, hvars påbud af 
många förkastas såsom oriktiga, och å andra sidan af enskilda författare kun
göras lagar, för hvilka man utan offentligt godkännande fordrar omedelbar 
verkställighet i skolorna, där det då får ankomma på lärarne om de vid un
dervisningen vilja hålla sig vid det allmänt gällande skrifsäilel eller lyda de 
nya lagstiftarne, eller gå sin egen väg; genom hvilken villervalla stafsättet kom
mer att delas mällan två motsatta hufvudpartier, ett — för att bruka gång
bara politiska termer — konservativt, och ett ”liberalt”, hvilket senare kan 
komma alt framvisa så många olika orthografier som här finnas själfkallade 
orthografiska lagstiftare. Denna strid har satt mig i nödvändighet att vid ut- 
gifvandet af denna ordbok icke allenast för egen del fatta ett allt hittills upp
skjutet visst beslut angående de omtvistade frågorna, utan ock redogöra för 
de grunder, hvilka jag ansett böra följas vid de af mig här antagna icke 
betydliga afvikelserna från det hittills allmännast iakttagna bruket. Jag 
har väl i min ungdom tagit nödig kännedom om den af Svenska Akademien 
stadgade staflära, sådan den finnes framställd i Akademiens handlingar från år 
1796 första delen, och jag har äfven, likasom andra, hufvudsakligen rättat mig 
därefter; jag har sedermera härmed jämfört den af Leopold författade, i 
17:e delen af samma handlingar intagna Undersökning om grunderna till Sven
ska stafsättet. Med allt erkännande af förtjensterna i Akademiens arbete, 
och af den omsorgsfulla utredningen i Leopolds skrift, i hvilken jag ej fäst 
mig vid de många oriktigheterna i de etymologiska funderingarne, har jag ej 
kunnat förmå mig att till alla delar ställa mig till efterrättelse det som i 
nämnda skrifter blifvit påyrkadt, eller erkänna denna staflära som något oöf- 
verträffligt. I synnerhet har jag ej kunnat förlika mig med det genom Tysk 
inflytelse inkomna öfverdrifna bruket af es där både ljudet och härledningen 
och äfven det ursprungliga bruket, tydligen fordrade ä, och jag har därför

2) Jfr. SkL. föret. s. CLX, CLXI; StL. föret. s. XCVI-XCIX.
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så långt jag minnes tillbaka skrifvit t. ex. ängel, ärkebiskop, jämn, järn &c. 
Men ännu mindre har jag kunnat förena mig om den totala orthografiska oni- 
störtningsplan, som nu hotar vår Svenska rättstafning, och det med åberopande 
af grundsatser, som kunna synas vara klara och oemotsägliga 3). Så är det 
visserligen klart, att den första grundsatsen för rättstafning är att de ljudtec
ken (bokstäfver) som sättas på papperet for ögonen borde svara mot de ljud 
som örat hör, och hvilka meningen är att bokstäfverna skola tillkännagifva, 
hvaraf åter följer att då hvart ljud bör hafva sitt eget bestämda tecken, ett 
ljud ej bör i olika ord uttryckas med olika tecken, icke häller samma tecken 
brukas till uttryck för olika ljud. Hit hör ock att inte i ett språk förekom
mande ljud må sakna ett fullkomligen motsvarande tecken, så att skrifvaren ej 
må vara tvungen att, i saknad af ett sådant tecken, begagna andra icke pas
sande. Man bar också påfunnit den grundsats, såsom svarande mot sist an
förda regel, att icke någon bokstaf må brukas, som skulle uttrycka två olika 
i ett ord sammanstötande ljud, hvilka måste hafva hvart sitt egna tecken. 
Detta allt låter nu visserligen ganska ordentligt och förnuftigt; men om man 
ville tillämpa dessa regler såsom allmängiltiga, och väntade sig att med ett 
sådant experimenterande komma till ett mycket förnuftigt resultat, skulle man 
stöta på icke allenast betydliga svårigheter, utan ock verkliga omöjligheter; 
och regler, som ej kunna i tillämpningen utföras utan med sådan verkan, kun
na ej annat än vara i någon mån oriktiga, såsom foster af en ensidig uppfatt
ning af saken. Hvad först beträffar den så kallade fonetiska grundsatsen, 
hvarpå denna lära hufvudsakligen är bygd, kan nian visserligen föreställa sig 
att om ett folk som först skulle antaga bokstafsskrift, hade att tillgå visa 
män, som kunde skaffa tjenliga tecken för alla i språket förekommande ljud, 
så kunde ingen annan regel i denna första början vara alt följa, än den fone
tiska. Men redan på detta skriftens första stadium blefve något annat att tänka 
på än blott att afrita vissa bestämda ljud; skrifmästaren skulle snart finna att 
bland hela folket många ord uttalades på flera olika sätt, om hvilka man ej 
hade skäl att antaga det ena såsom riktigare än det andra; antingen skulle 
då rättskrifningen, i synnerhet i olika delar af landet, blifva lika brokig för 
ögat, som uttalet var olika för örat, eller ock skulle språkmästaren hafva magt 
att påbjuda en för hela landet likformig rättskrifning, grundad på bestämman
det. af hvilket af de flera eller många olika sätten att uttala samma ord 
borde anses för del rätta. Om det sålunda redan från första början visar

3) Det synes mig nu vara på vägen att gå 
med vår rättstafning på samma sätt som 
det stundom går med politiska frågor, att 
då sådant skall ändras, hvaraf man länge 
känt olägenhet, drifves saken till en mot
satt ytterlighet, hvilken är mycket värre än 
det onda som skulle afhjälpas; ett sådant 
förfarande har man hört af dess ifrigaste 
försvarare kallas att ”taga steget fullt ut”. 
Detta erinrar mig om ett ganska träffande 
ytrande af den såsom verksam vän af refor

mer i lagstiftning väl bekante Expeditions
sekreteraren J. G. Richert. Under ett sam
tal angående en vigtig lagförändring, där 
Richert välbetänkt ville iakttaga en för
ståndig måtta, invände en annan, som ville 
vara mera ”liberal” än han, att man borde 
taga steget fullt ut. ”Ja”, svarade Richert, 
”men man skall icke taga steget ut så att 
man fläcker sig”. En sådan försigtighet 
borde man iakttaga i alla mål, äfven det nu 
ifrågavarande.
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sig alt ett urskiljande af ett mer eller mindre riktigt ullal måste ega rum, och 
detta urskiljande måste hafva en annan grund än ett löst godtycke, så kan 
man ej undgå att erkänna att till grund för själfva uttalet ligger n ågot, som 
därför ock måste vara en djupare grund för skriften än det brokiga och 
vacklande uttalet ensamt. Den på en sådan säker grund bygda verkliga rätt— 
skrifningen blefve då i stället för en tjenarinna, som måste tanklöst härma ut
talet, en herskarinna, som egde magi att ordna och slyra det efter vissa i 
språkets hela organism liggande grunder, och alt göra det organiska samman
hanget åskådligt för ögal, hvarförutan skriften skulle, såsom en blott härmning 
af olika ljud, förmörka del, som hon borde göra för ögat klart, och lemna 
uttalet allt det själfsvåld, hvart ill det är benäget. En herskarinna öfver ut
talet är också i sanning hvad en rättstafning, som förtjenar detta namn, alltid 
blir och bör blifva; alt Orthografien kan rätt utöfva denna magt öfver uttalet, 
är också mycket vigtigare än hvad hon såsom uttalets tjenarinna förmår ut
rätta till bestämmande af de tecken, hvarmed, utan afseende på nämnda dju
pare grunder, det ena eller andra ljudet i allmänhet bör åskådliggöras — frå
gor, hvilka i själfva verket endast så vida äro af vigt, som därpå i någon mån 
beror orthografiens magt att befordra reda i språket och renhet i dess uttal. 
Ett sådant orthografiens högre ändamål skulle, långt ifrån att befrämjas, tvärt
om motverkas genom alt faslhålla den fonetiska grundsatsen om ej som det 
enda, hvarefter rättslafningen hade att rätta sig, dock som en mycket öfver- 
lägsen maglegare, så att, om ock vissa andra omständigheter icke med ens 
kunde rödjas ur vägen, de likväl måste efter hand maka åt sig, för att slut
ligen lemna rum åt fonetismens herravälde. Huru fullkomlig man nu ock må 
föreställa sig att ett språks orlhografi ursprungligen varit eller bort vara med 
afseende på den fonetiska grundsatsen, — ett förhållande som dock i verklig
heten aldrig inträffat och aldrig kommer att inträffa — ligger det dock i språk
bildningens natur alt, genom ordens böjningar och utbildningar i andra från 
dem härledda, äfvensom genom med tiden forändradt uttal och af andra or
saker, förändrade ljud uppkomma, hvilka dock till största delen äro af den 
beskaffenhet, att öfvergången från det ena ljudet till det andra är klar. För 
att endast nämna några exempel, som just komma för mina tankar: adj. god 
har ett långt vokalljud, åtföljdt af en svag konsonant, men då den senare i 
neutr., förstärkt med t, får ett skarpt ljud, hvarigenom vokalen förkortas, öf- 
vergår dennes ljud från o till å; skulle man därför i stället för godt skrifva 
gått, = sup. af gå, skulle man skrifva måst (af merci), ßäste (af flere), Svärje (af 
Svea rike)? 4) Om man efter hvar med (iden inträffad ljudförändring skulle

4) Man har bland exempel som visa huru i 
andra språk samma ljud stundom i skrift 
uttryckes på många olika sätt, anfört deFran- 
ska orden saint, sein, sain, ceint, cinq och 
seinq, och man har ej velat erkänna det som 
en förmån, att skriften sålunda på en gång 
för ögat och för tanken framställer ordens 
mening (sanetus, sinus, sanns, cinctus &c.);

man har invändt att om jag kan vid talet 
urskilja ordens rätta betydelse, kan jag ock 
göra det vid läsningen. Men om det är en 
oundviklig brist att olikheten mällan såda
na ord ej kan vid talet af örat urskiljas, 
och talet således i denna del icke ger nå
gon ledning, så medför det åtminstone icke 
någon positiv misledning och förvirring, som
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vara färdig att andra ljudtecknen till noggrann öfverensstämmelse med de nya 
ljuden, utan afseende pä dessas uppkomst och de ords slägtskap hvari de än
drade ljuden förekomma, så skulle språket till sitt utseende för ögat blifva lika
som sönderhackadt, och dess lefvande organiska sammanhang försvinna både 
tor ogat och för tanken — en verkan alldeles motsatt den, som det är en 
verklig orthografis bestämmelse att befrämja. Man finner således här bekräf- 
telse därpå, att det är en annan grundsats, på hvilken uppmärksamheten måste 
vara fästad hka mycket som på den fonetiska, och det är den som man kallat 
den e ty m ologis k a. Jag säger lika mycket, och menar därmed att lika
som vid slafsällets bestämmande tanken först måste fästas på sättet alt rätt 
uttrycka de i hvart ord förekommande ljud, lika nödvändigt är det att också 
tänka på det afseende som härvid bör fästas på ordens härledning och släkt
skap, om med stafsättet skall vinnas det ändamålet, alt icke blott för ögoifen 
framställa synliga bilder af ordens ljud, ulan ock för tanken göra tydligt or
dens förhållande till andra ord såsom från dem härstammande eller med dem 
besläglade, och sålunda äfven verka tillbaka på stadgandet af ordens rätta uttal. 
Alt tillämpningen af den fonetiska grundsatsen genom den etyinologiska inskrän- 
kes inom \issa glänser, må man anse som ett ondt, men man måste då åt
minstone medgifva att det är ett nödvändigt ondt, då man ej vill erkänna att 
det endast är häi igenom som något kan åstadkommas, som verkligen förfjenar 
namnet af rättskrifning. I korthet sagdt är ljudets afbildning genom tecken — 
denna omätligt stora uppfinning, väl skriftens första grund — den så kallade fone
tisk3 — och blir det alltid, huru mycket språket än må utbildas och dess uttal 
förändras, men mera blir hon dock icke, om skriften skall få en verkligt ve
tenskaplig utbildning och blifva annat än en osammanhängande massa af ljud— 
härmningar. Den fonetiska grundsatsen, ehuru den ursprungliga, måste således 
ej blott tills vidare utan alltid jämte sig erkänna den etymologiska såsom 
äfven inehafvande en viss myndighet i rättstafningsfrågors afgörande, och in
gendera får utöfver sin rätta gräns tränga in på den andras område. Detta 
förhållande må upplysas med ett exempel. Man har fördom skrifvit fcra*ftan, 
ÿrætighi, och skrifver nu vanligen tretton, trettio; om man nu på etymologisk 
grund ville åter upptaga den gamla bokstafven J eller i dess ställe ith, och de 
gamla ändelserna tan och tighi, sedan ordens uttal i dessa delar blifyit all
deles förändradf, så vore det en utöfver sina rätta gränser gående tillämpning 
af den etymologiska grundsatsen; men då första delen af dessa ord är tre, och
vokalljudets förändring till ä endast uppkommit genom dess förkortning till följd
af benägenheten att åt den efter en vokal följande konsonanten i uttalet gifva 
ett skarpare (eller orätt så kalladt fördubblad!) ljud, som den rätteligen icke

måste uppstå om alla sådana ord skulle 
skrifvas lika, och sålunda lösslitas från allt 
för ögat fattligt sammanhang med alla be- 
slägtade ord både i samma och i främman
de språk. Om det blefve gällande regel 
att alla lika ljudande ord, såsom de anförda 
Franska, måste skrifvas lika, skulle ej skrif

ten blifva en samling af gåtor, vid hvilken 
själfve Konung Heidrek skulle tröttna? Man 
behöfde åtminstone ett fullständigt lexikon 
öfver denna chiffre-skrift, med förteckning 
på alla de ord som man hade att gissa på 
vid hvart ställe där ett teckens betydelse 
ej vore af sammanhanget klar.
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borde hafva 5), så bör hvar ocli en kunna inse alt ej blott ä utan ock det 
dubbla tt måste i skrift förvisas ur dessa ord, då det falska uttalet skulle för
svinna, i stället för att det hittills blifvit befåstadt genom ett falskt skrifsätt. 
Man kan af detta och otaliga exempel finna alt om skrifsättet skall blindt lyda 
uttalet, så kommer skrifsättet att stadfästa ett vårdslöst och fördärfvadt uttal, 
såsom ock erfarenheten visar att följden har blifvit af en sådan förment rätt
stafning”; om däremot den etymologiska grundsatsen får gälla såsom den bör, 
tienar den till att styra och rätta uttalet, och det är på detta sätt öfverens- 
stämmelsen mällan skrifsättet och uttalet skall åstadkommas. Vill man för
neka och hindra detta, få icke en gång genom vårdslöshet eller okunnighet i 
uttalet inkomna grofva språkfel i skrift rättas, utan ett i strid med ett for- 
skämdt uttal påyrkadt, på klara bevis grundadt skrifsätt skall val medgifvas 
vara ”theoretiskt rätt”, men dock förkastas som ”fonetiskt orätt”, då lonar det 
icke mödan att tala om en rättskrifning, som ej vill veta af annat än ljud och 
ljudtecken, men aldrig kan komma from sounds to things. Att emedlertid rätt 
bestämma gränserna mällan de fonetiska och etymologiska grundsatsernas om
råden, är icke lätt, och man kan tryggt påstå att svaret på frågan huru detta 
skall ske, ännu icke är funnet, och ej kan finnas så länge hela saken behand
las som en partistrid mällan motsatta ensidiga åsigter. I allmänhet kan dock 
sägas att ett öfverdrifvet etymologiserande i orthografiska frågor, som icke 
allenast blir ett tomt och onyttigt, utan ock skadligt lärdomsprål, då etymo- 
logiserandet görs till hufvudsaken i orthografiska frågor, är lika förkastligt som 
ett ensidigt fonetiserande. Sådant onyttigt besvär kan man göra sig inom sitt 
eget språks gränser, om man ock ej anser nödigt att lysa med en äfven i så
dana frågor mer eller mindre lätt förvärfvad, men ännu lättare illa använd 
lärdom, och, så vida man förstår konsten, ända från Sanskrit hämta en eller 
annan regel för vår rättstafning. Endast klara och oomtvistliga etymologiska 
förhållanden, som måste kunna fattas af hvar och en som har förmåga af nå
gon tanke i sådana ämnen, må man medgifva rätt att föra talan mot den en
sidiga fonetismens anspråk. Utan att för öfrigt vilja ytra mig om Leopolds 
öfverflödigt vidlöftiga anmärkningar om etymologien såsom grund för stafnin- 
gen, kan jag icke annat än instämma i hans ytranden i slutet af afhandlingen 
om detta ämne (anf. st. s. 98), att man bör ”respektera etymologien i allt hvad 
som hör till ordens tydlighet eller grammatiska böjningar”, mot hvilket ej 
gäller ”en gammal lärd hypothes, full af oredbar finhet, och som aldrig haft, 
annat ändamål, eller åtminstone aldrig annan verklig nytta, än blott att skilja 
dem, som läst glossarier och kunna disputera om ords troliga eller otroliga

5) Så har t. ex. trägård, godt, råt (af rå), 
et (af en), lega, legd, säga, sagd, bode, 
trade, höja, höjd (af hög), gås (af gå), 
s/ås, sjös, bilida (af Tyska bi tiden = bei 
Zeiten) &c., kommit att uttalas träggår, 
gått, rätt, ett, läjja, täjjd, säjja, saggd, 
bodde &c., likasom orden måndag, vidga, 
blädra, vätska, vitne, farfar, almosa, föd
sel, blygsel, vigsel, hörsel, yrsel, tvärs,

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.

tvärt (adv.), ransaka, dngtig, vakt, köpt, 
köpte, hertig (för härtig) &c., af måne, vid, 
blad iCc., genom ett vårdslöst uttal blifvit 
förvandlade till månndag, viddga, farrfar 
&c., men i de flesta af dessa ord har man 
dock sluppit att se det förskämda uttalet ef- 
terhärmadt af en konsonantfördubbling, som 
af en så kallad rättstafning hade skolat för
svaras som ”fonetiskt” riktig.

D
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ursprung, frän dem, som icke ega därtill hvarken tillräckliga insigter eller nöd
vändig minnesgåfva”. Men om man ock, i öfverensstämmelse med denna åsigt, 
kan afhålia etymologien från åverkan inom fonetismens lagliga råmärken, så 
råkar man ut för en tertius interveniens, som väl kunde anses icke hafva nå
gon egentlig rätt, men dock tills vidare har sin styrka i regien: melior est 
conditio possidentis, och det är det med urminnes häfd försedda allmänna 
bruket. Utan att vilja, lika mycket som Svenska Akademien, gynna denna 
part, kommer man dock ej långt genom disputerande med en motståndare som, 
så litet som bruket, förstår sig på argumenter. Denna parts omedgörlighet 
torde vara det svåraste hindret mot fullständigt utförande af en på förnuftiga 
grunder, vare sig fonetiska eller etymologiska, bygd rättskrifning. Den som 
i detta måls ännu verkligen outredda skick är nödsakad att för egen del utan 
uppskof fatta ett visst beslut, får söka att jämka mällan de tvistande grund
satserna så godt han för ögonblicket kan, och för öfrigt lemna saken åt fram
tiden då hon kan uppenbar varda. För min del är jag satt i en sådan nöd
vändighet. Då jag ej kunnat på de hit hörande frågors fullständiga utredande 
använda så mycken tid som därtill behöfts, måste jag dock redovisa för de 
hufvudsakliga grundsatser jag ansett mig böra följa beträffande åtskilliga nu 
påyrkade ändringar i det brukliga stafsättet. Jag har visat att den fonetiska 
och den etymologiska grunden för stafsättet äro rättskrifningens egentliga 
faktorer, af hvilka ingendera får åsidosättas, icke häller öfverskrida sin rätta 
gräns in på den andras område. Men utom den lagliga rätt som tillkommer 
dessa ofta oense parter, hvilkas ömsesidiga anspråk måste pröfvas, finnes, så
som nyss är anmärkt, en mällankommande part, det, dels genom mäklande 
mällan de nämnda grundsatserna uppkomna, dels på oklara, oriktiga eller alls 
inga grunder stödda gamla och vedertagna bruket, och äfven detta har, om 
ej en rätt, dock en magt, som ej kan alldeles förkastas såsom ett moment för 
stafsältets bestämmande; tvärtom är ett allmänt vedertaget och häfdvunnet 
bruk den status quo, hvari rältskrifningen befinner sig, det är stafsältets all
männa landsväg, från hvilken man ej må afvika hvarken till höger eller vän
ster, om man ej kan bevisa att bruket är beslämdt oriktigt; kan man i ett 
eller annat fall icke bevisa delta, måste man blifva vid bruket. Den som lätt
sinnigt föraktade denna fasta grund, och, bedragen genom illusionerna af vare 
sig fonetiska eller etymologiska själfgjorda lagar, ville skapa en alldeles ny 
orthografi, skulle mista fotfästet och, sväfvande i luften, erkänna att han hade 
bort iakttaga samma försigtighet som den store Archimedes, hvilken, då han 
försäkrade sig kunna lyfta hela jorden från hennes plats, endast förbehöll sig 
att få något att stå på. På grund af dessa förhållanden synes det vara tem- 
ligen klart, att de från fonetismen härledda regler ej kunna erkännas såsom 
allena gällande lagar, utan måste i många fall gifva vika dels för etymo
logiska grunder, dels för ett bruk, som ej må utan fullgiltiga skäl förkastas. 
Också synas de orthografiska striderna icke bero på ett bestämdt förnekande 
af någon af de här framställda grunder för rättstafningen, utan egentligen be
stå i en öfverspänd uppfattning af den ena eller andra åsigten i det hela, hvilken 
dock i tillämpningen nödgas betydligt gifva med sig, genom erkännande af så-
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dant, som man först synts hafva velat alldeles förkasta. Själfva den hotande 
storm, som på den sista tiden utgått från det fonetiska lägret, visar sig vid 
närmare påseende ej vara så farlig som man kan tro om man är mycket lätt
skrämd, eller icke tåler att störas i de åsigter, hvarvid man från sin ungdom 
på god tro låtit vänja sig. Om man fördomsfritt och lugnt betraktar saken, 
skall man finna att från det stora omstörtningsföretaget kunna och böra skiljas 
påståenden om hvarjehanda ändringar som, om de ock ej alla äro i sig själfva 
oriktiga, åtminstone alls icke äro nödvändiga, icke häller egentligen höra till 
saken. Det som verkligen tarfvar rättelse, kan rättas utan att de som yrka 
rättelserna behöfva begagna tillfället att rifva i allt möjligt, och sålunda både 
genom de stora påståendenas beskaffenhet, och det sätt hvarpå man vill ge- 
nomdrifva dessa påståenden, vålla en villervalla, en oro och ett motstånd, som 
icke gagnar, men väl skadar den sak som i sig själf är god, och gör att om 
företaget ock får framgång, själfva denna framgång blir till skada genom allt
det onda, som följer med det goda som annars hade kunnat åstadkommas. Hvem 
nekar väl att skriftens första ändamål är att för ögat beteckna de ljud som 
talet, låter höra? Om den fonetiska grundsatsen måste då i själfva verket alla, 
som i sådana frågor kunna anses som behöriga att dömma, vara ense. Då en 
försvarare af denna grundsats utgår från det påstående, att ”ju mera ansprå
ken på en verklig ljudskrift uppfyllas, dess förnuftigare och ändamålsenligare 
blifver skriften”, synes af detta och många andra från samma åsigt utgående yt- 
randen, som om skriftens förnuftighet skulle bero därpå, att inte annat får 
gälla än den fonetiska grundsatsens iakttagande, och att allt däremot stridande, 
som ej kan genast tillintegöras, måste så fort ske kan makas undan och för
svinna, för att lemna rum åt den fullkomliga förnuftigheten. Men då i utveck
lingen af detta ämne det af fonetismens mest nitiske försvarare medgifves att 
”skriften måste mägl igt verka för uppkomsten af ett bildad t uttal, hon måste 
allt foi tfarande bidraga att stadga och rena uttalet”, så tillerkännes därigenom 
skriften en magt öfver uttalet, och denna magt måste således vara högre än 
själfva uttalet, som däraf bör styras. Och då det vidare förklaras, att i frå
gor om det riktigare uttalet, ”utslaget måste gifvas af språkhistorien”, att man 
”ingalunda vill lösrycka sig från stafningssättets historiska utveckling, utan tvärt
om nära sluta sig till denna”, att ”etymologien icke är rättstafningens mål, 
men ett af hennes yppersta medel att hinna målet, hon är ofta styret, med 
hvars hjälp vi leda oss” 6) — så inefatta dessa medgifvanden i det närmaste 
allt hvad en förnuftig försvarare af etymologiens rätt att vid rättstafningens 
bestämmande göra sin röst gällande, skäligen kan fordra; ty om någon vill på
stå att den etymologiska grundsatsen fordrar att stafsältet skall rätta sig ef
ter ordens ursprungliga form 7), och således gå århundraden eller årtusenden 
baklänges, eller åtminstone att det skall stereotypera ordens nuvarande former 
och det därmed öfverensstämmande stafsättet, hvarvid det framdeles måste
6) A. Hazelius, Om rättstafningens grun- ändradt, att man t. ex. ej kan skrifva var,

. 0.ckh°lm s> 10) 11) 22, 68. jord, jas, för hvar, hjord, ljus, det kan in- 
0 Att i vissa fall ett gammalt stafsätt må- gen annat än medgifva. 

ste bibehållas, fastän uttalet numera är för-
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förblifva, ehvad friheter utlåtet under de kommande århundradena än må taga 
sig att undergå förändringar, så är detta icke förnuft, utan ett oförnuft, om 
hvilket det icke lönar mödan att vidare (ala. Då slutligen i afseende på bruket 
det af nyss anförde författare medgifves att detta ”är en magt, som man en
dast med varsamhet kan leda från dess villostigar och in på den enda riktiga 
vägen; hvarje försök till våldsam rubbning af det bestående måste här mis- 
lyckas” 8), så är detta väl i allmänhet sannt, men det går dock längre i und- 
seende för ett ofta orimligt bruk, än jag för min del skulle vilja medgifva; 
ty ehuru omöjligt det vore att alltid genomdrifva rättelser af bruk som strida 
mot vissa stafningsregler som man skulle vilja uppställa, t. ex. att alltid ut
trycka det korta «-ljudet med bokstafven å, och således skrifva åmrn, såmm, 
kåmm &c. för om &c., så finner jag icke ringaste skäl att visa barmhärtighet 
mot sådana genom okunnighet eiler vårdslöshet uppkomna och af envisheten 
försvarade bruk, som inefatta bestämda språkfel, eller tjena till att underhålla 
samma oriktiga begrepp som föranled! felen, såsom då man skrifver träd, trä
det för trä, träet, käle för tjäle, själf i n. för själ ft, merändels för merendels, 
stöflor för stöflar, röjde, röjd, röjt för rödde &c. af rödja, stanna för stadna 9), 
0 Si v, — Af <Jet som nu blifvit anfördt synes det vara klart, att den nu på
gående orthografiska tvisten ej angår verkligheten af de tre hufvudmomenter 
som ligga till grund för rättstafningen, eller ens det yrkandet, att bland dessa 
det fonetiska momentet är och måste alltid blifva det vigtigaste, likasom det 
är det ursprungliga, hvilket af ingen, hvars röst i dessa frågor förtjenar att 
höras, kan bestridas, utan tvisten kommer af öfverdrifterna på ena eller an
dra hållet, och ensidigheterna vid det i sig själft nog svåra medlandet mällan 
rättstafningens tre hufvudmomenter; i sammanhang med hvilka ensidigheter och 
öfverdrifter äfven stå de särskilda påståendena om vissa, såsom redan är an
märkt, om ej oriktiga, åtminstone onödiga ändringar i stafsättet.

Efter dessa anmärkningar rörande de allmänna grunderna för rältstaf- 
ningen bör jag yl ra min mening öfver de särskilda hit hörande t vistefrågorna, 
och slutligen äfven framställa några, så vidt jag ve1, ännu icke omtvistade 
allmänna bruk, i hvilka, såsom uppenbart oriktiga, jag för min del antingen 
iakttagit rättelse, eller anser rättelse böra ske, om sådant någonsin blir möjligt.

Hvad således först beträffar regien att samma ljud ej må uttryckas 
med olika tecken, så borde väl, för att först tala om den mest omtvista
de frågan angående ä och e, medgifvas att, då inte giltigt skäl till undantag- 
inträffar, «-ljudet bör uttryckas med det tecken som därtill egentligen hör, 
eller bokstafven ä, och ej med e, och att man således bör skrifva ej blott 
ära, bära, här, lära, grät (af gråta), lät (af låta), älska, färg, lätt, rätt, utan 
äfven är na, gärna, hjärna, stjärna, järn, gärning, där, fjärde, tvär, värld, bär g,

8) Hazelius, s. 100.
9) Då man, såsom det nu har kommit i bruk, 

skrifver stanna i stället för stadna (af stad), 
därför att det i detta ord väsendtliga d icke 
hörs i vanligt uttal, och således i öfverens- 
stämmelse med en af fonetisternas lagar,

så borde man ock skrifva ränna för rodna 
(af röd), klänning (af kläda), sta, b/a, g/a, 
b/o, ja, ta, ska'(Lc. för stad, blad, g/ad, 
blod, jag, tag, skall o. s. v., och detta vore 
en rättstafning af alldeles samma slag som 
att skrifva stanna.
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bärga, bjälke, djtiirf, hjälm, hjärta, hjälpa, hvaräst, häldre, häller, hälsa, hämta, 
jämn, mail an, människa, mänsklig, nämligen, väster, växa och många andia 
ord, där det motsatta, genom ett godtyckligt påbud stadgade bruket att skrifva 
dem med e har både uttalet och etymologien rakt mot sig, och äfven bruket 
skall man i denna delen så lätt få att maka åt sig, att om ett motsatt bruk 
kommer i gång, de fleste snart skola förundra sig däröfver, att man så långe 
kunnat tåla sig med att skrifva annorlunda. Då det omåttliga bruket af e i 
stället för ä utan tvifvel tillkommit genom Tyskt inflytande, så är det märkligt 
att vi fått skrifva här, både adv., tvärtemot det Tyska hier, och det i samman
sättningar, t. ex. härkomst, häirflyta, brukliga, = Tyska her, och till och med 
herans har blifvit öfversatt med här ut (!, se gamla bibelöfvers. och äfven de 
nyaste öfversättningarne, 2 Sam. 16: 7, och besvärjelsen i gamla dopformulä
ret), men att skrifva där har ej kunnat, med stöd af det Tyska da, dar, til
låtas, då man däremot fått skrifva däidan så väl som hädan (af där, här, lika
som hvadan af livar) fastän uttalet af dessa ord hade fordrat e. För ety- 
mologiens skull måste man skrifva enka (af en), fleste (af flere), mesta (af 
mera), den, dess, dem (likasom de, det, deras), rensa (af ren), lielg, helga (af 
helig), Svensk, Sverige (af Svear, Svearike), tjenst (af tjena, ej tjäna, tjänst), 
igen (af i gen, ej igätnn); äfvensom ord af främmande härkomst, såsom, at- 
rende, exempel, tempel, lejon, lexa, sex, rest, prest, press; likaså få väl, för 
brukets skull, orden herre, herrlig, hertig, sven, men, eller, e/jes, elfva, efter, 
ej, nej, tills vidare skrifvas med e. —- Hvad ljudet å beträffar bör det, äfven i 
vissa fall mot etymologien, betecknas med den rätteligen mot ljudet svarande 
bokstafven i båge, fågel, hål, kål (af kal), mån, råg, rån (af rail), spår, tåg, 
tåga, tåla, måste (ej moste!), sång, brådt; men däremot med o i son (pl. söner, 
af sim, syiiir), kol (af kul), kona (af kuna), konung (af kiiminger, jfr. konglig), 
honing (af hunagh), konst (af kunnist), godt (af god), sofva (jfr. söfva), som
na, sorg (jfr. sörja), borg, korg, korrt, kom, som, m. fl., af hvilka ord åtmin
stone en del onekligen i uttalet röja vokalljudets härkomst från u, så att man 
till och med kunnat taga sig för att förkorta konung, konunglig till kung, kung
lig, — Konsonantljudet j kan ej alltid uttryckas med sitt egentliga tecken, såsom 
i jämn, järn, jätte, härja, sörja, utan därtill måste, af etymologiska skäl, i mån
ga ord, hvilkas uttal undergått förändring, begagnas bokstäfver, som fordom 
riktigt uttryckt ordens ljud, såsom gifva (impf, gaf), gärna, gäst, göra, färg, 
bärg, borg, sorg, helg, djup, djur, gjuta, hjälte, hjärna, hjärta, ljuf, ljus, men nu 
efter regien skulle skrifvas jiva, järna, jöra, jup, jälte, jus &c. — Ljudet tj kan 
icke häller alltid uttryckas med dessa bokstäfver, såsom i tjena, tjock, tjuf, 
tjära, utan i deras ställe måste k bibehållas i många ord där denna bokstaf 
fordom (såsom ännu i Danskan) riktigt betecknat ljudet, såsom kedja, kejsare, 
kidling, kifva, kyla, kyrka, kyss, känna, kär, kärande, kärring, kök, köp, kött, 
som väl ingen skulle vilja skrifva tjedja, tjäjsare, tjilling, tjiva, tjyla, tjörka, tjyss, 
tjänna, tjär, tjärande &c. ; men däremot är ljudet tj ursprungligt i ordet tjäle 
(fordom ÿiseli), hvilket länge alldeles oriktigt varit skrifvet käle, och blifvit af 
Ihre, förledd af det falska skrifsättet, härledt från kall. — Det lär icke häller 
kunna nekas ljudet k att uttryckas med tecknet c i en del ord af främmande
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ursprung, som ej blifvit i vårt språk alldeles hemmastadda såsom katalog, kon
tor, kontrakt, korrekt, kredit, protokoll; men att uppdraga en bestämd gräns 
mällan de ord som böra skrifvas med k eller c torde blifva omöjligt, då en 
viss fatalietid för främmande ords naturaliserande i Sverige ej kan utsättas; 
också lär ett tills vidare fortfarande olika bruk i denna del ej kunna med
föra vådliga följder. I allmänhet kan man dock med skäl säga, att om ett 
främmande ord redan blifvit eller framdeles blir oumbärligt i Svenskan, må 
det anses och skrifvas som Svenskt, i annat fall må det förvisas ur språket; 
men om ett ord som anses ej kunna umbäras, ej kan helt och hållet skrifvas’ 
som Svenskt, bör man icke göra sig löjlig genom en af Svenska och främ
mande klutar hoplappad stafning, och således icke skrifva t. ex. korrigera då 
man ej kan skrifva korrischera, men däremot icke häller skrifva conselj då 
man vill göra ordets senare slafvelse Svensk; icke häller skrifva akscnt, aksis, 
i stället för accent, accis, ehuru man på detta sätt äfven kunde undvika att 
beteckna två olika ljud med samma bokstaf. Så länge c finnes qvar i Svenska 
alfabetet med ljudet k, må ock ck gärna skrifvas i stället för det besvärligare 
kk, utan att därför, såsom man föreslagit, det förra behöfver anses som en 
förkortning, som ej skulle kunna brukas vid ett ords delning på två rader, då 
det borde skrifvas med kk, t. ex. tak-ka, hvilket är så mycket onödigare, som 
äfven i tac, likasom i det Latinska fac, c ej kan läsas annorlunda än som 
k; och fruktan att ett barn skulle hafva svårt för att stafva t, a, c, k, tack,
är lika fåfäng som den, att barnet ej skulle kunna skilja mällan i och j, och
således ej kunna stafva j, a, g, jag, utan saken måste lättas för barnet genom 
det nu uppkomna orimliga bruket af det Hebreiska namnet jod, så att det får 
stafvas jod, a, g, jag! Bruket af q, till uttryckande framfor v af samma ljud 
som k, har varit föremål för afgjordt ogillande.. Att denna bokstaf uppkommit 
af det Hebr. p (vänd åt det motsatta hållet, likasom af 3 blifvit c, af o Grek.
a, af -1 Lat. r) är uppenbart. Detta p var ett starkare k, uttaladt i gommen,
och därigenom skildt från det rena k-ljudet (5), hvilken skilnad betecknades 
genom bokstäfvernas namn, då 3 kallades kaff och p koff, likasom vi kalla den 
ena kå (af ka) och den andra ku. Då Romarne upptogo bokstafven q, är det 
klart att äfven de härmed betecknade ett annat ljud än c; troligen för att så 
mycket tydligare utmärka denna bokstafs uttal, tilläde de ett u (eller v), hvil
ket med Romerska alfabetet öfvergick i de nyare Romaniska och Germaniska 
språken, där det i denna sammansättning ingående q åtminstone numera icke 
uttalas annorlunda än k. Jag anför detta för att icke förtiga ett skäl mot 
bibehållandet af q i stället för k, men jag anser det icke vara så nödvändigt 
att i denna del afvika från vårt urgamla, äfven af de flesta öfriga bildade Eu
ropeiska folk bibehållna oskadliga bruk, att jag vill påskynda denna alldeles 
icke brådskande förändring. Danskarne hafva haft rätt att i denna del göra 
såsom de funnit för godt, och samma rätt hafva vi. — Ljudet # måste i åt
skilliga ord af främmande ursprung uttryckas med c, då man ej kan skrifva 
seder, sedera, session, sentner, sivil, sosietet, resept, för ceder, cedera, cession 

enkla ljudet, som i Tyskan betecknas med sch och i Franskan med 
j, men ursprungligen ej funnits i vårt språk, utan har efter hand uppkommit
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af flera sammansatta ljud som undergått förändring, har därför icke något 
verkligen motsvarande tecken i vårt språk, i saknad hvaraf det måste uttryckas 
med flera olika merendels sammansatta tecken, som i särskilda ord skola föreställa 
deras forna sammansatta ljud, men ej passa för det nuvarande enkla ljudet10); 
således måste man af etymologiska skäl skrifva t. ex. sjung, själ, sjö, men 
skepp, skilja, skina, skinn, skjul, skjuta, skyldig, skynda, skära, skön, sköta, 
stjäla, stjärna, chef, chikan, chokolad, geni, tragedi; och om än ett för det nya 
ljudet verkligen passande tecken blefve antaget, kunde man svårligen med sam
ma tecken skrifva alla sådana ord, likasom man icke nu skulle kunna skrifva 
sjina, sjilja, sjyldig, sjära &c. — Någon likhet med den förutnämnda frågan om 
qv har den, om i stället för ph, ch eller th i en del från Grekiskan i vårt 
språk inkomna ord, bör skrifvas f, k, t. Då sådana ord af Romarne uppto- 
gos, och för de Grekiska q>, x och & skrefs ph, ch och th, så visar detta att 
de icke uttalades soin f, c och t; det var således samma förhållande som då 
våra förfäder i stället för p satte th, men då det med dessa bokstäfver be
tecknade särskilda ljud ej mera hos oss, såsom i Engelskan, bibehöll sig, för- 
svunno efter hand nämnda tecken, dock så att th i några ord qvarstått ända 
intill våra dagar. Man kan således väl medgifva att en sådan förändring må 
ske med ph och ch i de Grekiska ord, som hos oss kommit i fullt bruk, t. ex. 
filosof, geografi, kirurg, karakter, kronologi, krönika; men att ändra th till t, 
och skrifva t. ex. teologi, teori, tron, te, likasom teleskop, termin, tron (af tro) 
åcc., synes mig vara i etymologiskt afseende för mycket stötande, likasom om 
man fick se ten, te, ter &c. i stället för then, the, ther. — I allmänhet gäller 
om främmande i Svenskan alldeles upptagna ord, såsom kapten, löjtnant, butelj, 
byrå, trottoar (hvilka, om de skrefvos capitaine, lieutenant &c., ej kunde lä
sas af Svenskar som ej lärt något främmande språk), att de må skrifvas på 
Svenskt vis; men icke må detta lämpas på främmande ord blott därför, att 
de någon gång brukas, om ock med Svenska böjningar, eller, huru brukliga 
de än må vara, om ett sådant försvenskande skulle gifva dem ett ända till

10) Ifrågavarande ljud har icke häller i an
dra Europeiska språk varit ursprungligt. I 
den äldsta Tyskan fanns det icke. Sedan 
det gamla Tyska sc hade öfvergått till detta 
hväsande ljud, lades till de nämnda bok- 
stäfverna ett h, som skulle beteckna en a- 
spiration, men dessa tre bokstäfver uttryckte 
dock ej riktigt det enkla ljud som därmed 
skulle uttryckas, och för hvilket ej fanns 
något verkligt tecken på närmare håll än i 
det Hebr. u3. Väl fanns sch i några Latin
ska från Grekiskan lånta ord, men äfven 
där uttryckte de tre bokstäfverna ej det 
enkla ljudet u3, utan de två ljuden o och % 
i Grekiskan. Hebreerna bekymrade sig dock 
ej däröfver, att samma bokstaf betecknade 
det nämnda ljudet (sch) och ett annat le
nare ljud som närmade sig s (5), och där

emot två mera liknande ljud betecknades 
med olika bokstäfver (■£> och d); en senare 
tids grammatici nöjde sig med punkter (© 
och is) till rättelse för uttalet (likasom Ara
berna gjorde med den motsvarande och fle
ra bokstäfver) ; den vördnad, hvarmed Hebr. 
språket alltid behandlades af sina vårdare, 
uteslöt all tanke på uppfinningen af nya or- 
thografiska lagar, hvarigenom till fonetis- 
mens ära etymologien skulle gifvas till spillo, 
och en ohjälplig förvirring blifva den säkra 
frukten. För Ephraimiterna hade det sär
skilda tecknet för itf blifvit alldeles onyt
tigt, ty det så utmärkta ljudet var för dem 
så omöjligt att uttala, att det bekanta prof- 
vet med nsäffl kostade 42,000 af dem lif— 
vet (Dom. 12: 6.).
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löjlighet vanstäldt utseende *), såsom om man ville skrifva angaschera, angter- 
prenör, angtusiasm, angvåaje, kångsälj, kångsär, kång ferangs, kang gräss, 
äkseläns, fr äng dör, raffräschissemanger, scharmangt, schangtil, scheni, sche- 
nera, traschedi, schurnal, schäst, schästikylera, kapuschång, proschäkt, schy- 
stera, kurasch, eller sjarmangt, sjangtil, sjeni, sjenera, trasjedi &c., och till 
och med varor ”af bästa kvalitév, som man sett till salu utbjudas; men aldra- 
minst må, såsom man dock finner äfven i grammatikaliska skrifter, främman
de ord med bibehållande af sina former och böjningar, vanställas genom ett 
alldeles onödigt inskjutande af en bokstaf som skall gifva dem ett Svenskt ut
seende, såsom faktum, kollegium, konsistorii ecklesiastici, maskulinum, ac- 
kusativus, vokativus, kasus, reciprokum, futurum exaktum, verbum akti- 
vum, particip perfektum, Imperfektum, plusquamperfektum ; så gärna må man 
”taga steget fullt ut” och skrifva t. ex. äksaktum, plusskvampärfäktum. — Icke 
häller må, ehvad grunder för stafningen annars antagas, namn godtyckligt än
dras, såsom om man ville skrifva Jäjer, Tängnér, Rydkvist, Bärjkvist, Ösche- 
ni, Ängelbråckt, Påulus, Farao, Tor, Senofånn, Särkses 1 2), eller, såsom man 
sett i en akademisk afhandling, ”pröjssisk? (Î). — Såsom motstycke till dylika 
förändringar af namn må anmärkas det påfundet med utländska städers och 
andra orters namn, hvilka, i Sverige likasom i andra länder, äro genom öfver- 
sättningar kända lika säkert som andra öfversatta ord, och endast i den öf- 
versatla formen äro af de flesta Svenskar förstådda, att man nämligen förka
star de Svenska namnen, och gör sig lärd med att öfversätta dem tillbaka på 
originalspråket. Hittills har väl mig veterligen ej mer än ett steg på denna 
bana blifvit af en del Skandinaviska författare gjordt med det Svenska 
namnet Köpenhamn, som man ofta ser förvandladt till Köbenhavn ; men sedan 
början en gång är gjord, får man väl, om detta icke i tid motas, såsom prof 
på en ännu vidsträcktare lärdom, i Svenska skrifter läsa t. ex. berättelser om 
händelser i Lisboa, Roma, Napoli, Venezia, Stambul, och om Tames, Rhein, 
Tevere, Vesuvio, och till och med om resor i Deutschland och France; icke 
en gång en Svensk skolgosse skulle, om ej af okunnighet, i en Tysk eller 
Fransk stil skrifva Köbenhavn, Göteborg &c. med förkastande af namnen Ko
penhagen, Gothenburg, Londres, Vienne, Varsovie &c., men med Svenska språ
ket anser man sig berättigad alt handskas efter behag; ett förfarande, hvaraf 
vårt språk hittills fått att uppvisa nog bittra frukter, och väl får det; i ökadt 
mått hädanefter, allt som det unga Sverige hinner samla ökade krafter att, 
äfven inom detta område, låta friheten lefva.

1) Jfr. angående c och k sid. XXX ofvf.
2) Om det är sannt, som blifvit berättadt, att 

skolgossar i en eller annan skola blifvit af 
sina lärare tvungne (eller ock om det blott 
vore förledde) att skrifva sina namn annor
lunda än deras föräldrar lärt dem, så är 
det ett bevis huru långt tilltagsenheten (för 
att bruka det lindrigaste ordet) kan gå. I 
allmänhet kan man märka huru den förvir
ring, som rörande stafningen nu intrugas i

ungdomens hufvud, står i sammanhang med 
det sträfvande till upplösning som visar sig 
i andra rigtningar; och man må väl fråga 
om ej den offentliga magten numera har nå
got medel i händerna att häjda ett sådant 
ofog i offentliga skolor, och äfven skyldighet 
att tillse att ej frön till en ohjälplig för
virring må till ungdomens stora skada utsås 
redan i elementar- och folkskolorna.
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Med den i dess tillämpning beskådade regien, alt samma ljud ej må ut
tryckas med olika tecken, sammanhänger den, att samma tecken ej må brukas 
till att uttrycka olika ljud. Det behöfver därför här endast åberopas hvad 
redan är visadt, att bokstafven e måste brukas ej blott till betecknande af det 
ljud som denna bokstaf egentligen tillhör, utan stundom äfven för ljudet ä; att o 
likaså måste brukas till att beteckna ljudet ä; att g, som har sitt egentliga 
ljud i gammal, god, ofta måste uttrycka ljudet j, o. s. v. Hvar och en måste 
ock medgifva att ö har helt annat ljud framför r, t. ex. böra, börd, göra, höra, 
skörd, än i andra fall, t. ex. ö, hö, sjö, död, löf, hög, lök, bön, löga, höst, 
böta &c.; men likasom jag icke minnes mig någönstädes hafva sett detta förhål
lande anmärkt, har ingen, så vidt jag vet eller minnes, ansett en ny bokstaf 
vara nödig för att uttrycka det ena af dessa ljud.

Med det som nu blifvit anfördt har jag endast velat visa att jag ej kan 
tillerkänna den fonetiska grundsatsen så stor magt öfver stafsättet som den 
nya orthografiska läran synes vilja åtminstone efter hand åt honom öfverlemna. 
Jag bör äfven förklara hvarför jag ej kan ställa mig till efterrättelse åtskilliga 
andra påyrkade regler för stafningen.

Regien att inga ljud få i skrift uttryckas, som ej i talet verkligen höras, 
skulle vara fullkomligt riktig, om ej uttalet af många ord vore antingen vårds
löst och alldeles oriktigt, eller åtminstone alltför vacklande att antagas så
som allrådande grund för skriften, hvilken, stödd på denna grund allena, skulle 
blifva lika oriktig eller vacklande, och verkligen regellos och förbistrad; och 
om äfven förhållandet icke vore sådant, kunde, då många ords uttal med tiden 
oundvikligen förändras, denna regel, såsom ensam grund för stafningen, icke 
följas utan att etymologien skulle alldeles kastas öfver bord; man kan så
ledes, såsom förut är anmärkt, icke skrifva jup, jur, järf, juta, jord, jul, jälm, 
järna, järta, vad, var, vass, vilken, viska, visla, vit, jad, juv, jus, i stället 
för djup, djur, djårf, gjuta, gjord eller hjord, hjul, hjälm, hjärna, hjärta, hvad, 
hvar, hvass, hvilken, hviska, hvisla, hvit, ljud, ljuf, ljus, därför att d, g, h, 
l icke höras i uttalet af dessa ord; så är det ock lika orätt att för stadna (af 
stad), emedlertid, medierst åcc., skrifva stanna, emellertid, melierst, därför att 
d i vanligt vårdslöst uttal af dessa ord ej hörs, som om man för: i dag 
skull jag ville skrifva i da ska ja, o. s. v.3); men också är det lika orätt att 
i skriften införa tecken för falska ljud, som i uttalet icke höras eller icke böra 
höras, såsom träd, trädet, fordna, sednare, för trä, träet, forna, senare. Att 
ett enkelt ljud ej bör uttryckas med flera bokstäfver, är visserligen i allmän
het rikligt, men detta är dock i många fall nödvändigt af etymologiska skäl, 
då det enkla ljudet uppkommit genom ett förändradt uttal, såsom i de nyss 
anförda orden, där af de forna ljuden dj, gj &c. numera endast ljudet j qvar- 
står, men dessa ord dock ej kunna skrifvas jup, jur &c. Bruket af ett en
kelt tecken, gemensamt för alla de fall, där ljudet från flera håll inkommit 
i språket, förbjuder, i detta afseende lyckligtvis, sig själft, då ett sådant tec
ken ej finnes att tillgå, hvilket annars är en stor brist, då man stundom ej

3) Jfr. not. 9 sid. XXVIII.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. E



XXXIV

vet huru man skall i Svensk skrift uttrycka detta ljud, såsom då det Engel
ska ordet shawl numera ofta skrifves schal, men också någon gång sjal; då 
man skrifver osjäliga djur i stället för oskäliga (af skål, förnuft); då man hit
tat på åtskilliga underliga sätt att skrifva djurnamnet själ (eller sjel), att ej 
läsare måtte tro fråga vara om en menniskosjäl. Likaså sakna vi ett tec
ken för det ljud som vi nödgas, ehuru ofullkomligt, uttrycka med två bokstäf- 
ver ng, såsom lång, säng, ung, ingen. Att åler flera sammanträffande ljud 
uttryckas med ett ensamt tecken, kan anses som en förkortning, som dock är 
mera fördelaktig än oriktig; att därför, till åtlydnad af en ganska onödig re
gel, ur några Svenska ord utesluta bokstafven x, och skrifva vaks, saks, laks, 
säks, läksa, vore lika litet en orthografisk förbättring, som att vanställa några 
ord af utländsk härkomst genom att skrifva äkseläns, äksämpel, äksamen, äk- 
straordinär, laksativ, lyks, maksim, taksering o. s. v. Men ehuru man for
dom kunde skrifva t. ex. dax, tax, erix, för dags, taks, eriks, så är det klart, 
att en sådan förkortning nu ej skulle kunna brukas, så att man kunde skrifva 
hox, lax, vax, sax, säx, som gen. af bok, lag, vak, sak, säck; om åter, så
som man verkligen har sett, någon nödvändigt vill visa sig narraktig och skrifva 
sitt namn Erixon för Eriksson, så må han behålla äran af denna uppfinning 
för sin egen räkning. Om k ej finge brukas såsom tecken för det samman
satta ljudet tj, där detta ljud, såsom förut är anmärkt, i en del ord uppkom
mit genom ett förändradt uttal, skulle man skrifva tjär, tjärande, tjärring, 
tjiv & c., hvilket är omöjligt.

Hvad angår det mycket klandrade bruket att skrifva f fv för v, kan jag 
icke finna det nödigt att ändra f i slutet af en stafvelse till v, därför att lju
det i de ursprungligen med f tecknade orden undergått en förändring till ett 
annat, som är så närbeslägtadt, att man ej utan bemödande kan skilja mällan 
uttalet af t. ex. haft och havt, lifs och livs, likasom mällan magt och makt, 
rigtig och riktig, släigt och släckt. Härmed kan — flera exempel i andra 
språk att förtiga — jämföras det Tyska ab, som vanligen uttalas som ap ; 
om nu en Tysk af fonetiskt nit toge sig för alt skrifva ap för ab, skulle detta 
utan tvifvel finnas ”apgeschmackt”, om ej rent af r,apscheulicKl\ Då man i 
Sverige icke velat skrifva v i slutet af en stafvelse, icke häller i stafvelsens 
början kunnat uttrycka ljudet v med f, är det helt naturligt att man i sam
mansatta ord skrifvit t. ex. af visa, afväg och ej avvisa, avväg, hvilket ej med 
mera skäl kan klandras, än att Tyskarne skrifva t. ex. abpassen, abpressen, 
abputzen och ej appassen 6cc., hvilket, så vidt jag vet, ej blifvit ulmåladt som 
en ”orthografisk skammfläck”; och då man i sådana böjda eller härledda ord, 
som komma af stammord hvilka slutas på f, t. ex. hafyet, lifvet, lifva, graf- 
var, gräfva, ej velat utesluta stammordefs f, och skrifva havet, livet &c., så 
finner jag det sålunda stadgade bruket, ehuru visserligen hvarken nödvändigt 
eller mycket gammalt, dock ej vara så skammligt och fördärfligt eller ens af- 
gjordt oriktigt, att man med en påskyndad ändring häri nu behöfver öka den 
hotande oredan i vår orthografi. Att däremot ändra v till f i slutet af främ
mande i vårt språk upptagna ord, är ganska onödigt; om man därför skrifver 
t. ex. aktiv, passiv, positiv, synes det vara lika orimligt att skrifva i n. aktift
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&c. som aktifva &c., äfven om ljudet v framför t nödvändigt förvandlades till 
f, hvilket är ogrundadt. Om slutkonsonanterna hårdt framstötas, och den före
gående vokalen därigenom blir korrt4 5), såsom i gift, luft, skaft (handtag), 
skrift, är det visserligen, såsom nyss är sagdt, svårt att skilja mällan ut
talet af ft och vt; men om vokalen är lång, behåller det lena f sitt ljud 
framför t, hvarför ljuft, skeft, skaft (af skafva) &c. alltid uttalas som ljuvt 
icc.; och likaså, om man, såsom man bör, uttalar o i n. af grof långt, bibehål
ler f det lena ljudet i n. groft; och endast då slutkonsonanterna framstötas och 
o förkortas, såsom om ordet vore n. af grof, kommer det att låta som groft, 
men så kan det icke falla någon in att uttala aktivt, passivt, positivt &c.

I sammanhang med frågorna om de bokstäfver hvarmed, på fonetiska grun
der, vissa ljud böra uttryckas, hafva några andra påståenden blifvil väckta, 
hvarom jag äfven bör säga min mening.

Hvad först konsonanters fördubbling beträffar, är det visserligen uppen
bart oriktigt att anse denna som betecknande ett verkligen fördubbladt eller 
upprepadt uttal af konsonantljudet5 men den är ett icke oljenligt sätt alt uttrycka 
ett starkare uttal af detta ljud i sammanhang med ett korrtare uttal af den 
föregående vokalen ‘); och såsom ett sådant medel lär man väl få nöjas med 
detta oskadliga bruk till dess man finner upp något mera passande 6). Man

4) Jfr. s. XXIV ofvanför, och det som här 
nedanför säges om fördubbling af konso
nanter.

5) Jfr. s. XXIV ofvanför.
6) Man har talat om ett dubbelt konsonant

ljud äfven i korrta slutstafvelser, såsom as, 
at, es, el, en éCc. (t. ex. t&\as, talat, läses1 
&c.), där således konsonanten rätteligen skul
le fördubblas. Men då konsonanten i en 
lång stafvelse fördubblas, är det icke där
för, att den har ett verkligen dubbelt ljud, 
hvilket är ogrundadt, men icke häller där
för att den föregående vokalen är korrt, 
utan då konsonanten i en lång stafvelse för
dubblas, uttryckes därmed att konsonanten 
i uttalet hårdt framstötes, och detta är or
saken därtill, att den föregående vokalen, 
som i en lång stafvelse annars skulle varit 
lång, blir korrt, och därvid stundom ändrar 
sitt ljud, såsom man finner då man jämför 
dag och dagg, tak och tack, det och den, 
god och g od t (för gott), ful och full, och 
så har ett oriktigt uttal af t i treton, tre
tio, föranledt både denna bokstafs fördubb
ling i skrift och förvandling af det föregå
ende vokalljudet e till ä (jfr. s. XXIV ofvan
för); konsonanten däremot blir härigenom 
lika litet lång, som den i sig själf är dub
bel, och dess fördubbling i skrift betecknar 
lika litet det ena som det andra. Något

skäl till konsonantens fördubbling i de korrta 
slutstafvelsema finnes således icke, ty kon
sonantljudet är där icke hårdt, och vokal
ljudet är således icke af sådan orsak korrt, 
utan därför att hela stafvelsen är korrt. 
Man har emedlertid af de nämnda konso- 
nantfördubblingarne låtit narra sig till att 
tro på så kallade ”dubbla” konsonantljud, 
och till och med att tala om ”själfdubbla” 
konsonanter; de som sedan upptäckt eller 
låtit öfvertyga sig att sådana konsonant
ljud icke finnas, hafva förgrymmats däröf- 
ver, att man i skrift betecknat ett ljud som 
icke finnes. Man hade dock gjort bättre 
om man hade utgrundat hvad det är som 
med dessa fördubblingar egentligen sko
lat uttryckas, då man lätt hade kunnat kom
ma på den tanken att, fastän bokstafven två 
gånger skrefs, detta omöjligen kunde bety
da att det ljud som sålunda betecknades, var 
dubbelt i egentlig mening, och att, då ny
are tiders grammatici började tala om dubbla 
konsonantljud, de därför icke behöfde vara 
nog enfaldiga att tro att bokstafven skulle 
beteckna två lika ljud som hördes antingen 
på samma gång eller det ena efter det an
dra, utan med ”dubbla” endast menade dub
belt starkare eller hårdare uttalade; man 
kunde väl ock lätt hafva föreställt sig att 
de som aldraförst företogo sig att fördubbla
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Hlåste således skrifva t. ex. ligga, tigga, hoch, tack, full, kall, tall, lamm, 
brunn, lönn, vinn, nyss, hatt, nätt &c. emedan dessa ord uttalas annorlun
da än liga, tiga, bok &c., och likaså bör man skrifva ock (eller och), till, upp, 
att, likasom man skrifver bock, sill, tupp, hatt, men icke somm, komm (ännu 
mindre såmm, kämm), dumm, tomm, domm, dommare. Hit höra äfven ini- 
perfecter på de eller te, såsom tiggde, väckte, släckte (men ej drömmde, dömm- 
de, skämmde, brännde, kånndé). Hvad angår frågan om fördubbling af en kon
sonant, som följes af en annan i samma stafvelse, vill jag, som ej tilltror mig 
att här afgöra denna ingalunda nöjaktigt utredda tvistefråga, endast i allmän
het anmärka att jag för min del anser konsonanten böra fördubblas (af förut 
nämnda skäl, och ej för att uttrycka ett dubbelt ljud som icke finnes) då där
på följer t i neutr. af adj. med dubbel slutkonsonant, såsom kallt, tryggt, 
grannt, torrt, fullt, visst, då sådana ord uttalas annorlunda än kalt, halt, stort, 
fult &c. (men ej tommt, dummt, då man ej skrifver tomm, dumm)-, äfven i 
andra ord, där enkel konsonant kunde föranleda oriktigt uttal, såsom hallt, 
korrt, och i partie, och sup. af verber, där konsonanten har (orätt så kalladt) 
dubbelt, eller rättare skarpt ljud, såsom /läckt, ryckt, släckt, skylld (af 
skylla), men ej byggd, braggt, laggd, laggt, dömmd, kännd, icke häller i 
nomina fläkt, skyld, slägt, slagt, skuld, vakt &c. Då däremot, såsom förhål
landet ofta varit, onödiga och oriktiga konsonantfördubblingar varit föranledda 
af ett i bruk kommet oriktigt uttal, såsom inne, innan, tretton, trettio, bitti
da (af Tyska bei Zeiten, platt-tyska bi tiden), förgåss, till sjöss, och åter
verkat på det oriktiga uttalet till dess befästande, så bör i sådana ord de öf- 
verflödiga konsonanterna bortkastas, hvilket då äfven kan tjena till uttalets 
rättande. Då adv. ut, som betecknar en motus ad locum, med tillägg af e (ute) 
däremot quies in loco, och med an (utan), enligt denna partikels vanliga be
märkelse, egentligen motus ex loco, borde det ej kunna bestridas att det mot-

konsonanter ej inläto sig i klyftiga speku
lationer angående dubbla ljud. Då man nu 
väl borde hafva besinnat att konsonantför
dubblingen ej var utan all betydelse och 
endast ett meningslöst upptåg, fastän den 
ej kunde betyda det som syntes ligga i den 
otjenliga benämningen ”dubbelt ljud”, hade 
man ej bort stadna vid ett onyttigt klander, 
utan man hade då bort förklara hvad den
na fördubbling verkligen betecknade; och 
om man hade skäl att anse det från urål
driga tider begagnade tecknet som opas
sande, hade man, då likväl ett tecken för 
det orätt så kallade dubbla ljudet ej kunde 
umbäras, bort uppgifva hvilket annat mera 
lämpligt tecken man borde sätta i stället. 
Man hade vid ett försök i denna väg kun
nat få erfara att det är vida lättare, äf
ven med en lägre grad af eftertanke, att 
med eller utan skäl framkomma med klan

der, än att upptäcka och klart framställa 
det som utan gensägelse är rätt. Man hade 
väl kunnat föreslå att i stället för fördubb
lingen sätta vid konsonanten en accent, t. 
ex. dag', tak', eller utmärka den med en 
mycket fet bokstaf, likasom man nu plägar 
beteckna det på somliga orter brukliga tjocka 
I; men säkert skulle intedera finnas lämp
ligt, och man är väl därför tvungen att tills 
vidare låta sig nöja med det sätt som våra 
mindre theoretiserande, men icke därför min
dre praktiskt kloka förfäder uppfunnit, och 
hvilket i själfva verket icke är mindre väl
betänkt än det klander som i detta, så väl 
som i åtskilliga andra stycken blifvit af vår 
tids språkmästare i chorus uppstämdt, och 
flera förmenta förbättringar som af dem blif
vit ifrigt påyrkade, och till en del haft allt
för skyndsam framgång.
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svarande in ined de nämnda tilläggen bör skrifvas ine, inan och ej in-ne, 
in-nan. Väl har ljudet af det flytande n gifvit anledning till fördubblande 
af denna bokstaf redan i våra äldsta handskrifter, och detta både i sig själft 
oriktiga och äfven mot de nämnda ordens rätta uttal stridande skrifsätt har 
fått opåtaldt fortfara; men den som vill söka att främja en verklig, på för
nuftiga grunder bygd rättskrifning bör ej tveka att äfven i afseende på dessa 
orden förkasta ett skrifsätt, som endast tjenar till att föranleda ett falskt ut
tal, och i själfva verket är lika så oriktigt som om man ville skrifva in-nan- 
das, in-nackordera, in-nemot, in-nom, in-nympa, in-nöfva. Samma förhållande 
är då man rätteligen skrifver fjorton, fämton, sexton, aderton, fyratio eller 
fyrtio, fämtio &c., och ej fjort-ton, fämt-ton, fyrat-tio, fämt-tio &c., men däre
mot tret-ton, sjut-ton, nit-ton, tret-tio &c., utan annan grund än elt till vana 
blifvet vårdslöst uttal, hvilket man i detta likasom i många andra fall med ett 
uttalet härmande falskt stafsätt godkänt och befrämjat 7). Ett märkligt mot
stycke till den oriktiga fördubblingen af n i inne, innan (af in), jämförd med 
det enkla t i ute, utan (af ut), finnes i det alldeles motsatta, men lika oriktiga 
förhållandet med det dubbla tt i yttre, yttra för ytre, ytra (af ut), jämfördt 
med det enkla n i inre (af in).

Beträffande den klandrade sammanskrifningen af ord, som ej skulle anses 
som sammansatta därför, att i uttalet tonen ej ligger på första stafvelsen, är 
det klart att om, såsom det uppgifves, någon skrifver idethela, fördetmesta, 
hvemsomhälst, iståndtill, iställetför, sälängesom, o. s. v., sådana sammansätt
ningar, af hvilka en del synas skola vara öfversättningar af Latinska ord, så
som plerumque, quicumque, loco, quamdiu, äro alldeles förkastliga, icke därför 
alt tonen icke ligger på i, för &c., utan därför att inte skäl är att anse så
dant som sammansatta ord, om man ej vill göra sammansättningar af allt livad 
man behagar, t. ex. idenhändelse, afdenorsak, pådengrundatt, vids ädantför hål
lande, medmera, ochsåvidare. Äfven måste medgifvas att de flesta andra klan
drade sammanskrifningarne, ehuru ej fullt lika orimliga, dock äro afgjordt orik
tiga, t. ex. tillfots, tillsjös, tillköps, tillsalu, hvilka ord man förmodligen trott 
vara adverbier, därför att man icke vetat att prep, till i dessa, likasom i mång
faldiga andra från forntiden bibehållna talesätt, construeras med genitivus; skulle 
man därför t. ex. skrifva gå tillfots, borde man ock skrifva gå tillsängs, föra 
tilltorgs, sitta tillhords, skjuta tillmåls, hafva tillhands, gå tillhanda o. s. v. 
Men med åtskilliga ord har det händt att, sedan de på detta sätt ofta varit 
i tal sammanställda, hafva de verkligen blifvit sammandragna, och då böra de 
ock i Svenskan skrifvas såsom sammansatta, likasom det sker i andra språk, 
t. ex. tilläfventyrs, tillsamman, tillstädes, tillreds, tillfreds, tillhopa, tillbaka, 
ihop, ibland, igen, ihjäl, enär, ehuru, emedlertid, kanhända (så väl som kan
ske), omkull, omsider, åstad, tyvärr, farväl; och att nu vilja börja att sönder
slita det band, hvarmed sådana ord i långliga tider varit förenade, därför att 
de kommit att i uttalet behålla den ton, hvarmed de förut varit hvart för sig 
uttalade, då likväl deras egenskap af sammansatta ord numera är alltför uppen-

7) Jfr. s. XXIV ofvanför.
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bar att kunna förnekas på en i själfva verket så alldeles ogiltig grund, är, 
lindrigast sagdt, mycket besynnerligt8). På nämnda grund skulle icke en gång 
vissa ställens namn, t. ex. Karlskrona, Göteborg, Köpenhamn, Ladgårdslandet, 
Örbyhus, Öresund, erkännas som sammansatta, ehuru, just om dessa samman
sättningar upplöstes, och man ville uttala t. ex. Karls krona såsom två skilda 
ord, tonen skulle falla på Kai'ls. Man kan väl icke bestrida att orden bestri
da, besynnerlig, förneka, förtaga, förtal, gemen, gehör, och många andra äro 
sammansatta, fastän vid deras uttal tonvigten ej lägges på första slafvelsen, 
men man förklarar detta förhållande af sådana sammansättningars utländska 
ursprung 8), hvaremot inte hinder lär vara att anse orden bidraga, bibehålla, 
föranstalta, förbehålla, företaga, företal, förorsaka &c. som sammansatta. 
Ehvad ursprunget är utländskt eller, såsom i de förut anförda orden, afgjordt 
Svenskt, så visar det sig dock att det är något i själfva orden hvaraf man, 
om man ock aldrig har hört ett sådant ord uttalas, kan finna om det är ett 
sammansatt ord som man har för sig, eller två särskilda ord. Om ej så vore, 
hvarför åtskiljer man då ej sådana ord, som egentligen icke skulle hafva nå
gon rätt att anses som sammansatta, och skrifver be strida, för neka &c., så 
väl som man vill skrifva till baka, till hopa &c.? Man borde efter den nya 
lagen skrifva be strida, be visa, för ena, för rätta, för skräcka &c. såsom 
icke sammansatta ord, men obestridd, öfverbevisa, oförenlig, oförrättad, oför-

8) Om de delar, hvari man behagar sönder- 
stycka sådana ord, hvar för sig verkligen 
betyda något eller låta begripa sig, därom 
bekymrar man sig icke. Så är omsider ett 
gammalt, af alla kändt ord, men det får nu
mera icke finnas, utan det skall vara två 
ord, om och sider; frågas: hvad betyder 
då om? hvad är sider? svar: ingen ting; 
städes (af stad) är ett ord som aldrig har 
funnits utom i den adverbiala sammansätt
ningen tillstädes; till baka är meningslöst, 
då baka, gen. pl. af baker, numera ej fin
nes; hjål är alldeles obrukligt såsom sär- 
skildt ord, endast hel förekommer i sam- 
mansättningarne helsot och helvete; å stad 
(för åstad af afstad, se Af I a, Staler 1) skulle 
betyda på eller till stället, då å aldrig så
som särskildt ord skrifves för af. Det för
vända påfundet med dessa sönderdelningar 
har emedlertid, såsom man kunde förmo
da, hastigt vunnit mycket förtroende såsom 
en välgörande inrättning; äfven i våra nya
ste bibelöfversättningar har man velat visa 
sig icke vara okunnig om dessa märkliga 
nya lagar. — Nitet att sönderstycka ord vi
sar sig äfven utom det nu omtalade områ
det, då man, efter att länge hafva sagt och 
skrifvit merätidels, nu också börjat skrif
va mer än dels. Uppfinnaren af denna ny

het har, likasom de som börjat att säga 
och skrifva merändels, trott att detta var 
ett sammansatt ord, och så har han skolat 
göra väl och åtskilja dessa tre ord, utan att 
förstå att detta efter den nya lagen icke 
hade behöfts, då tonen här ligger på mer.

9) Det må i anledning häraf anmärkas att de 
tonlösa partiklarne be och för äro de Ty
ska be och ver, men bi och före, äfven- 
som för i förbön, förord, försmak m. fl. 
som rätteligen skulle heta förebön &c., äro 
de icke mindre utländska bei (platt-tyska 
bi) och vor; de förra äro äfven i Tyskan 
tonlösa, men icke lär någon Tysk därför 
vilja påstå att t. ex. orden bestreiten, ver- 
läugnen icke äro sammansatta. Att de först
nämnda partiklarne i allmänhet, likasom ge, 
äro tonlösa, kan således icke komma däraf, 
att de äro af utländskt ursprung, utan det 
är i Svenskan, likasom i Tyskan, en natur
lig följd däraf, att de i sig själfva icke hafva 
någon sådan betydelse, som skulle göra det 
möjligt att i sammansättningar tonvigten 
kunde läggas på dem; och således inefatta 
äfven dessa partiklar ett klart bevis därpå, 
att bristande tonvigt på första stafvelsen 
icke är en sak, som i något Svenskt ord 
afgör frågan om ordet är sammansatt eller 
icke.
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skräckt, såsom sammansatta. Likaså borde man väl skrifva förebud, föredraga, 
förefalla, förehålla & c., men förbud, fördraga Scc. skulle icke vara samman
satta ord, och borde därför skrifvas åtskildt. Så är inte hinder att skrifva 
til/bjuda, tillegna, tillflykt <Scc., men tillika, tillsamman kunna ej erkännas som 
sammansatta ord. Undantagsvis må man emedlertid skrifva adv:na öfver huf- 
vud och efter hand åtskildt för att skilja dessa ord från subst. öfverhufvud 
och efterhand, men alls icke för tonvigtens skull, såsom skulle af denna or
sak de förra orden vara mindre afgjordt sammansatta än de senare. Det må 
äfven anmärkas alt ehuru man rätteligen skrifver: till rätta, till godo 6Cc., t. 
ex. ställa ti/l rätta, hålla till godo, finnas dock sådana ord i verkliga sam
mansättningar med efterföljande verber, t. ex. tillrättavisa, tillgodonjuta, till
fångataga, tillväg abringa, tillintegöra, tillkännagifva, ihågkomma 6cc., och att 
i skrift sönderslita sådana ord är ett verkligt ofog, som väl med rätta må 
kallas antifonetiskt, då det strider både mot ordens verkliga uttal (enär till 
rätta visa &c. såsom särskilda ord skulle uttalas helt annorlunda än dessa ord 
såsom sammansatta uttalas) och mot den nu strängt påbudna fonetiska lagen, 
enligt hvilken man skulle skrifva till rättavisa, till godonjuta &c., emedan to
nen ligger på rätta &c. och ej på första stafvelsen, och likväl är bandet som 
förenar tillrätta, tillgodo &c. tydligen vida starkare än det, som sammanhåller 
dessa ord med de därefter följande verberna. — Af hvad som nu blifvit an- 
fördt synes det vara ganska klart, alt det uppgifna skälet till sönderslitande 
af ord, hvilkas egenskap såsom sammansatta aldrig hade bort sättas i fråga, 
är alldeles falskt. Den ifrågavarande, med så mycken säkerhet uppställda 
grundsatsen är därför ett märkligt exempel därpå, att äfven i språkläran nya 
lagar icke alltid äro bättre än de gamla.

En annan ny lag, som i senare åren genom grammatikor blifvit inpluggad i 
barnens hufvud, och olyckligtvis alltför hastigt, såsom förhållandet vanligen är med 
det som är oriktigt och skadligt, kommit till temligen allmän efterlefnad, kan 
jag icke underlåta att här med det allvarligaste ogillande omnämna, ehuru 
den icke håller sig inom orthografiens gränser, och således icke häller egent
ligen hör till det nu förevarande ämnet. Det har i vårt språk varit en ur
gammal regel, ehuru med vissa undantag, att neutrala substantiver i nomina- 
tivus pluralis äro oförändrade. Denna regel, som naturligtvis ej kunnat allde
les upphäfvas, har i många fall medfört kännbara olägenheter, då man ej kun
nat af själfva ordet (i bestämda formen) eller af adjectiver, verber &c. se om 
ordet skulle betyda ett eller flera ting. Man har därför måst taga sig friheten 
att något lossa på detta band, och säga t. ex. han handlar med tyger, kläden, 
viner &c. Så har man, åtminstone i tal, antagit en pluralis sällskaper; man säger 
t. ex.: ”han är för ensam, han behöfver sällskap, men han är ej road af säll- 
skaper”; att denna pl. är för rätta meningens uttryckande oumbärlig, inser hvar 
och en, likasom man kan begripa att det i allmänhet icke är likgiltigt om ett 
ord förstås som sing, eller pl. Man borde därför hafva varit mån om att i 
denna del befordra all nödig frihet, och därför uppställt den regel, att de 
neutrer, som enligt gammalt bruk i allmänhet hafva nomin. pl. lika med sing., 
böra, så ofta tydligheten fordrar det, i pl. få tillägg af er. Till de lyckliga
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undantagen från förut nämnda regel hafva hittills hört alla utländska i språ
ket upptagna neutrer, hvilka man varit glad att slippa påsätta denna tvångs
tröja, och man har därför menlöst skrifvit systemer, problemer, argumenter, 
elementer, o. s. v.; Latinska ord på um, som fått behålla sin Latinska form 
i nomin. och gen., hafva äfven fått pl. på er. Men den gångbara lagstiftnings- 
sjukan har ej kunnat fördraga dessa hårdsmälta laglösheter; det har därför 
blifvit påbudet att främmande ord som slutas på konsonant, skola vara oför
ändrade i pl.10) Ifrågavarande lag har med en förvånande hastighet blifvit 
antagen af en massa af skriftställare, som ej velat visa sig okunniga om de 
nya lagar, som genom skolornas beställsamma nit inpräglades hos barnen, och 
därför hastat att öka antalet af bevisen på denna nya lags otjenlighet. I denna 
embarras de richesse vill jag endast anföra några få exempel, som jag nyligen 
kommit att se. En bok har fått titlen: ”Handbok i statistikens element'1''; för 
icke många år sedan skulle en läsare hafva frågat: finnes då i denna veten
skap icke mer än ett element? nu måste han fråga: antingen har den ett eller 
flera ”element”? En annan bok har titlen: Ord och sakrament; här frågas: 
menas ett eller flera ”sakrament”? I Latinska ord bortkastar man ändeisen 
um eller ium och skrifver verb, adverb, •particip &c. i sing, och plur., så att 
verba deponentia skall försvenskas till verb deponens; och ordet nomen, som 
man ej kunnat förkorta, blir lika i plur., så att man får läsa t. ex. om de
monstrativa pronomen. Då man i öfverensstämmelse härmed skrifver t. ex. 
”studenterna vid nordens universitet”, eller om man ville skrifva: ”vid rikets 
universitet finnas två consistor”, kunde man vänta sig den fråga, hvilket uni
versitet det är som har en sådan titel, och livad en consista är för ett ting; 
likaså kunde det berättas om stipend vid Rikets universitet, och prem som 
utdelas vid skolexamen (d. ä. stipendier vid universiteter, premier vid exami
na), och så kunde någon som fick läsa om t. ex. Isländska ”glossar”, tro det 
vara skrif- eller tryckfel för gossar, då ordet glosse eller gloss var honom 
alldeles obekant. Jag har måst begagna tillfället att protestera mot dessa 
olyckliga påfund, hvilkas skadlighet näppeligen torde motvägas af någon af de 
förbättringar som de senaste årens språkstudier mägtat åstadkomma i vår or- 
thografi eller grammatik.

Slutligen bör jag, återkommande till de orthografiska frågorna, uppgifva 
några uppenbara oriktigheter i det nu brukliga stafsättet, hvari icke, så vidt 
jag vet, ändring nu blifvit påyrkad, men hvilka jag för min del antingen län
gesedan rättat, eller nu beslutit att rätta, då jag funnit detta af mig ej längre 
böra uppskjutas. Då flerstafviga ord med e åtföljda af en konsonant i sista

10) Bland infödda Svenska neutrer, som hit
tills fått behålla den så obehagliga pl. på 
er, äro ord på eri. Nu har man dock i en 
akademisk afhandling fått läsa en ny pl. 
maskinerin. Meningen med denna uppfin
ning har väl ej kunnat vara att den skulle 
komma endast ord af utländskt ursprung 
till godo, hvilka sålunda skulle i pl. slippa

den förhatliga ändeisen er, då de i stället 
fingo böjas efter bi, och man har därför 
att vänta att, då uppfinningen hinner att 
blifva allmännare känd, denna förbättring 
kommer att sträcka sig äfven till äkta Sven
ska ord, så att man får se tryckerin, fär- 
gerin, bagerin. Man torde då ock få i stäl
let för genier (eller schenier) läsa schenin.
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slafvelsen, i bestämda formen får tillägg af arliklen en, et, ser man vanligen 
det till denna artikel hörande e uteslutas, men detta är uppenbart oriktigt. Då 
t. ex. artikel, vinter, sadel, botten, öken, i pl. b eter artiklar, vintrar, sadlar 
&c., i stället för artikelar, vinterar, sadelar &c., och således med uteslutande 
af det till ordet hörande e, är det klart att det bör skrifvas såsom det ock 
uttalas: artiklen, vintren, sadlen &c., ocli ej artikeln, vintern, sadeln, bottenn, 
ökenn; likaså bör därför skrifvas hedren, ångren, betslet, tecknet, lägret, och 
ej hedern, ångern, betselt, teckent, lagert, o. s. v. — Neutrum af pron. een- 
gin har från äldsta tider, med omflyttning af de två sista bokstäfverna it va
rit skrifvet œngti eller cenkti; på en senare lid, då detta pron. vanligen utta
lades ingen, och i neutr. det väsendtliga ljudet g genom ett vårdslöst uttal 
öfverhalkades, blef med tillämpning af den skenbart riktiga grundsats, att 
”hvad örat icke hör, bör ögat icke se”, detta g äfven i skrift utelemnadt; men 
i samma ögonblick öfvergaf man nämnda grundsats, emedan man tyckte att detta 
neutr. borde, ej mindre än andra välbeställda neutrer, hafva ett t i slutet, 
fastän ett sådant t hvarken då fanns eller någonsin funnits i uttalet, om ej nå
gon velat göra sig lärd och i uttalet härma ett falskt skrifsätt, och så upp
kom det vanskapliga ordet intet med t på två ställen, som ännu i våra dagar 
qvarstår såsom ett bevis att ett med tilltagsenhet i stället för insigt utrustadt 
språkförbättringsnit icke endast är en vår lids tillhörighet. Då det icke är att 
tänka på alt nu, i strid mot det uråldriga bruket, införa neutrum inget, ehuru 
man sett ett och annat försök därtill, måtte man kunna besluta sig till alt bort
kasta det af oförståndet i ordets slut tillsatta t, och skrifva inte, såsom or
det nu i flera hundrade år har varit af alla uttaladt. — Något liknande det 
som nu blifvit anmärkt, är det som vederfarits ordet trä, defin. trätet, hvilket, 
af en anledning som blifvit omtalad i förordet till den i Lund 1843 tryckta 
stora bibeledition, och äfven i de af C. Olbers utgifna anmärkningar 1 bibel- 
öfver sättning sfrågan, s. 213, 214, blifvit förvändt till träd, def. trädet, pl. trä
den; men fastän detta fel för några och tretio år sedan blifvit anmärkt i en 
skrift, som ej kan hafva saknat läsare, är ingen utsigt att få det rättadt, tvärt
om hör man dem som bemöda sig att äfven i talet intruga det så djupt ro
tade falska skrifsättet, och likväl är detta fel lika afgjordt och groft som det, 
om man med anledning af gamla bibelöfversättningen, där äfven blydh före
kommer för bly t, och frödh för fröt, företoge sig att skrifva blyd, blydet, 
fröd, frödet, fröden för bly, blyt eller blyet, frö, fröt eller fröet, fröna, och, 
för konseqvensens skull, äfven knäd, knädet, knctden, fäd, fädet, fåden för 
knä, knät eller knäet 5cc. — Ett fel, som synes vara på vägen att blifva rät
tadt, är den oseden, att i imperf., sup. &c. förblanda verbet rödja med röja, 
då man skrifver röjde för rödde &c., likasom om man af stödja ville göra 
stöjde, stöjd, stöj, — en frukt af ett vårdslöst uttal, som icke allenast får hjälp 
af en uttalet härmande så kallad rältskrifning, utan till och med försvaras från 
ett håll, där man icke borde kunna vänta det, då, i anledning däraf att en och 
annan vågar att i skrift rätta det grofva felet och, såsom det heter, begagna 
de ”gamla” formerna rödde, rödd, röd, sådant förklaras vara ”teoretiskt rätt
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men fonetiskt orätt”10). Att rätta ett fÖrskämdt uttal, är således ”fonetiskt 
orätt”. — Ännu ett fel må här anmärkas. Då man velat förkorrta ordet ko
nung, hade man naturligtvis bort utesluta det korta u och icke det långa o, 
på hvilkel tonen ligger, och således skrifva kong, konglig, hvilket också när
mast öfverensstämmer med uttalet, såsom det Norska kon g, kongeleg, och Dan
ska konge, kongelig ; men man har gjort tvärtom, möjligtvis förledd af poe
ter, som behöft rim till sjung, ung &c.; längst har det rätta skrifsätlet bibe
hållit sig i de gamla formlerna Kongl. Maj:t, Kongl. Hofriitten &c.; men äfven 
detta kan nu ej längre tålas, hvarför man nödgas läsa r‘Kungl. Maj:V\ och man 
måste väl ock lära sig att tillräckligt nypa ihop läpparne för att kunna äfven 
i uttalet rätt framföra det nya ordet, som man dock hittills sluppit att se upp
taget i Författningssamlingen J). — En sak, hvari jag beslutit mig till att afvi- 
ka från det allmänt antagna bruket, bör jag äfven här nämna ehuru den ligger 
utom rättstafningens gräns. Det är bekant alt i vårt språk, likasom i flera an
dra, samma ord som i allmänhet svarat mot det Lat. homo, äfven haft den in
skränktare bemärkelsen = vir. Detta, som ännu gäller om det Engelska 
man och det Franska homme, har äfven gällt om det Svenska maÿer, man. 
Af våra gamla lagar har ingen annan än ChrLL. ordet menniskia; några få 
mycket unga handskrifter af UplL. KkB. hafva upptagit det nya ordet, som 
troligen blifvit lånadt från del Tyska mensch, hvarvid dock dess form blifvit 
förändrad. Det Isl. manneskja är troligen af samma härkomst; af maår äro men- 
sker, mänsklig, menska, mänsklig natur eller egenskap. Emedlertid har ändeisen 
på a gifvit anledning därtill, att det från Tyskan lånade ordet människa i Sven
skan blifvit ansedt som femininum, hvartill nämnda omständighet dock lika litet 
utgör något verkligen giltigt skäl, som alt, i öfverensstämmelse med en regel 
som man i våra dagar velat göra gällande, göra ordet herre i dess äldre formhærra, 
eller det ännu allmänt brukliga ordet pappa, eller Lat. scriba, poeta &c. till 
feminina 2). Också finner man i vår gamla bibelöfversättning, där ordet män-

10) Svenska Akademiens Ordlista, ordet röd
ja. Jfr. sid. XXV ofvanför.

1) Sä lycklig har man icke varit beträffande 
den af våra nya rättstafningslagstiftare för
kunnade vilja, att i tryck ej må begagnas 
annat än don så kallade Latinska stilen — 
en sak som alls icke angår rättskrifningsfrå- 
gan. Nämnda stil af det nu mest brukliga 
slaget är besvärligare för svaga ögon än 
frakturstilen, och äfven mera svårläst för 
den stora massan af folket, på hvars behof 
man ock borde tänka vid utgifvandet af 
skrifter, hvilka det är af vigt för männi
skor af alla klasser att kunna med lätthet 
läsa. Härpå gör man dock numera vid ut
gifvandet af Svensk författningssamling in
te afseende. Genom K. Förordn. d. 3 Dec. 
1875 är en ändring i denna del hvarken på

buden eller tillåten. Ar det då endast de 
nämnde lagstiftarnes vilja man i denna del 
ställt sig till underdånig efterrättelse?

2) Jfr. Bihanget ordet orrnglia. Vid det som 
där blifvit anmärkt, att det hvarken i vårt el
ler andra språk är exempellöst att ord, som 
brukas i olika bemärkelser, hafva olika kön, 
må erinras om ordet vakt, = Franska garde, 
och, i synnerhet för ändeisens skull, om 
det Italienska gnardaroba. Spanska guar- 
daröpa, Portug. guardaroupa, som i be
märkelse af klädkammare äro fem., men 
däremot äro masc. då de betyda den som 
har uppsigt öfver klädkammaren; äfven det 
Franska gavde-robe är i olika bemärkelser 
f. eller m. — Bland de på samma ställe 
nämnda qvinnonamn hade framför allt kun
nat anföras Angel, som, då om dess be-
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niska blifvit upptaget, att meningen varit alt behandla delta ord såsom mascu- 
linum (se t. ex. 1 Mos. 1: 27; 2: 7; Col. 3: 9, 10. &c.), men då man ej kunnat af- 
hålla sig från att gifva ordet feminina böjningar, t. ex. människones, har man 
funnit sig nödsakad att öfvergifva denna goda föresats. Sedan de gamla böj
ningsformerna numera försvunnit, finnes inte rimligt skäl alt, tvärtemot bruket 
i andra språk, och äfven i vårt eget äldre språk, anse det för båda mänsk
liga könen gemensamma namnet som femininum. Jag ämnar åtminstone icke 
fortfara att underkasta mig ett sådant alldeles onödigt bruk.

Utom de afvikelser från det allmänna bruket, till hvilka jag dels nu, dels 
för lång tid tillbaka, beslulit mig, har jag funnil åtskilliga verkligen grofva fel 
i det brukliga slafsätlet, hvilka jag ännu icke till ! rott mig alt rälla, men dock 
vill här anteckna in perpetuam rei memoriam. Vid den öfvergångstid i vårt 
språks uttal, då o-ljudet i en mängd ord närmade sig till o, betecknade man 
del nya ljudet med ett öfver a satt o, hvaraf uppkom bokstafven å, likasom 
af en dylik anledning uppkomino bokstäfverna ä och ö, som ursprungligen voro 
a och o med däröfver salt e. Ehuru detta allt var ganska riktigt, begick man 
härvid icke blott i uttalet det besynnerliga fel, alt då prep, at förändrades till 
åt, detta ord framför infinitiver blef oförändradt, och därigenom fick utseen
de att i denna ställning vara conjunction (se ordb. s. 40, 789), utan ock i skrift 
det ännu vidunderligare, att då a i Iianiiin (dat. af han) verkligen hade un
dergått ljudförändring (hvilket redan var ett fel), betecknades det nya ljudet 
icke med å utan med o, såsom om ordet hade kommit af hon, ett stafsätt som 
var äfven fonetiskt oriktigt; sedan detta bruk nu har fått under århundraden 
opåtaladt fortfara, är ingen förhoppning alt det någonsin kan blifva rättadt, 
ty erfarenheten vitnar att lika lätt som det ofta är alt få uppenbart oriktiga 
regler eller exempel med välbehag och otrolig skyndsamhet iakttagna eller 
efterapade, lika svårt är det att få grofva fel rättade, sedan de väl hunnit att 
i bruket insmyga sig. — Att genom olika skrifsätl: och och ock, likasom klyfva 
samma ord midt i tu efter dess olika bemärkelser såsom conjunction och ad- 
verbium, kan jag för min del icke anse annorlunda än som högst oriktigt. Då 
i våra äldsta skrifter ok förekommer lika skrifvet i båda bemärkelserna, är 
icke ringaste skäl att antaga att här äro två ord som böra skrifvas olika; och 
så mycket mindre bör man tro att formen och härleder sig från det Tyska 
auch, som det i sådant fall vore adv. ock, och ej conjunctionen, som borde 
skrifvas med ch ; i allt fall är det i sig själft orimligt att skrifva ett Svenskt 
ord på Tyskt vis med bokstäfver, som ej uttrycka något Svenskt ljud. Väl 
är det troligt att conj. och redan på den tiden då hon började så skrifvas, ut
talades på ett sätt som liknade det Tyska ch (likasom man af handskrifter 
ser all adv. Jo i uttalet blifvit förändradt till togh, dogh, doch = Tyska doch, 
och likväl har detta ord längesedan upphört att skrifvas med ch), men nu ut
talas conj. och i det vanliga talet endast som ä, i det högtidligare talet (hvil
ket skriften bör uttrycka), däremot alltid likasom adv. ock ; således är skrif-

tydelse och egentliga genus ej kan blifva tiska könsart”, och qvinnonamnet Ängel må- 
tvist, ”aldrig skulle förlora sin rätta gramma- ste således vara masculinum!
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sättet och alldeles oriktigt, från hvilken sida man än betraktar del. Att ge
nom olika stafning åtskilja delta ords bemärkelser är ock lika fullkomligen 
onödigt, som det varit att uppfinna ett sådant konststycke med de alldeles 
motsvarande Latinska och Grekiska orden et och xca, och med otaliga andra 
både i Svenskan och andra språk förekommande ord, som hafva flera mycket 
mera olika bemärkelser, eller med verkligen bestämd t olika, icke en gång be- 
slägtade ord, som både uttalas och skrifvas alldeles lika, hvaribland här må 
nämnas det i ordboken upptagna adv. æn jämte tre särskilda lika lydande con- 
junctioner. — Äfven den skilnad man funnit nödigt att i skrift utmärka mällan 
supina och neutra part. pass. på dt, f. ex. gjort och gjord t, älskat och äl- 
skadt, likasom mällan sup. på it och n. part. pass. på et, såsom gifvit, gifvet, 
slagit, slaget, är alldeles onödig, och därjämte så mycket mera oriktig, som 
det i de nyare språken besynnerligt nog så kallade supinum i själfva verket 
icke är annat än ett likasom stelnadt neutr. part. pass., ett förhållande som är 
alldeles uppenbart i Franskan, där supinet i vissa ställningar återtager sin par
ticipial form, — hvilket äfven i vårt äldre språk stundom finnes, t. ex. Jar 
sum han kirkiu hafr gar ra, hata tiunt sina fram reida, et han tiunt hafi af fyrÿa, 
han har kyrkan gjord, d. ä. har gjort henne, &c. GotlL. 3: pr, i, 3; och sam
ma förhållande igenfinnes i Isländskan, t. ex. hann hefir rengpan (— rengt) 
pripiungs munn, gofrinn seal hafa nefn&an, fostra er ma kr hefir födda, hafe 
hann fellda hana, &c. Grg. Fs. I. 48, 50, 164. Således bordo utan skilnad mällan 
sup. och part. skrifvas hafva eller vara gjordt, älskadt, gifvet, slaget. — 
Slutligen borde hela den återstående mot uttalet rakt stridande samlingen af 
ord med e i stället för ä, där ej härledningen eller nära slägtskap med andra 
ord uppenbarligen fordrar bibehållandet af e (jfr. s. XXIX), utbyta detta allt
för länge behållna e mot ä; sådant är förhållandet äfven med de många ord 
som börjas med er, där delta e ej tjenat till annat än att vitna om ordens 
Tyska härkomst, men efter alldeles tillräckligt långvarig Ijenstgöring kunde med 
det första få sitt afsked och efterträdas af det Svenska ä, hvilken för många 
så osmakliga bokslaf alltid kunnat fördragas i adv. här och den från Tyskan 
införda partiklen her.

De nu framställda anmärkningar rörande grunderna för rättslafningen, göra 
icke anspråk på att vara en tillräcklig utredning af hit hörande frågor, eller 
att till formen vara sådana som jag hade önskat och äfven i någon mån för
mått åstadkomma dem, om jag hade kunnat på detta ämnes genomtänkande och 
framställande i alla dess delar ostörd använda den tid som därtill hade behöfts, 
och här hade varit plats för ett sådant egentligen främmande ämnes fullstän
digare afhandlande. Jag har därför måst förbigå eller blott lösligen vidröra 
mycket, som hade behöft närmare bestämmas; jag kan icke häller fordra att 
det som jag i de här afhandlade frågor yrkat, skall gälla med mera kraft än 
som kan ligga i de af mig anförda bevis för hvad jag påstått vara bestämdt 
rätt eller orätt; och jag vet väl att jag i afseende på tillämpningen af mina 
grundsatser i enskildheter framdeles kan komma att i ett eller annat stycke 
afvika från hvad jag nu ytraf. Utan tvifvel finnas ock ej få fel i vårt nu
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brukliga stafsätt som jag icke här anmärkt, därför att jag icke själf kommit 
att på dem blifva uppmärksam; men jag kan försäkra att om jag framdeles 
själf kominer att fästa uppmärksamhet vid ett eller annat sådant fel, eller jag 
finner det anmärkt i någon annan om än aldrig så obetydlig författares skrift, 
jag ej skall söka att genom sofismer eller något slags advokatur försvara det, 
hvari jag förut lika med mängden har felat, därför att jag icke förut kommit 
att märka felet. Att emedlertid det som jag, skild från allt partisinne, nu 
skrifvit, är i hufvudsaken sanning, är en öfvertygelse som jag ej kommer att 
ändra; och alt icke hoppas eller ens önska att detta måtte blifva till någon 
nytta, vore det samma som att med vett och vilja hafva företagit ett arbete, 
som jag själf insett vara alldeles onyttigt. Förståndige läsare inse nog att 
min mening ej kan hafva varit att klandra att de, som ogilla det nu allmän
nast antagna stafsättet, öppet uttala sina åsigter; om jag hade haft den orim
liga tanke att detta skrifsätt var upphöjdt öfver allt klander, hade jag icke 
själf kunnat både från längre tid tillbaka tillåta mig afvikelser därifrån, och 
nu framställa ett klander, som i flera stycken öfverensstämmer med åsigter 
som bl if vi t ytrade af dem, som nu förenat sig i ett angrepp mot det veder
tagna stafsättet i det hela. Men jag har ogillat det ensidiga påståendet om 
den fonetiska grundsatsen såsom rättskrifningens grundval på bekostnad af 
andra rättskrifningens elementer; då man ej kunnat undgå att i allmänhet er
känna dessa senares vigt, borde man icke hafva i tillämpningen låtit förleda 
sig till att vägra dem fulla åtnjutandet af sin rätt därför, alt åt dem från an
dra håll har kunnat blifva lika ensidigt lemnadt alltför stort utrymme på den 
fonetiska grundsatsens bekostnad. Jag har ogillat det alltför vidsträckta om
fång, hvari till en del alldeles onödiga ändringar i vårt stafsätt blifvit påyr
kade, hvarigenom en förvirring och skada skulle uppstå, som blefve större 
än den vinst som bortrödjandet af de verkliga felen kunde medföra. I syn
nerhet har jag ej kunnat annat än ogilla det sätt, hvarpå det nya stafsättet 
i en del skolor blifvit påtrugadt den värnlösa ungdomen. För sin enskilda del 
må hvar och en i utgifna skrifter förkunna de orthografiska åsigter han anser 
vara de rätta, och i sitt stafsätt följa sina åsigter; om nu dessa äro aldrig så 
förvända, så blir det för hans räkning. Men i alla skrifter som utgå från of
fentliga ämbetsverk, såsom Konungens Cancelli, högre och lägre domstolar &c. 
måste en allmänt gällande orthografi iakttagas, då det ej kan medgifvas t. ex. 
hvar till tjenstgöring i en Hofrätt inträdande auscultant att stafva på sitt vis 
såsom det faller honom in, eller såsom det har fallit hans lärare i skolan in 
att lära honom; och icke en gång en underdomstol eller en enskild man som 
för brefväxling, expeditioner eller hvarjehanda skrifning måste begagna skrif- 
vare, kan nöja sig med att de till sådan befattning antagne unge män stafva 
hvar på sitt vis. Det är således angeläget för hvar och en i synnerhet i publik 
tjenstgöring inträdande yngling, att känna den allmänt erkända Orthografien, 
om han ej vill blifva blottställd att vid sökt inträde i publik eller enskild tjenst- 
befattning blifva tillbakavisad till dess han lärt sig att stafva ordentligt. Det måste 
därför finnas en myndighet, som det tillhör att bestämma regler för Orthogra
fien; att dessa regler blifva föremål för offentligt både skäligt och oskäligt
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klander, kan ej hindras — ur denna strid skall dock sanningen till slut framgå 
segrande — men vid undervisningen i de offentliga läroverken måste de af 
behörig myndighet meddelade föreskrifterna af lärarne iakttagas, vid ansvar, 
i vidrigt fall, som för annat tjenstfel, ehuru sådant naturligtvis skulle fram
kalla ett nödrop om tyranni af dem, som finna mycket mera maglpåliggande 
att de få sin vilja fram, än att en allmänt sfadgad ordning skulle få råda 3). 
Det borde icke behöfva erinras att den myndighet, som skall i dessa mål upp
rätthålla ordningen, bör med uppmärksamhet följa alla de framställningar som 
i offentligt tryck eller på annat sätt göras angående nödiga ansedda rättelser 
af fel i det rådande stafsättet, och icke försmå att pröfva det som yrkas äfven 
af den obetydligaste författare, och antaga rättelser af sådant som finnes vara 
verkliga fel; men däremot böra inga onödiga ändringar medgifvas, huru stora 
de förmenta auktoriteter än må vara, af hvilka de påyrkas. Om åter denna 
myndighet envist sätter sig emot rättelser äfven af uppenbara fel, under för
säkran att allt är förträffligt som det är, så komma andra att taga saken om 
hand, och följden blir att hvar och en som kan sätta penna på papper anser 
sig behörig att uppträda som orthografisk lagstiftare, eller åtminstone för egen 
del lysa med sina orthografiska uppfinningar. Att farorna af den nuvarande 
ställningen komma från mer än ett håll, är en sak, hvarpå jag ej kunnat un
derlåta att fästa i synnerhet deras uppmärksamhet, som i denna del äro eller 
kunna komma att blifva verksamme, men också, hvar efter sitt sätt att härvid 
förhålla sig, kunna åstadkomma antingen gagn eller skada. Men jag måste 
afhålla mig från att vidare fullfölja detta ämne, hvilket skulle föra mig långt 
utom de gränser, inom hvilka jag här har bort inskränka mig, och hvilka jag, 
under önskan att kunna någorlunda klart framställa mina tankar i en så vigtig 
sak, redan torde hafva alltför mycket öfverskridit.

Då jag vid utgifvandet af denna ordbok öfver vårt gamla lagspråk trott 
mig böra redogöra för de grundsatser jag här följt vid behandlingen af det 
nuvarande språket i afeeende på den nu å bana bragta frågan om dess rätt- 
skrifning, i hvilken fråga många, som inse dess vigt, torde hafva ansett mig 
vara skyldig att meddela mina tankar, har jag trott mig icke böra underlåta 
att förklara mig angående mitt förhållande i en annan sak, däri man ansett 
mig för vårt nuvarande språks bästa icke hafva bort vägra ett biträde, hvarpå 
man lagt alltför mycken vigt. Det har utan någon min åtgärd — ty jag hade 
aldrig omtalat saken för någon människa — blifvit allmänt bekant att jag år 
1860 blef af Svenska Akademien kallad att där intaga det efter Professor 
Hvasser lediga rum. Att jag försakade denna ära, och med det samma un
dandrog mig deltagandet i Akademiens ordboksarbete, föranledde, efter hvad 
till min kunskap kom, åtskilliga ogillande omdömen, hvaribland det, att min 
afsägelse härledde sig från misnöje däröfver, att denna kallelse vederfors mig 
först vid nära 66 års ålder, och 33 år sedan första bandet af mitt lagverk

3) Jfr. not. 2 s. XXXtl.



XL VII

med dit hörande glossarium hade utkommit. I en bland Svenska Akademiens 
handlingar upptagen skrift har Akademiens verksammaste ledamot, som kunnat 
anses föra Akademiens talan, funnit sig föranlåten att omtala milt inväljande 
till ledamot och anledningen till detta val, hvarvid den ”förmodan” blifvit ytrad, 
”att utgången blifvit en annan, om boningsorten ej varit ordboksförfattarens” 
(Professor Hagbergs) 4). Då jag finner mig sålunda vara offentligen uppfor
drad att lika offentligen meddela de upplysningar som med skäl kunde af mig 
väntas, och jag anser mig ej kunna underlåta att efterkomma en sådan upp
maning, ehuru likgiltig de fleste läsare troligen finna hela denna saken, nöd
gas jag nu begagna detta enda tillfälle därtill, som synts mig vara någorlunda 
passande. Och då jag kan förmoda att hland dem, som nu och i framtiden 
komma att begagna det af mig utgifna lagverk, flere skulle önska att erhålla nå
gon närmare underrättelse om mina lefnadsomständigheter, anser jag mig så 
mycket häldre böra här äfven göra något för tillfredsställande af en sådan 
önskan, som jag kommit att se några tryckta biografier, hvilka inehålla en eller 
annan uppgift, som grundat sig på bristande kännedom om sanna förhållandet. 
Jag vill därför nämna att af mig själf författade biografier, för hvilkas sann
färdighet jag ansvarar, äro intagna i det af Lunds Universitets dåvarande Rector, 
Professorn J. H. Thomander till min introduction som Professor år 1838 ut
färdade programm, och i Lunds Stifts och Universitets matrikel ai Q. West- 
dahl, äfvensom till Kongl. Vetenskaps- och Musikaliska Akademierna i Stock
holm äro, enligt föreskrift, under försegling ingifna utförligare biografier, som 
först efter min död komma alt öppnas. Såsom tillägg till nämnda år 1867 
tryckta Matrikel5) kan jag nu meddela att jag, enligt förordnande af Univer
sitetets Canceller, var Promotor i Juridiska Faculteten vid Lunds Universitets 
Jubelfest år 1868; kallades till ledamot af Kongl. Svenska Musikaliska Akade
mien d. 22 Januarii 1869; promoverades till Jubeldoctor af Juridiska Facul
teten i Lund d. 1 Junii 1870; erhöll Nådigt afsked från mitt Professorsämbete 
d. 2 Mars 1876; utländsk ledamot af Kongl. Bäjerska Vetenskaps-Akademien 
i München, filosofisk-filologiska klassen, d. 25 Julii 1877; Kommendör af Kongl. 
Danska Danebrogs-Ordens l:a grad d. 20 Julii 1868; Kommendör med stora 
korset af Kongl. Nordstjärne-Orden d. 14 Maj 1873. — För att nu komma 
till den förutnämnda frågan om min vägran att emotlaga Svenska Akademiens 
mig meddelade kallelse att där intaga ett ledigt rum, bör jag först nämna att 
Akademiens Sekreterare Friherre v. Beskow, med hvilken jag icke var per
sonligen bekant, hade två gånger, först efter min flyttning till Uppsala år 1835 
genom Geijer, och sedan, då jag efter min flyttning till Lund hade, såsom till
kallad ledamot af lagberedningen år 1844 infunnit mig i Stockholm, muntligen, 
begärt mitt ytrande angående några mig meddelade tryckta profblad af början till 
Akademiens ordbok, och jag hade båda gångerna så skonsamt som möjligt, men

4) J. E. Rydqvist, Svenska Akademiens 
ordbok, historiskt, och kritiskt betraktad, 
i Svenska Akademiens handlingar, 45:e 
delen s. 317.

5) En där förekommande uppgift, att min hu

stru skulle vara född d. 19 Maj, hvilket bör 
vara d. 15 September, lär härleda sig från 
skriffel i en anteckning af framlidne Con- 
sistorii-Notarien Qviding.
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likväl så rent ut ytrat mig, att någon tanke ej gärna kunde uppstå därom, 
att jag skulle vilja åtaga mig någon befattning med detta arbete, om annars 
sådant blefve satt i fråga, hvilket jag därför kunde tro mig hafva förebygt. 
Men sedan utarbetandet af Akademiens ordbok hade blifvit uppdraget åt Pro
fessorn C. A. Hagberg i Lund, begagnade han ofta tillfället då vi träffades, 
att icke allenast framställa frågor angående i våra gamla lagar förekommande 
ord, utan ock rådfråga mig i sådana ämnen som hörde till hans ordboksarbete; 
och som han härvid flera gånger ytrade sin ledsnad däröfver, alt jag icke hade 
blifvit ledamot af Svenska Akademien, och påstående att delta måste ske, och 
fortfor härmed oaktadt mina beständigt upprepade motsägelser, nödgades jag, 
som icke ville blifva inblandad i hans ordboksarbete, och måste befara att 
han på annat håll ihärdigt arbetade på vinnandet af sin önskan, och att hans 
bemödanden i denna väg, ehvad de slutligen lyckades eller icke, skulle tydas 
som om han hade gått mina ärenden, icke allenast afsäga mig alla vidare råd
plägningar angående ordboksarbetet, utan ock bestämdt förklara att om en 
gång det otroliga inträffade, att ett rum i Akademien erbödes mig, jag ej skulle 
emottaga kallelsen. Icke dess mindre fick jag i November 1860 från Beskow 
ett bref, däri han på Akademiens vägnar ”framförde Akademiens erbjudande 
af det ledamotsrum som lemnats ledigt af Hvasser och invigts af Leopold”. 
Härmed följde ett mycket artigt enskildt bref, inehållande en förklaring hvar- 
för Akademien så länge hade uppskjutit denna kallelse, och att jag nu ”icke 
behöfde befara att blifva belastad med ordboksarbetet”. Samtidigt härmed 
emottog jag ett bref från Ärkebiskopen Reuterdahl, som så kraftigt han kunde 
sökte öfvertyga mig om nödvändigheten däraf, att jag emottoge kallelsen. Då 
här ej är stället att närmare redogöra för inehållet af de nämnda brefven 
och af de svar därpå, som jag genast affärdade, tror jag det nu anförda vara 
tillräckligt att hvar man af heder skall finna att han i mitt ställe ej hade kun
nat handla annorlunda än jag gjorde. Jag kan dock ej förtiga att man, vid 
jämförande af de två brefven som jag hade fått, kunde finna att, ehuru jag 
icke skulle blifva ”belastad med ordboksarbetet”, man likväl väntade af mig 
att jag skulle tillhandagå den ”utsedde arbetaren” med ”råd och upplysningar” 
vid utförandet af hans arbete, och så skulle jag ”vägleda” Akademien i hennes 
omdöme öfver det som i Samma arbete gjordes, och hvari jag själf hade del
tagit. Huru någon skulle kunna åtaga sig en sådan dubbel befattning, begri
per jag icke; mig var det åtminstone omöjligt. Med afseende på den förut 
nämnda förmodan angående ordboksförfattarens ”boningsort” må slutligen ur 
mitt svar till Ärkebiskop Reuterdahl anföras följande: ”Det skulle visserligen 
icke heta att jag skulle deltaga i arbetet, men saken blefve den samma, hvad 
namn man än ville sätta därpå. Oberäknad all den tid jag behöfde använda 
till att begrunda dit hörande frågor, måste jag bereda mig på flera timmars 
dagliga rådplägningar med Hagberg, och det under det att jag njuter befrielse 
från alla till milt ämbete hörande göromål, och sällan ger mig tid till en half 
timmes rörelse i fria luften; och likväl skulle vinsten af denna tillställning bli 
så godt som ingen”. Detta har jag så mycket häldre velat här meddela, som det 
troligen är detta mitt ytrande, som gifvit anledning till den förmodan, att ut-
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gången hade blifvit en annan om min boningsort hade varit en annan än 
ordboksförfatt arens. Något annat, som skulle kunna hafva föranledt en sådan 
förmodan, kan jag icke ens gissa till. Nyss anförda ylrande i mitt bref, så 
vidt det står i sammanhang med boningsorten, angår dock blott de oundvik
liga mycken tid upptagande rådplägningarne med ordboksförfattaren. Visser
ligen hade denna omständighet kunnat ensam vara tillräckligt, afgörande skäl 
till min vägran, men denna vägran hade, äfven utan allt afseende på nämnda 
omständighet, lika bestämdt blifvit gjord. Det verkliga skälet låg, livad ord
boksarbetet beträffar, i min åsigt af detta arbete i sig själft och sättet hvarpå 
det skulle utföras, samt i omöjligheten för mig att inträda i Akademien utan 
att göra det ringaste för detta arbete. Att åter dela min tid mällan det ar
bete, åt hvilket det var min pligt att framför allt uppoffra mina krafter, och 
Svenska Akademiens ordboksarbete, huru obetydligt mitt deltagande däri än 
måtte synas, det måste jag också finna vara alldeles omöjligt, ordboksförfat- 
tarens boningsort måtte hafva varit Lund eller Luleå.

Jag hade författat en utförligare berättelse i detta ämne, äfven med ut
drag ur den här omnämnda brefväxling; men då denna berättelse blef alltför 
vidlöftig att här inlagas, har jag ansett mig böra meddela endast ett samman
drag däraf, dock, som jag tror, för ändamålet tillräckligt.

Häi med öfverlemnas nu sista bandet af detta, efter fämtiofäm års träget 
arbete fullboidade verk, i allmänhetens händer. Af dem som verkligen äro 
behörige domare öfver det sätt, hvarpå mitt arbete blifvit ulfördt, väntar jag 
icke blott den rättvisa jag har rätt att fordra, och hvilken jag från detta 
håll under den långa bana jag haft att genomvandra, hittills fått i fullt mått 
åtnjuta, utan jag hoppas ock på fortfarande af det mig visade välvilliga öfver- 
seende med brister, hvilka från början minst för mig själf varit fördolda, och 
utan tvifvel komma att blifva mest märkbara i detta sista band, som jag un
der en hög ålderdom utarbetat. Hvad rättvisa, för att nu icke tala om öfver- 
seende, som från vissa andra håll är att vänta, vet jag väl, äfven genom 
någon liten i den delen vunnen erfarenhet. Författare skola ej saknas, hvilka, ”i 
förlitande på en större insigt än de verkligen ega, tro sig kunna göra lycka 
med hvarjehanda hugskott”, och naturligtvis blir i synnerhet denna ordbok, 
likasom de förut utgifna glossarierna, det experimentalfält, där de framträda, 
och ”af begäret att vinna ära genom märkvärdiga upptäckter, förledas att så
som oriktigt klandra sådant som de ej förstå, och som dock är sannt och 
visst . Sadane hjältar skola blifva allt tapprare, ju mera de kunna räkna på 
att jag, om ock ännu vid ett efter deras tycke redan alltför långvarigt lif, dock 
skall allt mera sakna både förmåga och lust att gripa till vapen, ”och de läro
mästare som uppträda på min döda mull, behöfva icke frukta att blifva 
af mig vederlagde” 6). De kunna dock ej vara säkre att icke på dem en gång 
kan uppfyllas det, som vid utgifvandet af detta verks första band ytrades af

6) MELL. föret. s. C.

Corp, Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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mig och min dåvarande medarbetare: ”skulle på vår döda mull vi och våra 
arbeten blifva sanningslöst smädade, så skall äfven då, hoppas vi, uppstå nå
gon rättvisans vän, som genom sanningens framdragande skall bevisa oss den 
sista äretjensten”7). Jag hyser ännu detta hopp, men jag hoppas endast att 
sanningen skall segra. Jag har offrat en lifstids mödor åt sanningens fram
dragande i de vetenskapliga ämnen, hvari det tillhört mig att forska, och jag 
kan därför icke önska att sanningen skall bekämpas till försvar för de mistag 
som jag med bästa vilja ej kunnat undgå; men jag önskar att den sanning 
som jag funnit, om hon ock ej kunnat göras för alla klar, ej må, genom brist 
på kunniga försvarare, nödgas gifva vika för de af oförståndet och tilltagsen- 
heten såsom oemotsägliga upptäckter framkastade förvirrade påfund och falska 
klyftigheter. Genom rätta arbetares redliga verksamhet skall sanningen allt 
klarare utredas och allt falskt väsende kraftigt motstås — det är hvad jag
önskar och hoppas.

Slutligen vill jag tillägga att då jag nu upphunnit det mål for min veten
skapliga verksamhet, som jag förr ej kunnat tänka mig annorlunda an som 
alldeles oupphinneligt, bör jag icke anse det för omöjligt att jag ännu ett eller 
annat år kan fortsätta min jordiska vandring med i någon mån bibehållen ar
betsförmåga. Huru ringa denna än må blifva, är jag icke berättigad att un
derlåta att därmed göra det lilla gagn som står i min förmåga. Min uppmärk
samhet blir då naturligtvis i första rummet rigtad på de ytterligare bidrag jag 
skulle kunna meddela till tydning af våra gamla lagar. Möjligen kan jag äf
ven under genomgående af mina i Uppsala och Lund hållna akademiska före
läsningar, ehuru dessa äro så till sägande på stående fot författade, finna styc
ken som jag anser skäl vara att af trycket utgifva. Hvad som sålunda kan 
komma att tryckas, blir troligen meddeladt såsom fortsättning af den samling 
af Juridiska afhandlingar, hvaraf första häftet trycktes i Uppsala 1836; och 
det är i sanning icke för tidigt att nu börja tänka på en sådan fortsättning, 
om den någonsin skall utkomma. Men då jag sålunda vill själf utse det af 
mina ännu otryckta skrifter som må af trycket utgifvas, så protesterar jag 
allvarligen mot utgifvande af någon skrift som är eller föregifves vara af mig 
författad, men ej blifvit af mig själf till tryckning bestämd. Om åter fråga 
blir om att utgifva en ny upplaga af denna ordbok, eller något annat af mig 
författad! och förut tryckt arbete, må utgifvaren ej tillåta sig att i det som 
är af mig författadt inblanda egna ändringar eller tillägg; ulan måste han, om 
han vill ändra eller tillägga något, särskildt anmärka sådant med uttryckligt 
tillkännagifvande af förhållandet. Jag fordrar i denna del ej annat, än hvad 
hvar och en bör erkänna såsom både författares och läsares ovilkorliga ratt,

Lund den 15 September 1877.

C. J. Schlyter.

7) VGL. föret. s. LXXII1.
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FÖRKORTNINGAR *).

Abr. P. Abraham sson, anmärkningar vid Sverikes Rijkes Lands-lag, 
Stockholm 1726. 

abs. absolute.
advrer adverbier, adverbialiter.
Ahd. se Ght.
allitt. allitteration, 
allm. allmänhet.
A-n I. Aasen, Ordbog over det norske Folkesprog, Kristiania 1850; Norsk

Ordbog, Christ. 1873. 
anf. st. anförda ställe.
Arn. I. Arnell, anmärkningar vid Sverikes Stadz-lagh, Stockholm 1730.
AS. Anglo-Sachsiska.
bem. bemärkelse.
Bg. E. S. Bring, Codex juris Vestrogothici (se VGL. föret. s. XLIX o. f.), 

och disputationer.
BH. Biörn Haldorsen, Lexicon lslandico-Latino-Danicum.
Bj. Biärköarätten, i 6:e bandet af Sveriges gamla lagar.
Borgth. ChrR. Äldre Borgarthings Christenret.
Brem. Wb., BrNW. Bremisch-Niedersächsisches Wörterbuch.
Bw. J. B os worth, Dictionary of the Anglo-Saxon Language.
c. capitel, flock.
Cal. M. Calonius, Opera omnia, Stockholm 1829 &c.
Cel. M. v. Celse, Fragmentum legis Smolandicœ, se 6:e bandet af Sve

riges gamla lagar, föret. s. XXVIII.
Chr. Christoffers Landslag, i 12:e bandet af Sveriges gamla lagar.
Cl-V. R. C le a sby och G. Vigfusson, Icelandic English Dictionary.
D. Danska (= Nd.).
d. o. detta ord.
d. s. det samma.
Dufr. Dufresne Dom. du Cange, Glossarium mediae et inßmae latinitatis, 

ed. G. A. L. Henschel.
E. , Eng. Engelska.
eg. egentlig, egentligen.
Eg. S. Eg ils son, Lexicon poëticum antiques linguae septentrionalis.
EJ. E. Jonsson, Oldnordisk Ordbog.
Fht. Fornhögtyska, jfr. Ght.
Fornm. sög. Fornmanna sögur, Köpenhamn 1825 ice.
Fr. Franska.
Fr. J. Fritzner, Ordbog over det gamle Norske Sprog.
Fries. Friesiska.
FrostL. Frostathingslagen.

*) De vanliga grammatikaliska förkortningarne äro här icke upptagna.



följ. följande, 
föreg. föregående.
G. , Gotl. Gollandslagen, i 7:e bandet af Sveriges gamla lagar.
Ght. (Fht., Abd.) gammal högtyska (Althochdeutsch).
gl. glossarium.
Grg. Grågås, Köpenhamn 1829, och utgifven af V. Fins en (Fs.), Köpenh. 1852. 
Gr .RA. J. Grimm, Deutsche Rechts- Alterthümer.
Gudm. Andr. Gud mun dus Andrem, Lexicon Islandicum.
GulL. Gulathingslagen.
H. Helsingelagen, i 6:e bandet af Sveriges gamla lagar.
Had. J. Hadorph, företal till BjR. (se BjR. föret. s. XXXVIII), och ord

lista till SkL. (se SkL. föret. s. CLII).
H-e H. II iärne, Om den fornsvenska nämnden, Uppsala 1872.
Hit. C h. G. Hal tans, Glossarium Germunicum medii revi, och Jahr zeit buch

der Deutschen des Mittelalters (Jzb.). 
hs., hss. handskrift, handskrifter.
Höfd. styr. se Kon. styr.
Ih. Gl. J. Ihre, Glossarium Sviogothicum.
- Dial. Lex. - Svenskt Dialect lexicon.

Isl. Isländska eller gammal Norska.
i st. f. i stället för.
It. Italienska.
Jams. Jårnsida, Köpenhamn 1847, och under titlenHåkonarbök iiVGX. 1.259 o. f.
jfr., jfs. jämför, jämföras.
Jonsb. Jonsboken, Magnus Lagab. Isländska lagbok.
Jur. afh. Schlyter, Juridiska afhandlingar, l:a häft. Uppsala 1836.
JutL. Jutska lagen.
KA. P. Kofod An c her, Dansk Lov-Historie, Den Jydske Lovbog, och 

Samlede juridiske Skrifter.
Kon. styr., Höfd. styr. Kununga ok Höfdinga styrilse, Stockholm 1669. 
KR. GDL. J. L. A. Kolderup-Rosenvinge, Samling af gamle danske 

Love.
- Retshist. - Grundrids af den danske Retshistorie.

I. eller.
Ld. C. Lundius, anmärkningar vid Legum V. Gothicarum in Svionia li

ber och vid Verelii Index, samt flera skrifter.
LL:ne Landslagarne, Magnus Erikssons och Christoffers.
Locc. J. Loccenius, Lexicon juris Sveo-Gothici, och Latinska öfversätt- 

ningar af lagarne.
Mb. Dial. L. Ch. Molbech, Dansk Dialect-Lexikon.
- D. Gl. - Dansk Glossarium.

D. Ordb. - Dansk Ordbog.
ME. Magnus Erikssons Landslag, i 10:e bandet af Sveriges gamla lagar.
MG. Moeso-Götiska.
Mht. Medelhögtyska.
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ML. GulL. Magnus Lagab. Gulathingslag.
Mnt. Medelnedertyska.
ii. nämligen.
N. Norska.
Nd. Ny Danska,
nedf. nedanför.
NGL. Norges gamle Love, utg. af R. Key ser och P. A. Munch.
Nhf. Nyhögtyska.
N-m J. J. Nordström, Bidrag till den Svenska samhällsförfattningens

historia (se Föret. s. X).
Nnt. Nynedertyska, Platt-tyska.
NS. Gl. Glossarium till Nials-Saga, Köpenhamn 1809. 
o. ordet, 
obj. objekt,
ofvf. ofvanför.
Ozn., O-n N. Outzen, Glossarium der friesischen Sprache. 
pleon. pleonasm.
PM. P. v. Möller, Ordbok öfver Halländska landskapsmålet.
prov. provinsord.
Ragv. Ragvald Ingemundsson, Latinsk öfversättning af MELL, (se MELL.

föret. s. LVI o. f.)
Rli. FrRq. K. v. Richthofen, Friesische Rechtsquellen.
- Afr. w. - Altfriesisches Wörterbuch.

R-t J. E. Rydqvist, Svenska språkets lagar.
Rz. J. E. Rietz, Svenskt dialekt-lexikon. 
sammandr. sammandraget.
Sch. K. Schi Ide n er, Guta-lagh, das ist der Insel Gothland altes Rechts

buch.
S-e C. Säve, Gutniska urkunder: Guta lag &c.
SelL. Selandslagen (äldre eller yngre).
S-k J. O. Stiernhöök, De jure Sveonum et Gothorum vetusto.
Sk. Skånelagen, i 9:e bandet af Sve?'iges gamla lagar.
SM. Söderniannalagen, i 4:e bandet af Sveriges gamla lagar.
Sm. Smålandslagens Kyrkbalk, i 6:e bandet af Sveriges gamla lagar.
S-m G. Stiernhielm, ordlista vid VGL. (se VGL. föret. s. XL VII).
Sn. Sturl. Snorre Sturluson {Edda &c.).
Sp. Spanska,
s. st. samma ställe.
St. Magnus Erikssons Stadslag, i ll:e bandet af Sveriges gamla lagar. 
St-n C h. L. E. St em ann, Den Danske Retshistorie (se Föret. s.XIIl-XVI). 
subj. subjekt.
Sv. Svenska.
Sv. ä. ind. Schlyter, Om Sveriges äldsta indelning i landskap dcc. 
synn. synnerhet.
T. Tyska (= Nht.).
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U. Uplandslagen, i 3:e bandet af Sveriges gamla lagar.
u. under.
Ver. 0. Verelius, Index Ungute veteris Scytho-Scandicæ.
VG. Västgötalagen, i l;a bandet af Sveriges gamla lagar.
V-k P. Widmark, Valda stycken ur Sveriges gamla lagar, öfversatta 

och förklarade.
VM. Västmannalagen, i 5:e bandet af Sveriges gamla lagar.
VSt. Visby Stadslag, i 8:e bandet af Sveriges gamla lagar.
Y. Yngre.
Ä. Äldre.
öfvs., öfvs:a, öfvs:re äcc. öfversättning, -sätta, -sättare &c.
ÖG. Östgötalagen, i 2:a bandet af Sveriges gamla lagar.

= lika med, det samma som.
)( motsatt.
o : det är.
* vid VG.* ficc. se Föret. s. IV.
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A (pi. ær, VG.* dat. aum), f. â. VG.* 
U* SM* VM* ME. B. 26: 4. Jfr. Oter, 
Snnnæn, Alinænnigs a.

A (æ, VG.*), præp. m. dat. 1. acc. 1) 
på, i (sm, sv)-, betecknar eg. stället 
a) på I. b) i hvilket något finnes (quies 
in loco), 1. c) på 1. d) i 1. e) till hvil
ket det kommer (motus ad locum) ; 2) 
vid, invid, bredvid; 3) tiden a) då nå
got sker, b) I. under hvilken det fort
far. Genom bildlig härledning från för
utnämnda bemärkelser betecknar a 4) 
grunden, hvarpå något hvilar 1. beror; 
5) saken, hvarpå en verksamhet lika
som nedlägges; 0) tillfället då något sker; 
7) saken, hvarpå något likasom tilläg- 
ges, då det följer efter den; 8) det, 
hvarpå något har afseende; 9) tillstån
det, hvari något är; 10) föremålet, a) 
åt hvilket en handling syftar, b) 1. mot 
hvilket en sak 1. handling är riglad, c) 
1. som något angår (om, angående, 
beträffande); 11) adv:er (utan efter- 
följ. substantivum 1. föregående rela
tivem som visar på ett förut nämndt 
substantivum) derulöfver, dessutom; ut
om mångfaldiga andra mer eller min
dre obestämda förhållanden, som måste 
hänföras under dessa titlar, utan att 
till deras förklaring kunna antagas lika 
många olika bem:er, såsom man kan 
finna af följande exempel: 1 a) a akri, 
vægh, bole, kirkiubole, iorj, torghe, 
vagni, vagla, på åkren ficc. VG.* ÖG.* 
U* G.* a odmarkar (för - knm), VG. I. 
K. 20: 2. ovan a, se Ovan. up a, se lip, 
Uppa. ovan a iorjinne, se .Iorj. avaxter 
Jen a (n. iorj) allas, VG. II. A. 21.

hus iru a (n. akri), G.* sa aer gær 
værk a (mylniistaji), VG. I. M. 2. lig
ger a (n. gripi) liælda, VG. I. PS. 6: 4. 
vapn a (n. sik) hava, ME. Kg. 11: 3. 
sum a (n. bole 1. akri) ær sait, VG.* 
ægha 1. byggia a bajin land, se Land, 
fa vita a annars aigu, hafva rättighet 
att fara öfver en annans jord, G. 64. 
havir brojirin boit a (n. iorJ) niargh 
ar, ÖG.* halda a barni, vakni &c. VG.* 
hava sit mærke a hvario, St.* binda 
bander a bak inanni, Ju hafji spiut a 
baki &c., se Baker, siun a (n. bak) legju, 
G.* fa skatha a bygning sinne, St.* a 
fæjerni 1. müjerni, på fäderne- 1. mö
dernesidan, VG.* &c. hittir (n. ban) a 
(hæsti &c.) last, U. Kp. 5: pr, 1. fa 
misfyrmilse a sik, SM.* venzl ir inanni 
a hendi, se Hand, varjæ skær a skra, 
se Skra. dræpa man a drap, a: strax 
efter dråpet, på stället, så att han kunde 
falla på den dräpne, VG. II. Dr. ind. 17, 
jfr. c. 17. liggi (ogilder) a værkum siniun, 
ligge ogild på sina gärningar, o: om 
han blir dräpen å bar gärning, se Værk. 
öghun, föter &c. a liiaiiui, a: hans ögon, 
fotter &c. VG. I. O. 6; II. Add. 7: 4; 
ÖG. Ejas. 1: 4; \ap. 18. i; 21: pr; 
VM. II. M. 21: 2; St * ögha a fæ, 
ÖG. B. 24: 4. liiul a qværn, ÖG. B. 28: 
4. fæ in taka a gar Jalöso, o : a garja- 
lösi iorj, VG.* skæra a annan, a: på 
en annans jord, ÖG. B. 7: pr; U.* H.* 
byr siar 1. aværkar a by, Ju haver sku
rit a mik, kallar inan qværn bygda vara 
ut a sik, a: på bys, min, sin jord, ÖG.* 
vaj ligger a manni 1. man, vaj ær va Jit 
a ymsa, se VaJ. mæta ut I. nöta pæn-
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ning a psrnning, eg. lägga en panning 
(såsom böter) på livar panning (som 
skulle betalas i utskyld), a: jämte ut— 
skyiden erlägga lika mycket i böter, 
ME.* C hr.* vierter maÿer a nianni sar, 
sårad på, o: af en annan; här beteck
nas n. likasom stället där man fått så
ret, VG. I. S. 1. 1 b) a skoghi, (varu 
1. sino) lande, gutlandi, kirkiii sokn, 
sokna kirkiu, klædhe husit, i skogen 
&c. VG.* ÖG.* U.* H* G* Sk* St* 
land a landamseri vseria, SM. Add. 1.1, 
a durum, G.5*1 grava a setahögh, Sm.* 
boa a by, H.* gsetir (svin) a (skoghi), 
ÖG.* a milli 1. miIIuni (eg. i midten), 
emellan, G.* finger kriimpnar in a lova, 
Bj* a brejî vij>, i bredd vid, o: bred
vid, se Brej). a sköti lialda, U.* frijilös 
gör a (jiingunöti), ÖG. Dr. 3: 4. a færske 
g »Tiling, se Fsersker. drap»* man a raette 
hsrfiid, Sk.* taka hscst &c. a gangu, se 
Ganga. vara a stsempnomali, se Stsemp- 
nomal. segha a fsrmarku, se Ægba. seglia 
sak a rajisbsend &c., ega rätt till böter 
i sådana mål, VG. I. Md. 3:3; 5:7; G. 
6: pr. seglia böter a sarum, o: i mål 
angående sår, VG.* seglia rset a (mal), se 
Rsetter, m. engin maÿer a ÿar sak a, eger 
(rätt till) böter deri, o: i det målet, 
G. 2; 2. at Here se sen en maÿer a, att 
flere égaré hafva del i (det stulna), 
VG. I. p. 14; II. p. 49. niera sen til 
hittis a rsrttii hyamali, SM.* ; jfr. Byamal. 
gifta vari gild til morghongæf a bon
dans lut, i mannens del, o : att uttagas 
af mannens del i boet, ME.* meth tolf 
mannuni a sino kyni, Sk.* a }>ri]»ia &c. 
man, se Maÿer. 1 c) fsclla trse a man, 
VG* SM. M. 20: i. las &c. falder a man, 
ÖG* U.* sak falder in a man, se Falla, 
föra kost 1. hus a kirkiu boi, ssetia hus 
a tompt sina, ÖG.* U. Kk. 2: l ; V. 2: pr. 
leÿa (man) up a högh, ÖG.* ganga a 
biornspiut, VG. I. Md. 15: 2. ganga a 
torgh, U* J>æt a borth ser kiimit 6cc.,

se Brytstokker. Jiaen sum (ftp) a (n. garÿ) 
selti, VG. I. R. 9: 2. löper maÿer a 
(vakn), VG.* bsera a man od ok seg, o: 
sticka 1. hugga honom, VG. I. Md. 1: 2. 
Iseggia a (n. vejjur) merki sit, G. 44. 
Iseggia mserki a mserki annars, se Mserki. 
bsera fsestninga fse a fsestninga fse, bsera 
stol a stol, se Fsestninga fse, Stol. bsera 
abyrj» a mark 1. man, se Abyrj». göra 
ra ok rör a holsta]» annars, se Göra. 
göra raförniug a annan, o: in på gran
nens jord, se Baförning. skiera, gserjia 
gar}» a man, U* Iseggia ta a annan, 
VM * Iseggia vaj» a nianni sella for, se 
Va J, Yajii. (iorÿ) a ôÿe Iseggia, ÖG* 
ssete a iorÿ tyltser ej, sätte på jorden 
som de återlemna (o: gånge derom) ed, 
hvarmed de bekräfla att de återlemna 
så mycket som de förut hafva fått, 
Sk.* gicla penninga a aign, a: lika
som lägga pänningar på jorden som 
man vill köpa, för att dermed betala 
henne, G* lana (manni) penninga a iorj» 
1. gods, o: mot pant af jord 1. gods, 
på hvilket man likasom lägger pännin- 
garne, se Lana. domber komber a mal, 
se Bomber, domber ganger a man, U.* 
sak &c. ganger a lif mans, se Ganga. 
sak ganger a hals ok hand, se Ilals. 
hvar thet ey righet a gar, o: angår, 
gäller, Sk. V. 5: 52. biuÿa gengærÿ a 
Isen sit, U.* hiiiÿa a nian kost seller 
hsestafojier, ålägga honom att utgifva 
&c. VG. III. 89. komber (lisefj)) a pripia 
man, lägersmål inträffar på tredje ledet, 
o: emellan sådana som äro beslägtade 
i tredje led, )( innan ÿriÿia man, SM.*
1 d) vsenta bser a land sit, hser ganger 
1. komber a land, U.* SM.* ganga a 
skogh annars, aka a skogli, ÖG. B. 31; 
SM.* dragi (n. handu) so lang a skoga, 
G.* fara a qvserna mans, VM* kasta 
man ut a sion ( )( in til lands), Bj * 
St.* skiuta up a lopt, VG.* nsemna man 
a nsemd 1. syn, o: till att vara med i
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nämnd 1. syn, H.* ME. B. 21: 4. ganga 
a giptarmal 1. giptn, VG. II. Add. 11: 
14; ÖG. G. 19; U.* ganga a $ta]>ga]>aii 
ret, ingå i stadgad rätt 1. öfverenskom- 
melse, G.* 1 e) tointir rinna a gatu, ÖG.* 
deldir rinna ut a diki, U.* ganga apter 
a topt, VG.* ri]ïæ hein a anmen man, 
SU.* ganga a ÿiug, VG.* fara a lands
ting 1. t*un; Sk.* stæmpna nianiii a 
ting, H.* biera (bot) a ting, G.* konia 
a landamærit, ÜG. Vins. 6: 1. koiuber 
t«er inan a, o: till stället där försåtet 
är, U.* tau sum }>ar kuinber a, n. till 
jorden, G. 47: 1. hin far a (n. iort), 
ÖG * ban ær egh a (n. iort) kuinin, 
ÖG. ES. 16:2. vara a köp sit kuinin, 
o: till den genom skifte forvärfvade 
jorden, ÖG. Æ. 10: 3. rætta hæsta a 
bouda, VG.* rætta up a garta, U. Kp. 
9: 5. leta (tiofnat) a nian, se Leta. leta 
&c. nianni a hand 1. hænder, o: a inan, 
se Hand, ælli 1. ysaldi gar nianni a 
hænder, o: går till, träffar honom, se 
Hand. bæra fæst a Inter dofm, se Fæst. 
friter lauper a, löper till, o: går in, bör
jas, )( ständer, lanper af, G.* mal kom- 
ber a iiænid, ÖG. Kr. 13: 3. knlder gan
ger aldrigh a knll (den ena kullen går 
ej till den andra föi* att dela arf med 
honom, syskonen af den ena kullen dela 
ej arfvet med syskonen af den andra) 
fyr æn aiinar (n. knlder) ær alder döter 
(då den förra kullen inträder i den ut
dödas rätt), ÖG.* tr^t^,,nSe^ gangi 
a husfruna &c. lot, gånge till hustruns 
lott (för att dertill läggas 1. derifrån 
afdragas), U.* mer a annan biuta, till- 
bjuda en annan mera, SM.* kalla a 
præst &c., se Kalla, rata a sælu, VM.*; jfr. 
A rata, sætia a (n. mal) hærat® næmd, 
a: till målets undersökande, Sm.* göra 
andra næmd a sama mal, SM.* halda 
biltughan man a annars skata, till en 
annans skada, o: att han må kunna 
skada en annan, ME.* thæt gange a

hans skatlia, o: det blir till hans skada, 
Sk* 2) tomtir liggia a gatu, vid gatan, 
ÖG * sitia a væglii 1. farvæghi, U.* SM.* 
VM. I. B. 19: 3. bolstater ændas a sio, 
U.* urfiælder ligger a gart ut, utmed 
gärdsgård, U.*(7). up a altara, H.* sætia 
lius a væg, vid väggen, Ghr.* varta 
dræpin a fotum nianni 1. mans, se Foter. 
hugga niter (draparan) a föter tifs 
döta, ÖG.* dræpa man a hyrnustokke 
siniim, VG* ligger a viter stokhyrno, 
VG. II. Dr. ind. 4, der viter genom pleo
nasm 1. såsom förklaring är tillagdt, 
om ej a tillkommit genom skriffel, I. 
möjligen hör till ligger, så att a liggia 
skulle betyda ligga stilla, vara qvar. 
binda fang 1. fasta a man, likasom binda 
fastarne 1. fånget vid honom, genom be
visning binda honom vid förytringen; 
se Fang, Fastar. 3 a) a langafreadaghi, 
mnngatstita daghi, eno dögri, tæssum 
daghum, VG.* a qvælde, ÖG. ES. 9: i. 
a helgha dagha, a te» dagh, SM.* a 
liar t a (sunnudagi), a taN» frith G.* a 
tænimæ tiniuin, Sk * æn a tiu vitruui ær 
at ter &c., om det är tio år sedan de 
&c. VG* 3b) a III vitter, i tre års tid, 
VG.*(5). bafi a ny ok nitum, i en må
nads tid, VM.* a tiu neter, hallan ma
nat, G- 9,10. 4) göre tæt a sin eghin 
kost, U.*(l). a mans vægna, VG. II. K. 48; 
III. 69 ; ME.* (u. Væghna). a eghandans 
tröst, med egarens tillåtelse, Bj.* sælia 
skip a lægh (för leghu), Bj.* skipa 
skogh atrum a lof eller leghu, H.* ganga 
a mat ok mala mæt bouda, U.* vari t*t 
a sæx manna 1. a soknainaiina &c. vitiium, 
a tolf sokiianianna ete &c., se Tara. 
Stande a tolf trôgvitnis mannum, a vit- 
num tera, a siniim 1. tes 1. slikum vits- 
ortum, se Standa. liggia a siu mæn 
af næmdine, se IVæmd. trôstæ sæ a 
næfnd, se Trôstæ. 5) liggi bæggia tera 
vartnater a (barni), U.*(l). rata bö
ter a (fontkar), U.*(3). læggia rat a
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klokko, U. Kk. 0: 6. loggia vigslir a (kir- 
kiu), G. 3: 3. arvoje &c. a læggia, se 
A læggia. 6) a Jingi, gatustæfnu, sit- 
ianda radhi, VG.* Sk.* St. Kg. 12: 3. a 
biskups mould, vid det tillfället då bi- 
skopsnämnden är samlad, ÖG. Kr. 14: 
pr; 15:2; Sm. 13:4. slitas a hærajs næmd, 
o: på kouungsräfsten af den därva- 
rande häradsnämnden, ME.*smiJer stän
der a gærning sinne, SM * laghmajer 
ständer a laghskilu, U.* Jfr. Atakin. 7) 
a forbiij, sedan del blifvit förbudet, 
Sk.* a ej svorin, sedan den förut nämnda 
eden blifvit gången, SM.* drikker a (n. 
köpi) löthköp, o: efter köpaflalet, till 
dess bekräftande, Sk.* hæninas a sæt 
mal ok böt, se Hæmna. hæmnas a 
gruj ok göra sæt, a gör lagli ok gan- 
gin, a gangin lagli, a lagha tilmæli, U.* 
SM.* bænmas a böter bötta, Sk.* hæm- 
uas a konungs dom, a: sedan konungen 
dömt, ÖG. Efxs. 7: pr. dela a domarans 
væjning, döma a væjning, se Væjning. 
döma a bondans væj, se Væj. k sera a 
domarans dom, se Kæra. dela a do
marans dom utan væj, SM. pg. 8: l ; jfr. 
Dela. döma syn a syn svorna, se Syn. 
hæmnas a mal sum iigild dömas, se »gil
der. 8) Jen Jær ælster ær a færd, 
den som är äldst i afseende på utfär
den, o: längsta tiden bar varit hemma ; 
se Ældri. mund bcji a diauplaik ok 
langlaik, G. 19: pr. 9) a lifs nödh, St. 
DrVl. 1: i. vara a lagha forfallum, ÖG * 
a sina saklösu, ÖG * vera a brauji mans, 
se BröJ. tolf Jynia sæje a halfnaja 
træje, se Halfnaja træje. a nyu, å nyo, 
från början, skulle kunna hit hänföras, 
men har troligen uppkommit af af nyu, 
se Nyr. 10 a) troa a krist, a ann guj, 
U.* G. 1. haita a hult, G. 4. gæsta a 
man, U.*(3). kæra, mæla, sökia a man, 
se Kæra &c. kallæ a man, a fæjrini 
&c., se Kalla, lita a hemuld, eg. se på 
1. betrakta hemul, se Lita. Jæt (n. sum)

barn kosta Ji a hanum, se Kosta. 10 b) 
aker ligger Jværs a dike, VM.* Chr. B. 
7: i. grun ær a man, VG.* göra sain- 
ning a foghaten, hava fegd a sik, St.* 
herferj ulan a haijin land, kuuiingar 
striju a gutland, G.* bryta a folk, U* 
göra gærning 1. gærj a man, VG * ÖG * 
ME. Kg. 27 ; St.* göra hemsokn a man, 
VM.* bryta frij» a manni, H.* frijcr 
var Jer a (n. man) brutin, VG* bryta 
manhælgj a andrum, ÖG.*(1). ejsöre 
bryts a man 1. manni, U.* SM.* hæmna 
1. hæmnas a man, se Hæmna. vinna værk 
a manni, vinna vrejsværk a man, se 
Vinna, hvat a sama man var giort, SM. 
Kg. 4: pr. tala a konungen, St.* talan 
koniber a hionalagh, Sm.* atalan kom- 
ber a man, VM.* laghasökning a Jiuf, 
SM.* biuja vitni a annan, se Binja. 
sværia vitni a man, U. Al. 37: pr. sveria 
a ann (n. manu) eja flairin, G.* (mæj) 
vitimni ganga a man, vitne skulu ganga 
a man, se Ganga. föra fasta up a man, 
se Föra. gripa köp 1. skipti a man, se 
Gripa, vædhia a dom, St. R. 4. laghfylt 
ær 1. värjer a man, se Laghfylla. hava 
bref a annan (um gæld), ME. Kg. 29; 
St.* sænda a man forbuja bref, Sm.* 
sökia &c. a liænder manni (tirnarorj 
&c.), sværia a hand manni, o : a man, se 
Hand. 10 c) göra skipt a torfskyrd, SA1.B. 
12: l. Jri jiungs skipti a fæ, VG.* göra 
vijergangu a tiund, ganga 1. fæsta fyr- 
ning a iorj 1. a örtugh ena, U.* fæsta 
fasta ej a iorj, SM.* legha a hæst, U* 
SM.* VM * giva bref a iorJaköp, ME.* 
göra stadga ther a, baver tlier dombrcf 
a, göri edh (n. ther) a, St.* giva vau- 
mato a vine, St.* hava huma a livart 
&c. ÖG.* ganga vitiiuui a (n. mal), gan
ga laghum up a, ÖG. EJs. 12; R. 3:1. lylle 
ther vaja ej a hanum, o: angående den 
döde, n. att han genom våda blifvit dö
dad (om ej orden a hanum tillkommit 
genom skriffel), SM. M. 20:1; jfr. not. 44.
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ræjas a Jit lif, VG. IV. 12. Jnngt a 
at lita, SM. Conf. han ær brutlikin a 
lif sit, han bar begått brott som gäller 
hans lif, är skyldig till lifsstraff, Chr.* 
gör gærning a Jæt 1. sama liialit, se 
Garniing. hava æmpue a niaimiun, minna 
mantal ær a tliyzkum, æn a them (n. sven- 
skum) hrister, hafva tillgång på män 
&c., a: livad män beträffar, &c. St.* 
11) ok a Jre 1. Jrenni nio marker, Jre 
öra &c., och dessutom tre markers &c. 
böter, VGL. II. K. 22; R. 15; Forn. 40, 
41. &c. ; SM.* VM.* Sk.* ME * ok æn a 
Jrear (n. marker), VM.* ok sva a böter, 
ok a tyltær ej, ok a tvegildis 1. tvegilde, 
ok ther til log a, Sk.* ok a Jæt sum 
lagh sigliia, och dessutom det som la
gen stadgar (n. angående ljut), VG. 
1. p. 5: i. ok svær a mej» tolf ni annum, 
VG.* a ovan, ovan a, se Ovan. — Hit 
hör ej a daghurji och a J»riJ»ia sala, 
VG. I. Md. 1: 3 ; p. 8:1, ty a är der skrif- 
vet for at, såsom på förra stället slår 
at natværji; se VG. föret. sid. VII.

A, se Ægha, Æ.
Aal vreffe, se Gôrlæ.
Aarsage, aarsager, aarsaget, se Or

saka.
A bejas, v. dep. begära, göra an

språk på. Jem Jær a hejas, o: yrka 
att få börda jorden, U.*

Abiuja, v. a. påbjuda, kronunna Jia- 
nist -Js, ME. Kg. 16; Chr.* a. utlaghor, 
gingærdh, VG*

A hoa, v. a. bebo, bo på (jordegen
dom). SM.* bor hvarghin a, om ingendera 
har kommit i besittning af jorden, U. J. 
6: i. Jæn att (sup. af ægha) haver ok a 
boit, allitt. H.* aghi -ande vald &c. SM.*

Ahoi, m. 1) åbo, förekommer om den 
som bor på en annans jordegendom, 
landbo. VM* ME* Chr. J. 20: i ; 22:1 ; 
Add. H. 1. 2) viderboende (i stad). St. 
B. 9: 2. not. 67, der texten har vidher- 
hoande man.

Aboli, n. boningsslälle. a. iorjar v. 
iorj (gen.), jordegendom tjenlig till bo
ningsslälle, VG.*

Abudh, n. eg. påbud i allmänhet; 
påbuden utskyld. fore utgærdhom ok 
-dhoiit, o: vanliga skatter och särskildt 
påbudna utskylder, VG. V. 2. gingærdh 
ok all a., s. st.

Abyrghia, v. a. (Isl. åbyrgia, N. aabyr- 
giast, försäkra, ansvara för) öfverlemna 
till någons vård, 1. lägga på hans an
svar. a. havande kono manni, a. Jiuf 
hærajshôfjinga, VG *

AbyrJ (abyr), f. (af bsera) hemligt 
bärande af ett ting in i en annans hus 
eller på hans mark, till hans skada, 
VG. II. Add. 3: pr.; särskildt 1) flyttande 
af en dräpen människas lik in på en 
annans mark, VG. I. p. 7: pr; II. p. 85. 
bæra a. a mark (mans), VG * 2) in
smygande af tjufgods i en annans hus. 
bæra a. (up) a man, o: i hans hus, VG.* 
bæra manni a., U * SM * VM. II. M. 30: 
l ; H. M. 31: 3. 3) insmygande i en an
nans hus af redskaper till trolldom; 
se Trolldoms abyrj.

Adh, se At.
Adalkona, se AJalkona.
Adelborgere, m. bofast borgare i stad. 

Sk.*
Adelby, Adeliord, Adelvatnværke, se 

OJolby &c.
Adel gang, m. allmän väg. hærstræde 

som a. pleyer at vere, allmän gata, där 
människor och vagnar pläga färdas, Sk.*

Adra &c., se Annar.
A dragba, v. a. draga på sig, kläda 

på sig. hava sin vapn -ghin, Chr.*
Adraletkes, se Annarledhis.
Adrn kost, se Annurkost.
Advent, n. adventet, tre till fyra vec

kors tid före jul. VG.* ÖG.* ME * Chr. 
Tg. 8.

Af (kaf, VG. IV. 14: 2.), præp. m. dat. 
och ej sällan^med 'acc. 1) från; be-
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tecknar eg. a) stället, hvarifrån en rö
relse utgår, b) tiden, hvarifrån något 
har varit, 1. något som skall ske, räk
nas, c) en sak, hvarifrån någon skiljer 
sig 1. skiljes, d) en person 1. sak, hvax*- 
ifrån man får något; 2) från denna 
grundbemärkelse härledes ordets bruk 
till betecknande af a) stället där nå
gon bor, 1. är född, 1. har ämbete, och 
hvarifrån hau därför, om han finnes 
annorstädes, anses vara kommen, b) 
ett ställe, hvari något är, och ur hvil- 
ket det tages (ur), c) det, hvarifrån 
något uttages, skiljes 1. utmärkes så
som en del af något helt 1. större (af), 
d) ämnet, hvarifrån något är taget, för 
att göra något deraf, e) det, hvarifrån 
något kommer såsom från en orsak, 
f) personen, från hvilken en handling 
utgår (af hvilken den görs), g) saken 
1. ämnet, hvarifrån något som säges, 
likasom är hämtadt, 1. hvarom det 
handlar (om, angående, beträf
fande); 3) på, i (troligen genom en 
af mindre noggrannhet härrörande för
växling af af och a); 4) adv:er a) bort, 
undan, b) borta. — Exempel följa : 1 a) 
affall af sægliltræ, Ü. M. 6: pr. stionka 
1. stöta af stene, ü. M. 4; ME.* falla af 
tiskigar])!, VG.* falla af værkum, se 
Værk. band lusna af klokko, SM. Kk. 
4: 4. af brækku, H.* barn ær af spina 
vant, U.* af (]>em) sta]) föra, från (det) 
stället, U.* VM. Ï. B. 19: 6; 21: pr.; II. 
B. 1: pr.; ME. B. 2: pr.; nyare hss., som 
ofta hafva å för af, såsom ock af nu 
vanligen uttalas, hafva icke sällan å 
stad för af sta]) (jfr. U. Kk. 2: 3. not. 
12.), hvaraf vi ock hafva ordet åstad, 
som således eg. betyder från stället 
(D. afsted). stiæla korn af akre ute, 
ÖG.* koma 1. ganga af staÿinum, Bj. 
14:10; 32: i. ganga af byamote &c. Bj.* 
skmva man af husi, U. M. 19: 2. kasta 
af gar]>i, U.* gipter af gar]>i, vid gif

termål skild från foräldrarnes gård, 
VG. I. A. 21: i; G. 20: 7. fara &c. af landi, 
se Land. fara af iorj, bole, tompt, se 
Fara. giva manni frælse af garjre siniim, 
SM.* taka af (n. iorji) rugh ok ro- 
vur, SM.* skipt var aldrigh farin af 
bole Jiæssu, o: genom förytring skild 
derifrån, VG.* landboa af ior]> (af) 
sighia, tillsäga honom att flytta från 
jorden, upsäga, U. J. ind. 12; c. 11:1. 
forbiu]>a manni af ior]> sinni, U.* stæfnæ 
sak af bygd, se Bygd. lösa sik af skoghe, 
se Lösa. utan af sio eller innan af 
lande, U.* SM.* nokot värjer stulit af 
staÿimim up a landit, a: stulet i staden 
och derifrån af tjufven fiördt. till lan
det, Bj. 32: pr. ganga 1. fara 1. ægha 
frij 1. ielta man af ]>ingi, VG. 1. p. 3: 
pr.; II. Add. 7:15,16; ÖG.* ælta man af 
ÿingstæmnu, ÖG. EJas. 5. pr. ]>æt hæ- 
ræÿsÿing sum brytiæn af for, se Hæraÿs- 
])ing. stigha fotiim af fosterlandi, se 
Foter. biltogher lagh]>er af rikeno, ME*, 
han for af ænglandi, VG. IV. 16: i. lyl- 
ghia haniim af upsalum, U.* ])a næmdus 
af svcriki &c. VG. I. GB. i væruld ok 
af (n. væruld) farandi, U.* i stunda væ- 
ruldena ok sva af, Sm.* bæras 1. tara 
til ok af, St.* ständer a stubba tæl af 
a]>rom (n. stubba), han står på en stubbe, 
och räknar från den andra, o: börjar 
med den närmare stubben att räkna så 
många stubbar som han kan se, VM. 
II. B. 14: 6. af första röke, ? : han skall 
börja att räkna från &c. ÖG.* ake af 
sino, o: köre (torf) från sin del i mos
sen, ME. B. 13: pr. by ær af almænnin- 
ge köpter, ÖG.* vixl ær af kirkiu (n. 
takin), invigningen är genom det be
gångna brottet tagen från kyrkan, hon 
är ohelgad och måste vigas å nyo, 
ÖG.* æltir (man) Jiuf af (n. gripi) si- 
num, VG.* af manna 1. kunu alf utko- 
min, se Alf. taka ior]> af landboa, U. 
J. 13:3. stulit 1. rantakit 1. rænt af
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manne, ÖG. Vap. 32:4; B. 26:1; Vins. 
13; U.* SM.51 ME. pj. 12: pr.; jfr. Ræna. 
sicher pin Istulit 1. stulit 1. rænt vara 
af sik, ÖG. B. 46; U* SM* ME. B. 8: 
4; 20:1. sen nokot jer af hannm takit, 
se Taka. husfru varder takin af sin um 
bouda, ME. Æ. ind. 5. nokæt repses af 
manni, se Repæ. stiæla af kirkiu, VG. 
II. K. 11. pæt ær ænkte stolet af mik, 
VM.* varpa rjenter af pingum sinuni, 
VM* svieria nokot af andrum, o: att 
han är skyldig att gifva de( från sig, 
VG.* döma 1. taka manhælgp af manni, 
sökia fri]> mans af hannm, ÖG.* döma 
hu]>, lim, öra af manni, SU.* dömis af 
pöm prea marker, hin &c. dömis 1. gang i 
af prim markum, o: han höte, VM* 
föter rutna af manni, ÖG. Eps. 28; Vap. 
29. dræpa man af sær, se Dræpa. vil 
inan væpia hort gar]) af sik, o: derom, 
att den omtvistade gärdsgården icke 
tillhör honom, VM.* lata slippa sik 
tugh af handiuu, St.* af handum 1. hændi 
sær, iorp gar manni af hande, o: från 
sig 1. honom, VG.* Sk. 1:77; jfr. Rand. 
til pen sum iorpen gik ut af, pit sum 
hon var ut af givin, till den som jorden 
var kommen från, 1. som hade gifvit 
henne, VG.* (iorp) komber af manni 
til pripia mans, se Koma. fa hup 1. 
bup komber af manni, ÖG.* ME. Æ. 21: 
i. takin henni orp af baki, se Raker. 
vatn af forno forvænda, se Forn. I b) 
innan manap af pjen dagh, VG. III. 68. 
manapa fræst 1. nat ok ar af them daghi, 
VG. IV. 19: l ; St. Kg. 15: 7. 8. innan dagh 
ok ar af thy som &c., o: från det att 
1. den tid då &c. St. B. 9: 2. fore siex 
vikuiii af then dagh, n. tillbaka räknadt, 
St* af pingixdaghum, SM.* af hepnu 
bygder byr, se Hepna. af andverpu, 
alder, arild, se Andverper &c. af nyo 
bvggia, skipta &c., se Nyr. 1 c) fara af 
fjestu sinni, Sk.* væria sik af lifs nödh, 
försvara sig för att undgå lifsfara, Chr.*

lata lighra sik af möiar aldri, U.* man 
af daghum taka, se Dagher. lidugher 
af konungslikum ræt 1. af utskyldum, 
VG.* Il* lös af krave mans, pingvitni 
löste han af botum, Sk.* saklös af mala, 
U. KU. 7: 2. af borghan sighias, se Si- 
ghia. giva (manni) af epe, se Giva. koma 
af forfallum sinuni, U.* vienda vatn af 
formt fari, se Far. gange ekke pær af, 
a: från det som han förut har sagt, 
YG. II. Dr. 1. ganga af rape annars, 
ÖG.* SM.* 1 d) fa sin cristindom af 
preste, af guths nathe, Sk.* prester ha
ver gops aflat af kirkiu, H. KU. 5: i. par
tir af (n. husuni) hava, SM. Kk. 2: pr. 
han ma ækki af (n. limi) nyttie, Sk.* 
nytiar en ok ei Here af (n. brunni), SM. 
M. 19: i. 2 a) kakaldi af tindalandi, VG. 
CB. han var af liuepalby, VG. IV. 14: 2. 
ærchibiskuper I. provaster af upsalitm, 
VG.*(3); U.* laghman af uplandum, ME. 
Kg. 4: pr. kununger af hympnum, U. Kg. 
12:2. nuen af liarpungi, landino, liærape, 
köpstapi &c. VG. I. S. 2; II. Add. 6:2; 
ÖG. B. 8: 4; U. p. 1: pr.; SM. Kp. 1: pr.; 
4: l; pg. 1 ; ME. Kg. 33; Egn. 4, 12. &c. 
af laghsaghu andri, af andru kunungs- 
riki, af andrum köpstadkum, af lande &c. 
u.*(3); VM. I. G. 17; St.* (3). byamæn 
af stapenum, Bj. 32: pr. nuen af skipi, 
skeppsfolket, SM. M. 30. nænidarnuen 
af hærapi, VG. I. B. 6. tver gislar nor- 
pan 1. sunnaii af landi, o: från land
skapets norra I. södra del, se Norpan, 
Sunnan. 2 b) drikkia af mopor spina, 
VG.* af kirkiu ganga, af klæpum fara, 
varpa draghin af kirkiu, U. Kk. 14: 7. 
och not. 64; 22: i. taker man af kirkiu 
Pæt &c. Sk. III. 4. ræna nöt af base, 
VM. II. M. 25: ii. ben taks af sare, se 
Taka. grava up rævæ ungæ af annærs 
mans marko, Sk. I. 191. dragha sten af 
by, se Sten. taka af garpi mans livat 
han vil, U. Kg. 10: 6. 2 c) taka sæx mar
ker af ættarbot, VG * taki halft af (n.
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arvi), SM. Æ. 1: pr. lot af (n. arvi) gæ- 
ra, VG. I. A. 21: pr. taki JriJiung (n. 
Jær) af, ÖG.* U.* fyndar lut af (n. fynd) 
giva 6cc. ÖG.* manni (n. nokat Jær) af 
giva, plöghia (n. noghat) af kirkiu akre, 
Sk.* Jæt ærvir sva af Jerre eghu, ÖG. 
G. 7: i. hugga hand, Jumuliinger &c. af 
manni, VG. I. S. 4: pr, 1, 2, 4, 7. afhug 
varder manni giort af limum hans, a: 
någon af hans lemmar blir afhuggen, 
SM. M. 6. pr. tiunda af korne sinu, af 
lin 6cc. ÖG. Kr. 9; U.* tinnd (n. Jier) af 
fa, U.* taki Jinglaun (n. Jar) af, o: af 
kreaturets värde, G. 40. taki (n. Jær) 
af skuld sina, o: af det som fås för 
panten vid dess försäljning, VG. II. J. 
14. taki öris mun af fatum hans, VG. I. 
K. 15: i. fa ængin panning (n. Jær) af, 
o: af böterna, Sk. I. 208. af fæstarnf, 
firnarværkum 6cc. a biskuper Jre marker, 
o: af böterna för dessa brott, VG.* 
iorj af gantbli byrj, U* næfndir mæn 
af kyni sinu, Sk.* frænder af fæjerni 
1. möjerni, U.* tve af fæjerni 6cc. ME.* 
et af Jein, ME. G. 24; i. en af (n. Jem) 
taka 1. vælia, en af de tre, ÖG.* Sm. 
4: pr, 1. not. 64. taki af (n. Jem) en, 
SM.* en af sik, o: af dem själfve, St.* 
nokor (man) af Jem, SM. M. 13: pr; 
26: 4; Sk. V. 3: i. nokor af grannomen, 
engin af hans granniim 6cc. YG.* af bon- 
dum nakar, nakat hær af, ME. Kg. 11: 2; 
Eps. 15. annær af Jem, Sk. 1:71. hver af 
failli, hvilken af dem, G. 31. hvilikin 
af Jörn, U. M. 44: i. Jen af frændiun 
hans, ME. Egn. 6: pr. gör han nakat hær 
af, o: dräper 6cc. ME.* takæ (man til 
loghæ) af by sinum 1. af kirkiu sokn, 
o: en af bymännen 1. sockneboarne, Sk. 
III. 15. næfiiæ tolf mæn af kirkiu sokn, 
Sk. III. 4. næmpna syn af sokn, SM. B. 
5: 2; 7: 2; 8: 3; ME. B. 7: 2. af sokn syn 
til kalla, SM. B. 3. af sokn 1. Jinge 
tolf mæn næmna, næinnis syn af sokn 
eller af Jinge, o: bland de vid kyrkan

I. på tinget samlade sockne- 1. härads- 
boarne, SM. B. 25; VM.*; men i allm. då 
det säges af Jinge, menas dermed på 
tinget; se nedf. under 3. syn af næsta 
hæraje til næmna ok ei af Jem Sec., o: 
bland nästa härads inbyggare, och ej 
bland de tvistande häradens, ME.* 
næfnæ fæmtan mæn af hæradhe, Sk. V. 
2: l, 3. asyn til næmna af landeno, næm
na tolf mæn af landeno a lands Jinge, 
VG. II. M. 3; Add. 2:14. 2 d) han gæri 
af Jiuvi slikt han vil, a: göre med 
honom, VG. II. p. 27. gôræ Jæt af Jiuvi 
ær Jingmæn viliæ 1. landa* dômæ, slikt 
af (n. Jiuvi) göra 6cc. Sk. I. 131, 134, 
174; jfr. mæj faræ, 133, 174. 2 e) for- 
dærvas 6cc. af vanrökt, U.* skrii Jer 
brænder af framlinsum, VG.* glædias af 
manni, VG. IV. 15: 5. af orjum värjer 
qviker kristin, U.*(2). han far bana (n. 
Jær) af, VG. I. K. 10: i; Md. 12: i. 6cc. 
linter (n. han Jær) af döj, U.*(l). far 
annar værra (n. Jær) af, VG. I. B. 3: l. 
Jær af, af den orsaken, derför. VG* 
hvadan af, af hvilken orsak, VG.* up 
brinna af præste, o: af hans förvållande, 
Sm. 4: l. höta af fyrnaværkiim, a: för 
sådana brott, VG. II. O. 3. afraj I. 
Jringe af Jy ari, afrad af sva mangoin 
arom, U. J. 12: pr; ME. Egn. 29:1; Chr.
J. 19:1; 22:1. gælda afraj «af mera (n. 
jord), SM. J. 3. af sia varjar ai, o: för 
skada som sker af sjön (om fartyget 
af stark sjögång blir lösryckt), G.* giva 
hiisalcgho af klædhe See., o: för sådant 
som förvaras i stadens magasin eller 
källare, St.* skinta 1. ræt göra af godse, 
St.* gældi örtugh af örtugh at avitinu, 
1. viteno, utgifve såsom böter så myc
ket som svarar mot afraden, U. J. 10; 
VM. II. J. 15: pr. givi örtugh af örtugh, 
o: så mycket som svarar mot full trä- 
deslön, )( half lön (jfr. talesätten: gældi 
mark mæj mark ater, höte pænning 
mæj pænningi, se Mark, Pænning er),
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U. J. 5: pr; 13: 3; VM. IL J. 14. givi tva 
örtugher af örtngli hvarri, gifve i vå 
örtuger för en, o: dubbel pänningaf- 
gift, U. J. 13: i. lösn giva af sins rajs 
samjykkio, a: på grund af, i öfverens- 
stämmelse med, ME. Kg. 10: 1, där dock 
af tilläfventyrs är skriffel för æfter; 
jfr. not. 43. och Chr. Kg. 10: 2. 2 fj fa 
ak onto af manni, VG. IV. 19: 4. giftes 
et thera (n. syskena) af them, o: af de 
andra syskonen, St.* af biskope lof he
jas, bedja honom gifva lof, U.* skipa 
gæstnm riet af hofmanniim &c., a: att 
desse göra dem rätt, St.* se af sopnar- 
maniiiiin tylptar ej, VG. I. K. 12: 2; II. 
K. 25; jfr. Sea. utgöras af inantali, a: 
af männerna efter deras antal ( )( slikt 
af markland &c.), U. Kg. 10: l, 2. him- 
(lari alt skal af mantali iæmfôras, a: så 
att antalet af män utgör grunden för 
utskyldernas fördelning, anf. §. 2. 2 g) 
af kirkin riet, mandrapi, overmagha bo- 
tnm, harnum &c. VG.* Bj.* G.* af Jaes- 
siim malum, sum skriptin segher af &c. 
SM.* hær sigher af horo &c. VG.* sige 
thöm af theligc gerninge, Sk.* vita af 
laghum, Jær af ey saunind vita &c., se 
Vita. Jair aldri hoyrjin af Jy mali, G. 
20:15. bsera lysninga vitni af akomu & c., 
se Lysninga vitni. manne gifs skuld af 
nokrum Jæssom, o: angående något af 
dessa mål, St. Kp. 33:8. sum saghnr 
(n. Jar) af ganga, G.* far han hanum 
eig buj (n. Jser) af, VG.* göra rsek- 
ning 1. rækinskap af gojs 1. af hvat 
gojs skyldar, U.* ME. G. 21 ; St * 3) af 
akri standa, U.* han saje senkte af Jy 
areno, ME. Egn. 29: 1. not. 41; Chr. J. 
22:1. lim värjer lyter af manni, Sk.* 
af aldra Je ra 1. kunungs &c. halvnm 1. 
halvn 1. alvnm l.alvse, se Halva, Alf. af sina 
1. siselfsins &c. vsegna, se Vsegna. Jing- 
nuen laeggise fsemt af Jingi, Sk. I. 137. 
fiemt af liongajinge til hans nsemna, ÖG. 
Va]x 20: i. af Jingi manajadagh til

lseggia, manajadagher af landsthingi til 
takin, af nsesta landsjingi manajadagh 
taka, VG. II. Add. 11: 5-7. nuej tolf man- 
num af Jingi ganga Jses at svseria, VG. 
I. p. 3: pr. lata döma sik af Jinge, VG. 
I. Md. 1: 3; B. 1: 2; II. Dr. 3. dumber kom- 
ber a hans mal af Jinge, VG. II. J. 27. 
tva 1. tolf «Sec. nuen af Jinge luemna, ÖG. 
ES. 14: pr; U. Kk. 15: 8. not. 63; Æ. 25: 1. 
n. 47; Sk. V. 2: 4; 3: 13; ME. G. 4; B. 28: 
6; pg. 20: pr; Chr. B. 37:1, 41: pr ; Tg.13. 
luefiur nuen af Iandstlnng idler af lue- 
rads thing, Sk. Add. C. 1. asyn 1. syn 
til nsemna af thing!, VG. I. J. 16: pr; C. 
V. 2: 2; ME. B. 4: 2. not. 92; Chr. B. 5: 2. 
asyn af landsthingi til ntemna, VG. III. 
144. På några af de nu anförda stäl
lena kunde af Jinge äfven öfversättas: 
från tinget, likasom del: heter: JseJan 
skal syn nsemna, U. V. 14:9; men så
som detta säges med afseende derpå, 
alt synen skulle nämnas i gården för 
att sedan hållas i skogen, så betyder 
t. ex. syn nsemna af Junge att synen 
skulle nämnas på tinget, hvarvid dock 
äfven afseende kunde göras derpå, att 
den sedan skulle hållas ute på marken; 
men när det. heter: af by, sokn, hseraje, 
landeno, så måste af tydas så, som 
ofvf. under 2 c) är sagdt. 4) adv.er 
a) döma 1. bryta af garj, VG* laghva- 
rajer af, garjer rutnar af, ssetia af 
hvarn tinnda rök, ÖG.* af giva, efter
skänka, afskaffa, se Giva. lseggia af, 
bortlägga, frånskilja, se Lseggia. rymi 
af, (lyti) vsexir af, skiptas &c. brot (1. 
bort) af 1. af bort, U.* SM.* fselli af 
halft, VM.* frijer lauper af, a : går ut, 
slutas, G.* altarse horn brister af, Sk * 
hugger af hsender &c., se Af hugga, 
hugga annars mans mserke af, sigla 
manni akkaris strseng af, St. B. 15:2; 
Sk. 9. llytia landboa af, Chr. J. 23: i. 
h) finger &c. ir af, a: afhuggen 1. af- 
ryckt, G.* Sk.*
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Afald, afal, n. (af falla a) fall, hvari- 
genom ett ting faller ned på en män
niska. )( af fald, U* VM. II. M. ind. not. 
76; c. 6: pr. )( ovanfal, VM.* a. Je seru 
böt (part. pass. af böta), för sådana 
händelser bötes, U.* VM. II. M. 6: pr. — 
I SM. M. 20: 2. sfår på två ställen af- 
fall, men på förra stället genom skrif- 
fel för afall; i en lis. står genom ett 
nytt fel på senare stället a fall för af- 
fall; se nott. 52, 53.

Afalls drap, n. dråp, som sker däri
genom att något faller ned på en män
niska. U.* SM.* VM* H. M. 4: rubr.

A faster, adj. (Isl. åfastr) samman
hängande med, tillgränsande, -t «aigu, G.*

Afat (avat), n.? (af jeta) afätning, af- 
betande. göra a. at manne inæj sinu 
fie, släppa sina fäkreatur i en annans 
säd, Sk.*

A fat, alfat (åfååt, åfått &c. SM. Kk. 
3. not. 69.), adj. n. (Isl. åfått, N. aafaatt) 
det som fattas. Jaet (sum) a. aer, VG. 
II. Add. 2:10. not. 46; U. Kk. 3. n. 77; SM. 
Prol. ; Kk. 9: pr. sum fyr var a., U. Kk. 
11: l. not. 4. värjer nokot a., SM. Kk. 
3. lata a. vara, U. Præf. han sa nokot 
a., o: som fattades, 1. att något fatta
des, VG. IV. 16:12. Ja skal slikt enum 
afat sum andrum, VG. II. A. 7, där an
tingen a. är skrifvet för afata (jfr. I. 
A. 5.) 1. vara bör tilläggas. — Jfr. Fat.

Afata, v. a. m. dat. fattas, brista. 
Skrifves af uatse, VG. I. A. 5, och kan
ske afat II. A. 7. (jfr. Afat och Bihanget).

Af bena, v. a. åtskilja, a. naet, skilja 
näten från de däri fastnade fiskarne. 
U.* Gotländingarne säga ännu i samma 
mening afbajna. Ordet kommer troli
gen, som Locc. anmärkt, af bena, åt
skilja, men icke, som Ih. antager, af 
ben, såsom ett annat bena, som brukas 
då man säger: bena fisk.

Af brinna, v. n. afbrinna, brinna upp. 
Sm. 3: l. not. 35.

Af bæra, v. a. bära bort. SM.*
Af draga, v. n. draga bort, afflytta. 

C hr*
Af döma, v. a. 1) dömma bort, ge

nom dom upphäfva. Se Ifielgh. 2) från- 
dömma, dömma (någon) att mista (nå
got). a. manne hud ok badhen öron,
Chr.*

Af fald, alläll, n. fall, hvarigenom en 
människa faller ned från något, t. ex. 
en mast. SM.* )( afald, se Afald.

Af falla, v. n. 1) falla ned, falla från. 
U. Kk. 18: pr. 2) afdragas. öri af vær Ji 
falder af, VM. I. B. 31: pr.

Af fals drap, n. dråp, som sker däri
genom, att en människa faller ned, t. 
ex. från en mast. VM.* H. M. 4: rubr. 
jfr. pr.

Af fara, v. n. 1) fara bort. SM.* 2) 
afflytta. VG. I. A. 4: pr; II. A. 4; ÖG. B. 
9: 1, 7 ; SM.* Chr. J. 25, 26: pr.

Aifat, se A fat.
Af llytia (af llöttia), 1) v. a. bortföra, 

a. bygd sina 1. hus, VG. I. J. 13: i; II. 
J. 28; VM. II. J. 15: 6. 2) v. n. afflytta, 
flytta bort. Chr.*

Affolstre, se Kalfs fostrc.
Alfoster, n. afföda (af fäkreatur). ÖG.* 

ME*
Afföra (af fyra, G.), v. a. bortföra, a. 

vserk, garja, hus, korn &c. VG. II. M. 
2; ÖG. B. 9: l, 3 ; 16; U* SM.* VM. I. B. 
24; II. B. 2: 5; 8: 4; H* Sk. I, 225; ME. B. 
4: 5; 13: 2; St. Sk. 13 ; Chr. B. 14: 2; 19: 
pr. rynia bort eller lata sik a., o: ry
ma eller af fara, Chr. J. 23: pr. jfr. 25. 
presti tiiint a., o: föra tionden från sin 
jord till presten, G. 3: 3.

Af föja, f. = alfoster. ME* St. Kp. 4: 
1 ; Chr. Kp. 5: l.

Af föjas, v. pass. framfödas. Jæt sum 
-Jis, n. af de till boet hörande fäkrea
turen, VG. I. A. 16: pr, 1; II. A. 20.

Af ganga, af ga, v. n. afgå, gå bort. 
utan han.. af gar, n. från rådstugan,
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a: ganger bort at ofæsto, såsom i det 
föreg. säges, St. R. 14: pr. Ja skal han 
bort a., a: afgå ur nämnden, ME. pg. 
31. Jæn (sum) af ganger, går bort ur 
nämnden, n. så att han hvarken vill 
värja 1. fälla, U. M. 30: 3 ; H. Kg. 6: i ; 
Æ. 10: i. kan majer a., a: gå från kyrk- 
byggnaden, = fælla nither kirkiii gserth, 
Sm. 2:1. Ja ma ingen inajer a., a: gå 
från legoaftalet ( )( halda), Bj.* St. Sk. 
16. (som ther bör afga, som deraf bör 
gå 1. betalas, Chr. J. 19: l, hör ej hit, 
ty af, ehuru sammanskrifvet med ga, 
bör hänföras till det föreg. ther, och 
skiljas från ga.)

Af gildi, n. = afraj 1. SM.*
Af gipt, f. städja för arrenderad jord. 

SM*
Afgiptas, v. dep. (af giva) afstå, rygga 

sig. ÖG.*
Af giva, af gseva, v. a. 1) eftergifva, 

efterskänka. VM.* 2) afskatfa (lag).
birgbir iarl gaf af iarn byrjina, Jæt 
gaf birgbir iarl af, Jæt gafs af, ÖG.* 
(u. Giva 4).

Af griper, m. (af gripa) borttagande 
af kläder 1. annat från den som blifvit 
funnen i en oloflig gärning; äfven tin
get som blifvit taget från honom (jfr. 
Aftækt). ær ei a. takin, SM.* där fråga 
är om en man som blifvit funnen i hor. 
Jfr. Agriper.

AfguJ, m. afgud. U.*
Afgæld, n. 1) afgäld; förekommer om 

en årlig afgift till ett härad 1. till land
skapet för besittning af intaga på all
männing. ME * Chr.* Jfr. Rænta. 2) in
komst af jord. ME.* St.* Chr.*

AfgærJ, f. (Isl. afgerd) brott. VG.* 
Afgærja by, m. = afgærJis byr. kan 

ny by byggias af gamblnm Jet heter a., 
)( ojolby, ME * Chr.* Jfr. Afgærjis byr.

Afgærjis byr, m. afgärdaby, en ny
are by anlagd inom en äldre bys grän- 
sor. högha byr, ÖG. B. 28: 5, der be

nämningen förklaras af orden i §:ens 
början: gærs by af by. Jfr. Afgærja bv.

Af gseva, se Af giva.
Afhiig, afhogg (af hagg, G.) n. I) 

afhuggning (i allm.), bötes fore -gget, 
o: för tågets afhuggande, St. Sk. 7: pr. 
2) särskildt: lems afhuggande, stymp
ning. ÖG* U.* SM.* VM* H. Kg. 10; M. 
17; G* Sk.* ME* St* Chr. DrVL. 36. 
&c.

Af hugga, af bogga (af bagga, part. 
pass. n. af haggvit, G.), v. a. 1) bort
hugga. a. træ, skogh, ÖG. B. 33. a. an
nars mans nuerke, n. som är salt på 
något ting, St. B. 15: 2. a. annars mans 
dobber, n. som hör till fartyget, St. 
B. 7:1. skipbater varder af buggen, o: 
skild från fartyget genom tågets af
huggande, med hvilket båten är fäst 
dervid, St. Sk. 7: pr. 2) afhugga. hugger 
af föter &c. (af manni), VG. I. 0.6; II. 
R. 24; Add. 7:17; ÖG* U. Kg. 8;M.24:1; 
31:1 ; SM * VM. I. M. 17: pr, 2; II. M. 23: 
3; Bj. 14: pr, 1, 4, 18; G* Sk.* ME. SV1. 
2; St. SV1. 3: 1; 20.

Afhænda, v. a. (af af liandum, se Hand) 
1) eg. lemna ur sina händer; afhända, 
förytra. a. skipt, omynd &c. VG.* ÖG* 
U.* VM * Sk.* ME. Egn. ind. 11. a. sær 
1. sik, skilja sig från, förytra. a. s. 
iorj &c. (vij man), ÖG.* U * SM * Sk.* 
ME. ind. 7, 20; c. 12; St. J. ind. 6; Chr. J. 
10: pr. a. s. guj, skilja sig från Gud, 
afsäga sig Guds nåd (genom mened), 
Sk* afhændas, v. dep. = afhsenda sik. 
a. allu Ji &c. G.* 2) taga ur en an
nans händer, fråntaga, nokrom sit a., 
Jæt lian uni afhænt ær, SM. Kp. 10: pr; 
pj. 8: pr. a. manne gods 1. iordh (medh 
valdsværkum), Chr *

Afkoma, f. afkomma, afföda. U.* -me 
arvinge, bröstarfvinge, Sk.*

Afkænnu Jing, n. ett ting, som ej 
hölls på vanligt ställe och vanlig tid; 
såsom det som hölls hemma hos den,
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som ej ville installa sig på det vanliga 
tinget, 1. hos hvilken böter na. in. skulle 
uttagas (se U. p. 3: pr; 8: pr; VM. II. pg. 
17: pr.) )( hundaris Jing och folklands 
Jing, U* a rsettum Jingsdag ok a ræt- 
tum JingsstaJ ok ad i -gum, U.* VM * 
Den här gifna förklaring bekräftas af 
K. Magni bref d. 27 Dec. 1344 (Sv. 
Dipt N:r 3872), där det talas om att 
nominare v el mittere placitum dictum 
afkiæn noth in g 11 ad domos in placitis 
commnnibus respondere sen comparere 
nolentium. Detta ord synes vara sam
mansatt af negat. pari, af (såsom t. ex. 
afgud, afgrund, afund, jfr. Aflagha) och 
k senna, såsom ett mindre kändt ting. 
Åtskilliga oriktiga förklaringar af or
det. anföras i gl. vid U.

Af köpter, adj. genom köp (1. skifte) 
frånskild 1. afsöndrad (från annan jord). 
VG. I J. 7: pr; II. J. ind. 15.

Afl, n.? (Isl. afl, n. ”kraft, styrke, 
magt, evne, midier”, EJ.) 1) kraft, magt. 
Se Ofæfli. 2) förmögenhet (facilitates, 
copia). Se Ökia afl. — Jfr. Æfla.

Afla, v. a. m. acc. 1. gen. (af afl) 
genom kraft frambringa : 1) afla (barn), 
a. barn, VG. I. A. 8: pr, 3; II. A. 11,12; 
ÖG. G. 5:1; IL* SM. Æ. 3: pr, 3; 4: 2; VM. 
I. Kr. 9: 6; G.* Sk.*, jfr. Brut. a. son, 
ÖG. Vap 5. a. barn mej konu, VG.* 
ÖG.* Ü* SM. Æ. 3: pr, 2; 4: pr. a. barn 
1. son vij konu, ÖG.* Sk.* aflar lisenni 
barn, VG.* (bion) afla barn samaii, ÖG.* 
U.* barn allas )( föjis, U.* i Jokka 
aflajer, se pokkc. 2) m. gen. 1. acc. 
förvärfva (eg. genom kraft I. arbete). 
VG.* ÖG* Ü* SM* H. Kk. 5: 1; 14; Æ.3: 
pr; Sk.* baje a. ok göma, U. Æ. 11: 2. 
halft bo baje aflat ok u aflat, hälften 
af både (redan) förvärfvad och icke 
(ännu) förvärfvad egendom, Sk.* Jfr. 
Ivir, U aflajer. — Båda bem:na förenas 
då det heter: a. bos ok barna, förvärfva 
egendom och afla barn, ÖG.*

Aflaja, v. a. lägga i särskilda högar, 
a. tiuiida, VG.*; jfr. ponere per se, IV. 
21:1.

Aflagha, adj. indecl. (Isl. aflaga, adv.) 
olaga, olaglig, a. ejer, så kallas ed 
som gås på olaglig tid 1. af obehörig- 
person, )( menejer, o: falsk ed, VG.* 
Jfr. Afkænnu Jing.

Afling (aflnng, H ), f. 1) eg. aflande; 
äfven allad t foster, kona vær Jer hser- 
takin nuej a. bonda sins, o: med fo
ster som är afladt af hennes man, U.* 
H. Æ. 13: 3. 2) a) förvärfvande. fa gojs 
msej a., U* b) förvärfvad egendom. 
SM. Kk. 12: i, där med a. menas det 
samma som i det föreg. kallas aflinga 
iorj. )( gamalt, H*

Aflinga gojs, n. förvärfvad egendom. 
U.* ME* C hr*

Aflinga iorj (æflinga iorj, VM), f. 
aflingejord, förvärfvad jordegendom. U.* 
SM * VM. II. Kr. 13: pr; J. 2: 2, 3; ME. 
Egn. 11; Chr. J. 9.

Aflinga tompt, f. aflingetomt. a. eller 
gardher, St.*

Afliva, v. a. aflifva, döda. Chr.*
Aflija, v. a. m. dat. gå från 1. förbi, 

sijan aflijer JriJia månne, sedan det 
går förbi tredje man, a: sedan omyn- 
den kommit, såsom arf 1. å nyo gif- 
ven omynd, ej blott i 3:dje persons 
hand, utan från denne till en 4:de, 
inan den ursprunglige gifvaren dör, då 
omynden annars hade skolat återbäras, 
ÖG. G. 16: 1; jfr. c. 12; Æ. 10: pr. sijan 
-Jer bröjra arvinu, om arfvet går (ill 
aflägsnare slägtingar än bröder, ÖG.* 
sijan -Jer Jy, n. sum för ser nsernt i 
bokiime, o: då arfvet går till aflägsnare 
slägtingar än förut äro nämnde i la
gen, ÖG.*

Af lseggia, v. a. 1) lägga af. -gi af 
sajul, G. 45:1. 2) afskaffa, upphäfva. 
SM.* H.* sumpt (n. i kirkin rsrt &c.) 
ser af laght, U. Conf. ; SM. Conf. 3) bi-
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lägga, göra slut på. VM.* a. manna 
missæmi, U. Conf.; SM. Conf.

Aflænda sik, v. refl. (af land) begifva 
sig ur landet (landskapet). ÖG.*

Aflæstir, f. pl. qvarlefvor af ett af v ill— 
djur dödadt fäkreatur, far (han) a. af 
1. after 1. ater, n. af det dödade krea
turet, VG.* ME* Chr.* Åtskilliga här
ledningar af d. o. se gl. vid VG.

Af marka, v. a. = afmærkia. g ield ieru 
-kaj, skulderna äro utmärkta, och pän- 
ningar till deras betalande frånskilda, 
H.*

Afimerkia, v. a. utmärka (till afskil- 
jande). VM.* H.*

Af nam, n. eg. undantag; minskning 
af en jordegendom, derigenom att jord 
söndras derifrån. ÖG*

At nænia, v. a. undantaga för sin räk
ning vid försäljning af jord. a. burtomt, 
tiskadræt, VM.*

Afiiæmning, af næfiiing, f. ett jord
stycke 1. en viss rättighet, som vid för
säljning af jord undantages för sälja
rens räkning (enligt U. utan att vara 
bestämd till visst öretal). U.* SM.* gri
pa til -ga, säga sig hafva gjort sådant 
undantag, VM.*

A Iran, præp. från. en han ai giptis 
a., om hon ej genom nytt giftermål 
går från o: förlorar det ifrågavarande 
underhållet, G.*

Atrapa las, n. lass af tiggare och 
krymplingar. H.* Till det som i gl. 
vid H. är anfördt angående förra de
len af d. o., må tilläggas att Isl. af- 
hrapi öfvsres af EJ. med onde fölger 
af noget, af Fr. deremot troligen rik
tigare med forarmelse; hrapa är störta, 
falla ned. Då det med skäl kan anta
gas att afrapi betyder en som är för
fallen och oförmögen att försörja sig 
själf, så svarar afrapa las både hvad 
själfva saken och benämningen beträf

far, mot den tiggareskjufs som Skån
ska allmogen änuu i senare tider kal
lat stackareäcka.

AfraJ, affrsej, avnej (afraje, afræje, 
ÖG. ME.), n. (förekommer i pl. U. Kk. 
14: 3; J. 10, 15: pr; SM. J. 10: 2. &c.) 1) 
afrad, arrendeafgift. ÖG. G. 17; B. 9: 
1. not. 86; §. 2, 6; U* SM* VM. I. B. 13: 
pr; (där -Ji är skriffel för gift); pg. 
5: 6; II. J. 15: pr, 4;H. J. 10:1; 12; ME. 
Egn. 25:1; 26, 27: pr; 29:1; p. 24; St. J. 
13:1; 14; Chr. J. 19, 20: pr, 1. &c. fult a., 
U.* lagha a., ÖG* gipt 1. afgipt ok a., 
ÖG. G. 11: i; 17; SM * VM.* ME. B. 24: 6. 
hava ior J at -Juin, o : på arrende, SM* 
2) = afgald 1. ME.* Chr. B. 29: 3; 31: pr; 
pg. 4. 3) = afgield 2. ME* 4) det som 
växer på åker och äng sedan säden 
och höet är bärgadt; prov. afrad; så 
kallas här säd som en af grannarne i 
en by låtit stå obärgad sedan alla de 
öfrige hafva inbärgat, därför att de 
andre få låta sina kreatur, då de gå 
på afraden, äfven äta hans qvarstående 
säd, ÖG.* — Genom skriffel står af- 
reth för arf, ME*.

Afraja ga*I<l, n. afrads erläggande. 
SM.*

Afraja laus, adj. (såld jord) för hvil- 
ken ej gifves afrajer. G.*

Afrajer, m. en afgift, utgörande åt
tondedelen af jordens värde, som, då 
jord blifvit såld till någon annan än 
säljarens närmaste slägting, enligt G.* 
erlades till denne; i T. öfvs.: a. das 
ist der achte pfenning.

Afrajsdagher, m. den dag, då landbo 
skulle betala afrad, n. enligt U. och 
H. vid fastlagssöndagen, och enligt ME. 
och Chr. vid Thome dag före jul, hvil- 
ken tid utan tvifvel äfven åsyftas då 
i St. a. nämnes; men enligt VM. voro 
tre afradsdagar, af hvilka den siste 
var vid midfastan. U.* VM. II. J. 15: pr;
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H. J. 10: 1; ME.* St.* Chr. J. 19: pr; 22. 
rætter a., U.* H. J. 10: 1 ; VM. II. J. 15: 
pr; ME.* Chr. J. 20: 1.

Afradskarl, m.j karl som erlägger 
afrad, landbo. VM.*, där äfven afrad 
karli i det föreg. troligen är = afrad s 
karli.

Afrek, se Hafrek.
Afrezl, afrezla, f. (af reja) förekom

mer i nyare hss. i st. f. afra}). ME.* 
Jfr. Isl. afreizla, betalning (EJ.).

Afreÿa (sup. afrætli), v. a. genom ut
redning skilja från sig (en beskyllning). 
St.* jfr. Reÿa. a. sik, genom utredning 
skilja sig (från en sak), fria sig, VM.*

Af roten, adj. bortrutnad. VG.*
Af rydia, v. a. eg. rödja bort, un

dan; upprödja, odla. Chr.*
Af ryma, v. a. flytta bort. hus a., U. 

J. 13: 4; V. 2: 2; SM. Add. 4; VM.*
Afrækt, f. öfverskridande af rätta 

gränsen in på grannens område i åker
I. äng, och bortförande af säd 1. hö 
därifrån. H.* Att d. o. måste härledas 
från ræka, är klart; men det är möj
ligen felskrifvet för aftækt, såsom i en 
annan hs. läses.

Afrökia, v. a. (Isl. =) försumma, öf- 
vergifva. far -kis (för -ias) tak jiera, 
om deras intaga försummas, om de öf- 
vergifva den, H.*, der äldre oriktiga 
tydningar i gl. anföras.

Afsala, f. afsala, försäljning, göra -lu 
1. -lur af skoghe, sälja något från sko
gen, 1. af det som skogen frambringar, 
ME* Chr. B. 40: pr.

Af sighia (afsæghia), v. a. 1) afsäga, 
uppsäga, a. landboa (dat.) (af iorÿ), 
tillsäga honom att afflytta, U.* SM.* H.* 
tha ægher man them afsæghia, a: till
säga dem att gå ur nämnden; men a. 
är troligen skriffel för af sætia, Chr.* 
a. sik, U* VM. II. J. 18; ME. Egn. 35. af- 
sighias, v. dep. = a!sighia sik. VM. II. J. 
18. -as manni, VM. I. pj. 15 ; Sk. 1.123.

afsigs Jjem manni, o: förklarar att han 
ej vill hålla honom i sin gård, SM.* 
sij>an han afsigs, n. att själf bärga sitt 
gods, Sk.1.156. 2) afsäga, förkunna. St.* 
afsagd ret, Sk *

Afskipa, v. a. lossa (last ur fartyg). 
St.*

Af skipta, v. a. undanskifta, från
skilja. SM. Kg. 9: pr; ME.* bort a., ME.
pj 2.

Af skiutæ, v. a. skjuta undan, för
skjuta, utesluta. Sk.*

Afskyld, f. 1) = afgæld 1. Chr.* 2) = 
afgæld 2. U* ME* Chr *

Afsksera, v. a. afskära. H. M. 1: 3; G.* 
Sk. 1.174; St. B. 15: 2; Eds. ind. 16; SV1. 
20: i. korn ær af skoret, Sk* -ri af, n. 
det som är bygdt, Bj. 33:1; St. B. 4: pr; 
7: i. -ri af at baÿum ændum, i Lat. 
texten: abscissione utriusque termini 
consignât a, Sk. I. 197; II. 120, o: skäre 
sitt märke på båda ändarne där träet 
är hugget, a: både på det fällda träet 
och på stubben ; annorlunda synes detta 
ställe ej kunna förklaras; och så tyc
kes ock Homeyer, Die Haus- und Hof
marken, Berlin 1870, sid. 328, hafva 
förstått det; Sk:s stadgande öfverens- 
stämmer då alldeles med det af Ho
meyer äfven anförda stället i Lex. Sa- 
lica, ed. Merkel, tit. 27 §. 15. ”siquis 
arbor em post annum quod fuit si
gna t us prœsumserit, nuttam habeat 
culpamP.

Af sia, v. a. slå af, afkorta. St.* sia 
ænkti af, a: den inkomst som innehaf- 
varen haft af jorden, afdrages icke 
från den lösen som skall erläggas, ME. 
pg. 20: l. sia thet af tha hon (n. jor
den) lösis, a: det afräknas från lös- 
ningssumman (genom hvilket stadgande 
det ur ME. anförda upphäfves), Chr. 
Tg. 27: i. utan konunger vil thöm a. 
ok i sin rækinskap taka, a: låta i sin 
räkenskap upptaga såsom afkortadt 1.
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eftergifvet det soin de skulle betala, 
St*

Afssedhum, afsætbum, adv. särskildf, 
afsides; d. o. förekommer endast i tale
sättet sa (bol) a., o: beså jord som 
ligger i en annan by än den, där ega- 
ren bor, VG.*

Af sælia, (part. pass. -salder) v. a. 
frånsälja, genoin försäljning afsöndra 
(från annan jord). VG. II. J. 15; Forn. 36. 
liimipuni a., se Huinper.

Al sadia, v. a. I) afsätta, sätta un
dan. a. tiund, U.* 2) afsätta, skilja från 
en befattning, utesluta (ur domstolen). 
ME * Chr. Kg. 36: l.

Af taka, v. a. I) fråntaga, borttaga, 
taga undan. VG. I. A. 5; II. A. 7;p. 9; 
ÖG. Kr. 9; U* SM. B. 15:1; Add. 2; VM.* 
Sk.* ME. Egn. 34: 2. a. niaiini gobs &c. 
U* SM* VM.* St* 2) uttaga, hämta, 
af fornum ræt.. ut vaelia ok a., SM * 
3) taga gröda af jord. U. V. 21; VM.*

Af takin, adj. (part. pass. af af taka) 
eg. borttagen; aflagd, afskaffad. G*

Aftan, se Aptan.
After, Afti, se Apter, Æptir.
After förap, v. a. återföra, återbära. 

Sk.* Jfr. Ater föra.
Aftrapngia, v. a. = afvaplda. Chr.*
Aftapkt, f. (af af taka) 1 a) bortta

gande af kläder 1. redskap från den 
som åverkar i en annans skog 1. fiske
vatten m. m., 1. hugger ned en annans 
gärdsgård, 1. flyttar råmärken, göra a., 
U.* SM.* VM. II. B. 5: 4; 14: 10; 16: 1; 
ME * Chr.* hin sinn a. var a (1. af) 
giorj, ME. B. 20: 1 ; Chr. B. 25:1. b) äf- 
ven saken som sålunda blifvit tagen 
från någon. a. var Jer af inanni takin, 
SM.* sigber han a. af sik væra rienta, 
U.* VM. II. B. 16:1 ; ME * Chr.* ær m 
a. til, fölgher ei a., är ej något sådant 
taget till bevis mot gärningsmannen, 
U. ' SM. B. 17: pr. a. aghe vitsorj, delas 
vijer um -tena, taki ater a. sina, SM*

jfr. U. M. 49: pr; V. 15: 1. — Jfr. Af 
griper. 2) åverkan i åker, äng 1. skog. 
H* Jfr. Afrækt.

Aftækta vitne (aftekt vitne), n. vitne 
om gjord aftækt. full a., SM *

Af tselia (part. pass. af talder), v. a. 
afräkna,. räkna undan. a. tiund, SM* 

Aftökis fje, n. ett ord, som endast 
förekommer i sammanhanget: göra a. 
af köpe simi (eller skipte), SM.*, där 
det tydligen betecknar något olofligt 
och derför hemligt aftal vid köp 1. 
skifte. Isl. aftiekr, som kan klandras, 
aftiekiligr, antaglig, rådlig, synes ej 
kunna tjena till förklaring af d. o. Men 
då aftöki likasom Isl. aftiekr, måste 
härledas från taka, så kan det anses 
som nästan säkert, att a. betyder nå
got som genoin hemligt förbehåll un- 
dantogs vid köp 1. skifte; jfr. Af taka I. 
Aldre tydningar se gl. vid SM.

Af vara, v. a. tillsäga (landbo) att af- 
flytta. OG.*

Af visning, se Avisning.
Af vita (avita), adj. indeed, vettlös, 

afvita, galen, varja a., U.* SM.* VM. I. 
M. 21; II. M. 2: l; ME. DrVJ. 17; St. 
DrVd. 14: pr; Chr. H. 4; DrVd. 15: pr. 
then a., Chr. DrVd. 15: 2. af ovormagha 
botum ok a. sum fie, om böter för öf- 
vermage och den som är vettlös som 
ett fäkreatur, Bj.*

Afvraeka, v. a. bortdrifva. ÖG. B. 35: 
pr; ME. B. 24: 4, 5; Chr.*

Afvielda, v. a. med våld fråntaga, a. 
inanni iorj, Chr.*

Afvserka, v. a. fråntaga. Chr.*
Afæfli, se Ofælli.
Af jeltæ, v. a. bortdrifva, bortjaga. 

Sk.*
A fierj, f. (af fara) åverkan i en an

nans åker, äng 1. fiskevatten, a. a vat- 
ni 1. vatnum 1. i fiski vatni, U.* SM. B. 
20: rubr; H.* a. i akerdeld 1. deld 1. 
ængium, SM. B. 3, 7: 2.
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Agh, m.? ag, så kallas ännu på Got
land ett slags groft gräs (cladium ma- 
riscns), som där växer i myrar, och 
brukas till taktäckning, men endast i 
nödfall till foder; jfr. Linnés Öländska 
och Gotländska resa, s. 170, 171. G.* 

Agh a, v. a. och f. se Æglia.
Aghalös, adj. (af aghi, m. aga) utan 

aga. hva sum a. lever ok lagha (n. lös) 
lian hejerlös dör, livilken som lefver 
utan aga och lag, han dör utan heder; 
ett gammalt ordspråk som ännu är i 
bruk, då man säger: den som agalös 
lefver han ärelös dör, H.*

Aganga, f. 1) gång till 1. mot en an
nan. gscra andrum (olagha) -gu, gå till, 
nalkas en annan, ÖG.* 2) åverkan å 
en annans jord. H. V. 12. och not. 50. 
Jfr. Skoglia aganga.

Agangin, se Ganga.
Agin, adv. igen, tillbaka, giefa ater 

a., o: såsom gengåfva. G.* Jfr. Gen.
Agiva, v. a. derpå (1. ofvanpå) gifva. 

dom a., o: likasom ofvanpå nämndens 
ransakning, Chr.*

Agn, f. agn. ÖG*
Agnahaker (agnahaka, anbanka, VG. 

agnebagh, Sk.), m. den som stjäl säd 
ute på marken. VG.* ÖG* U* SM.* H. 
M. 32: pr; Sk.* Chr* Denna benämning, 
som i Sk. (där en yngre hs. i dess 
ställe har bagh tall) endast förekom
mer bland oqvädinsord, tillägges i 
VG. den sädestjuf, som far antingen 
med hästbörda I- med vagn, och vill 
så öka sin lada med stulen säd; i ÖG. 
den som binder sig börda och bär i 
lada 1. i skog och tröskar; i U. och H. 
den som stjäl mera än en skyl till en 
half marks värde 1. mera. Att ordet 
är sammansatt af agn och baker, rygg, 
är klart; men anledningen till benäm
ningen är okänd. Äldre försök att 
förklara ordet anföras i gl. vid VG.

A gripa, v. a. gripa till. a. vitsorj 
= gripa til vitsorja (se Gripa), SM* 

Agriper (agreper, VM.), m. 1) tjuf- 
gods, a) som vid ransakning blifvit 
funnet i någons hus, SM.*, b) 1. hvar- 
med annars någon blifvit befunnen. G.* 
sänder a., VM.* öres a. nur}», o: om 
tjufgods till ett öres värde är taget 
med tjufven, VM.* 2) kläder 1. annat 
som man tager från den, som blifvit 
gripen å bar gärning i vissa brott, så
som hor, skogsåverkan 1. stöld. VM.* 
taka -p (af manni), SM. G. 4: i. not. 59, 
VM* have half mark at -piniiin, o il. 
af det som han tagit från tjufven (ut
om tjufgodset), VM. II. M. 26: 3. taker 
mera at -piiiuii sen &c., om det som 
han tager från tjufven är mera värdt, 
s. st. §. 4. — Jfr. Afgriper, Aftækt.

Agrips laus, adj. (som är anklagad 
för stöld, men) hos hvilken tjufgods ej 
blifvit funnet (jfr. Agriper 1 b). G.* 

Agrud, f. kränkning af lofvad fred 
och säkerhet; så skulle d. o. förklaras, 
VM.*, om ej, såsom troligt är, här 
borde läsas: um Jsen sum hæmitis a 
gnid &c. (jfr. GruJ).

AgærJ, f. pågift, mällangift, fyllnad 
i pänningar vid jordaskifte, då den ena 
jordegendomen är mindre värd än den 
andra. VG*

A hitta, v. a. påhitta, finna. G.*
A hsrnda, v. a. eg. lägga händerna på; 

gripa, fasttaga. Jiuf gripa ok a. mej 
fullum JiufnaJ, Bj,* Jaet sum -ut var 
mej hanum, godset som egaren hade 
igenfunnit hos honom, U.*

Ahöra (ahora, SM.), v. a. åhöra. U.* 
SM* Sk* St. J. 3: pr.

A hörse (åhöra), f. åhöra, at 1. i gran
na &c. a., Sk.* Chr*

A höran (ahören), f. = a hörse. Sk.* 
Ahörmnde, n. = ahörse. Sk.*
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Ai, Aiga, Aigin &c., se Eigh, Ægha, der, dâ epithetet ugilder är hänfördt 
Eghin &c.. . till akri i st. f. personen, h vilket pâ-

Ain syri, n. (af sværia) = euerer, viti minner om den bekanta omkastningen 
sieltr mij» a., G.* af epitheter: in nova fert animus mn-

Aka (aghæ, Sk.), v. n. 1) åka. VG.* tatas dicere formas corpora I jfr. Mje- 
OG* U.* SM.* VM* H* G.* Sk. I. 155, ta), U.*, hvarvid i gl. oriktiga tydnin- 
176; V. 6: 8,42. aker (han) til (n. skogs), gar anföras, liggi i ogilduni akri ok a 
åker till med vagn, n. för att hämta værkuin siiiinn, = liggi ogilder a vserknm 
det som han huggit 1. tagit, U. V. 14: si mun (SM. Kg. 5: pr.), VM.* liggi utan 
2; G * Sk. 1.196. a. i 1. up a skogli, n. kirkiugarÿi ofna ngildiim akri, Sk. I. 
för att hämta ved m. m., U.* SM.* a. 204, där o. u. a. ej betyder det sam- 
(a skogli) full um 1. lialvmn öki, SM. J. ma som utan kirkiugarÿi; jfr. c. 205, 
14: pr. a. i vsrrn, n. för att köra in som stadgar att i det där omtalade 
säden, U.* VM. II. B. 8: pr. ivir (n. aker fallet brottslingen fick begrafvas i kyr- 
annars mans) a., U.* almænnis stratur.. kogård, men dock var ogild (likasom 
(n. ÿ»r) sum ma akas ok ri^as, Bj.* enligt c. 204.). Jfr. Eiika ; Böno-, Rofna-, 
2) göra körslar. a. æptir iorJ>a tal, Romna-, Upgangs-, Ærta aker. 
iorjwgho sinni, bonda tali, ökia all, U* Aker deld, akra deld, f. åkerteg. SM*
SM.* H.* Sm.* 3) v. a. föra på vagn, Akerfaster, adj. gränsande till åker
köra. a. kem timid, VM. II. Kr. 6: pr. 1. närmast åkren belägen, ængi -st ( )( 
a. ut torf 1. gödning, VM. II. B. 8: 3; Sk. utjengi), H* Så har d. o. äfvenafäl- 
I. Add.J. a. (torf) i annan (n. by), ME. dre förf. blifvif rätt förklaradt. Jfr. A 
B. 13: pr. aker han hem all, o: alla faster.
lassen, VG.* vil han a., o: köra in höet, Aker frij, m. åkerfred, skydd för 
OG.* Jfr. In aka. den växande säden mot (jufvar. Sk.*

Aka, f l) åkning. SM.* 2) körsel, prov. Aker giald, n. ersättning för säd som 
äcka. U.* VM.* H.*, hvartill bör läggas man skurit på en annans åker. ÖG* 
VG. III. 92, där accer troligen är skrif- Aker gærj»i, akra gærj>i, n. I) åker-
^.î^«aCU* gärde. VG.* 2) gärdsgård omkring

Åkalla, v. a. m. acc. 1. dat. tillkalla, åker. Sk.*
a. værnalagha, granna 6cc. U* VM. I. B. Akerharver, m. åkerharf. SM*
39: pr; II. B. 5: pr; 7: pr. vitnum a., U.* Akerlass, n. ett lass säd, så stort som

Åkallan, f. 1) åkallan, anropande om vanligen införs från åkren. VG.* 
hjälp. Se Op, Rop. 2) käromål, åtal. Akermal, n. eg. det mått I. den grund, 
utan alle mens a., utan att nagon åta— hvarefter en bys åkrar äro delade 
lar det, Sk.* Jfr. Atalan. mällan byamännen; I) åkerstycke som

Akan, f. = aka 2. U.* är tilldeladl en af grannarne i en by.
Åkarn, n. (Isl. =; I). agern) ekållon, ek ständer innan -limans (teller ængia- 

prov. agarn. ME * )( bok, Sk * teghe 1. teghe), U.* VM. II. B. 14: 8;ME *
Aker (akar, hakter, ökter, VG.* dat. Chr.* 2) en bys gamla tomter kallas 

aëi,I*i> H.*), m. åker. VG. ' ÖG.* U.* så, sedan grannarne flyttat på nya tom- 
SM. G.'* Sk.* a. ok 1. eller srng, VG.* ter, troligen af den anledning, att de 
OG* &c. tîelia up at akri 6cc., o: åker- gamla tomterna ännu ligga till grund 
tegen, se Up. liggi i ugildum akri, eg. för egornas delning, bin gambla (tompt) 
iigge på pgild mark, i st. f. liggi ugil- hetir a., o: har detta namn såsom grund 
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för delningen, ännu sedan alla gran- 
narne flyttat på de nya tomterna, ÖG* 

Akernam, n. en annans få som man 
funnit på sin åker och intagit. VG.* 
ÖG.* Jfr. Namfæ.

Akerskaji, m. skada på åker, gjord 
af en annans fäkreatur. VG.*

Aker skipt (pi. dat. akra skip t um), f. 
åkerskifte, åkerteg, andel af åker till
hörig en af grannarne i en by. U.* 
SM* VM. II. B. 18: pr; ME* Chr.* Jfr. 
Tegha skipt.

Akar spial, akirs spial, n. = akerska- 
Ji. mætæ 1. giældæ a., Sk.* Jfr. Spiæl.

Aker tiund, f. tionde af livad som 
växer på åkren. korn tiund ok annur 
a., H*

Akkæri (ækkiær), n. (Isl. akkeri) 
(skepps-) ankar. Bj.* Skrifves akkare, 
St. Sk. 7. not. 53; 9, 17:1; Thj. 16; anka
re, St. Sk. ind. 17; c. 7: l; Thj. 16. not. 45.

Akkærs læghi, akkaris læglie, n. 
(skepps) läge för ankar, skip ligger i 
a. )( bryggiu læghi, Bj * St.*

Akæris strænger, akkaris-, akkara-, 
ankaris strænger, m. (Isl. akkcrisstrengr), 
ankartåg. Bj.* St.*

Ak!«*J*i, n. sängtäcke. U.* VM. II. Æ. 
10: pr; H. Æ. 10: pr ; ME.* Chr*

Akonia, v. n. 1) komma till. hvar 
köpe ther han -her, o: kommer till 
1. träffar säljare, St. Kp. 14: pr. ther 
skal tolf manna næmd a. (at vita &c. i. 
hvat &c., o: för att ytra sig öfver <Scc.), 
St. Sk. 9; II. 2: 2; 11: l; SV1. 16:1. 2) till
komma, tillfalla, ær iorj honom an
drom liindom -men, a: har på annat 
sätt kommit i hans besittning, Chr* 3) 
tillkomma, inträffa, verkställas, ske. uni- 
færj, lag lia lcjsn, forbuj, mætans orj 
&c. komher a, VG.* (u. Koma); ÖG. 
Ejas. 5: pr; U. J. 15: 5; V. 1: pr; 17: 4; p. 
13; Add. 13; SM.* H. V. 5: pr; ME. B. 1: 
pr; 13: pr; 21: 4; 25: pr; St. Kp. 1; Chr. G. 
2: 3. för æn Jriggia ara hæfj -her, til

uminnis hæfj -ber, ME.* op ok akal- 
lan 1. siord ok ofsinne komber a, Bj.* 

Akoma, f. åkomma, sår 1. annat syn
ligt märke på kroppen af våldsgärning. 
VG* ÖG* U.* SM* VM* ME* full a., 
SM * minne a. )( fulsære, minne a. sum 
ær blanajer æller blodvite, ME * sar 
ok a., genom pleonasm, ME.* gæra 
(manni) a., VG. III. 133;ÖG.*VM. I. E(>s. 
7:i ; M. 20: i. fa a. (af manni, af mans 
handværkum &c.), VG. IV. 19: 4; ÖG.* 
VM. I. M. 20: pr ; II. M. 24: 2. a. komber 
a (man), VG. II. Add. 7:16; ÖG* U. pg. 
7: 3; ME. pg. 21: 2.

Akra aværkan, f. åverkan å en an
nans åker. SM.*

Akra aværkning, f. = akra aværkan.
SM.*

Akra gærjning, f. gärdsgårdars upp
sättande omkring åkrar. ME.*

Akralaglii, m. (af lagh, sällskap) del
egare i tegskiften på samma åker. 
mej -ghum sinum, VM*

Akraskipti, n. delning af åkrar (mäl- 
lan grannarne i en by). SM.* 

Akraskiptir, f. pl. se Akerskipt.
Akt, f. akt, uppmärksamhet. ME.* 

Chr. Kg. 35: pr. Jfr. Forakt.
Akta, v. a. iakttaga. U.*
A kæra, v. a. (af kæra a man) kära, 

anställa rättegång (abs. 1. med person 
såsom obj.). VG.* (u. Kæra); U.* SM.* 
ME* St* Chr. Kg. 26: 3; B. 3: 6 ; 4: l; Tg. 
40: 2 ; DrVl. ind. 33. han (sum) -rir, St. 
R. 24: pr. han -ris, Chr. Kg. 25: l. Jen 
1. han (sum) -ris, ME.* St. Kg. 11. (där i 
pr. som -ris har afseende på han och ej 
på gieldet); R. 7: l. &c. a. a annan, St* 

Akærandi (gen. -des, St. R. 9), m. 
(part. af akæra) kärande. VG.*ME. Kg. 
29; pg. ind. 13; c. 9; St. R. 12: 3; 21: pr; 
22; Chr. B. 9: pr; 43:1 ; Tg. 12: pr; 20:1. 
)( svarandi, U.* ME. B. 4: 2; 21: 4. not. 63; 
pg. 16; St* Chr. B. 5: 2; Tg. 5, 12:1 ; 13. 

A kærare, m. == akærandi. Si.*
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AI, se Skola.
Ala, v. a. (Isl. =) 1) framföda. Se Al

ster. 2) uppföda, underhålla, a. barn, 
)( ut kasta, G.* ma hvarghit andra kalf 
a., ingendera (af makarne) skali upp
föda kalf åt den andra; ett ordspråk 
som anförs i VG.* till att förklara 
hvarför fäkreatur, som födes på den 
ena makans enskilda jord, är bådas 
gemensamma egendom; härmed kan 
jämföras ett liknande ordspråk: ængin 
man ma annars mans kalfs fostre vara, 
hvilket, ehuru med annan tillämpning, 
förekommer i ÖG. B. 45.

Alagh, n. (Isl. ålag) I) pålaga, lunga, 
læggia a. a bönder eller Jiingi, VG.* 
Jfr. Alæghin. 2) böter, bava attuuda 
lut af tiaufi ok alagi, o: af tjufvens 
värde och af de i det föreg. stadgade 
böterna, G.*

Alagha, f. = alagh I. SM.* ME.* Chr.*
Alboghi, alnbugi, m. (af alin; Isl. 

alnbogi, ölnbogi, aibogi ; D. albue), arm
båge. Bj.*G*

Alda, f. fruktbärande trä. Jæt ma 
aldu kalla sum aldin bær, U * ek ok a.,
U.* VM. II. B. 14: 6, a: ek som är frukt
bärande trä (= aldinbær ek), ej ”quer- 
rus a ut alia arbor glandiferdP, såsom 
Ih. trott, fy på anf. st. är ej fråga om 
annat än ek; jfr. Asker, där många 
exempel af dylika constructioner an
föras.

Aldæ fajer, m. farfader 1. morfader. 
Sk*

Alda ojal, ald ojil, n. gammal slägt- 
jord. (havi Jæt fore) fasta 1. fult fæ- 
Jerni ok a., U.* VM. I. B. 10: i; II. B. 10, 
21. Första delen af d. o. kommer ej 
af pron. alder, såsom Locc. och Ih. an
tagit, utan af ald, f. tidsålder, såsom 
Isl. aldafaOir, aldafar &c. af öld. Jfr. 
Aldæ fajer,

Alder, m. (afala) î) = alster. Se Siæn- 
gar-, Siskina alder. 2) tid. allan a.,

alltid, VG.*G.* um (n. allan) a., alltid, 
)( i fæin næter, II* Jfr. For ældri. 
3) (en lefvande varelses) tillstånd (i 
allm.). Se fflöiar alder. 4) ålder. SM.* 
bsernsker at aldri, se Bærnsker. koma
I. koinin til rætan, moghanda, vitanda, 
lagha a., o: 15 års ålder ( )( ovorma- 
ghi), U.* SM.* VM* ME* Chr. Æ. 11: 
pr; J. 16. til (vits ok) -rs komin, U.* 
SM * VM.* vara a moghanda a., VM * 
5) ålderdom. U* SM.* ME* St* Chr. J. 
31: pr, 3. 6) fornålder, forntid, af a., 
af ålder, från forntiden, SM.* ME.* St.* 
Chr. Kg. 5: 4.

Aider (pl. ællir, sellær &c., för allir 
&c. VG.*), pron. I) all. VG* ÖG.* U* 
SM.* G * Sk.* allir mæn, se Majer. al- 
dramanna, se Aldra manna, allir götar, 
se (iötar. allir landar, lyjir, se Landar, 
Lyjir. aldra (gen pl.) högster, sist, först, 
högst &c. af alla (omnium supre.mus 
&c.), se Högher, Sijer, Fyrst. Ja al fe
sta aldra (n. iorj), G* vitni stava i 
allum (n. vitnuin) Jær &c. Ü. p. 9: 3. 
Ja skal bondans förra alt sælia, o: all 
mannens egendom, ÖG* ærvi 1. taki alt 
saman, o: tage hela arfvet, U.* St. Æ. 
2: l. allir saman, alle, allesamman, VG.
II. Kk. 72: 2; Add. 11. 18, 19; III. 73; 
SM. B. 5: 3; VM.* G. 3: 1; 4, 8: 1; 
Hist. 1 ; St. Æ. 6: l. bot al saman, n. sa- 
ramal lsekes bot ok lsestcs bot, VM.* 
alt saman göra hor &c. SM.* Jæt skulii 
alt, o: alt Jæt sknlu &c. U.* alt Jæt 
man k öpir iorj, alt Jæt han binder fa
sta, o: alltid då, när som hälst, U.* 
æru alt dôttær, havir bonden alt synir, 
o: alla barnen äro &c. ÖG. G. 21: pr; 
Sk.* ægho mæn alt æm nær kynni &c., 
o : alle, Sk. I. 96. gods hans alt saman, 
St. H. 9. ait, abs., 1. ait saman, båda, 
båda delarne. ær alt i cno drape nia- 
Jer ok kona, o: både man och qvinna, 
VrG. III. 143. ær alt at enu drape fræls 
man ok annöjugher, ait (sæuder) a enne
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stsemnu 1- a eimtn dagh e}> ganga ok 
fse böta &c. ÖG* taka alt saman }>iuf 
ok Jmift, VG. I. Md. 8; II. Dr. 19; ÖG* 
alt saman man ok kona ok barn mse]> 
Jörn, alt saman ax ok span &c. U.* alt 
suman hirju’ngia ok biord &c. VM.* 
sökir (1. sökis) alt saman stukker ok 
stubbi, o: om båda passa tillhopa (sa
man hör här icke till alt, utan (ill sö
kir), U.* SM.* fa alt ssender buj) &c. 
VM * varder man alt ssender barker 
sar gör &c. SM.* alt at enu, eg. båda 
sakerna såsom etl; därjämte, dessutom, 
U * VM * alt ithseligse fram gängse, Sk * 
alt til, a) ända till. alt til fænipta mans, 
U.* alt til then dagh, Chr. Kg. 22. pr. 
alt ut til siimarnata, VM * b) ända till 
dess alt. alt til fæm 1. lire sere, Sk * 
alt J>a*r til, se pser. alt lika væl (D. 
alligevel), likväl, Chr. Tg. 12: i. mej» 
allu, alldeles, helt och hållet, SM.* H.* 
Sm. 4:1 (där genom skriffel står allum); 
G.* Sk.* ME. B. 17: 3 ; Chr. B. 18: 2. al- 
lu, adv:er, = mse]> allu, VM.* 2) hel. a. 
kirkiugarjer, byr, all kirkia, sokn, alt 
hæraj», land, allan by, koppofund, &c. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM * H * G.* Sk.* a. 
stadhin, St. B. 22: 4. alt (n. skip), )( halft 
1. fiserjiiinger, H.* fiilder ok a., alldeles 
full, se Fulder. biera full skiel ok ail, 
a: helt och fullt gällande vitnesbörd, 
G. 22. i alt (för allu) götlandi, VG * 
annar (n. kulder) ser a. dö|»cr, o: hela 
kullen är utdöd, så att inte af barnen 
i den kullen Iefver, ÖG.* U.* alla (n. 
skipt) bort vita, VG * Jfr. Dylia, döpa.

Alderhsefp, f. långvarig besittning. 
U.* Eocc. och Ver. öfvs:a orätt: omni- 
moda usucapio.

Aldin, m. träfrukt; denna allmänna 
och egentliga bem. synes d. o. hafva 
i U. M. 49: l; men annars menas där
med endast ållon. VG.* ÖG.* U. V. 14: 
11 ; SM. B. 15, 16: pr; 28: 3; VM.* ME * 
Chr. B. 11: l. )( nut, SM *

Aldinbser, adj. fruktbärande (trä), a. 
ek VG.*

Aldin fulder, adj. full af ållon. a. 
svin, ÖG.* Jfr. Drusi.

Aldin karl, m. en man som eger ål- 
lonskog. U.* VM*

Aldin legha, f. lega för svin i en 
annans ållonskog. SM.*

Aldinskogher (aldina skogher, Chr. B. 
11: pr.), m. ållonskog. ÖG. B. 33; SM * 
ME * Chr * )( undirviper, VG.* )( nuta 
skogher, ÖG. B. 41: l.

Aldin stseinpna, f. sammankomst mäl- 
lan égaré af ållonskog. U.*

Aldin trse, n. fruktbärande trä. )( döf- 
vipcr, SM.* )( döfvipa-, döp vipa trse, 
ME.* Chr.*

Aldinviper (aldil viper, allen viper, 
VG. aldonviper, ME.*), m. = aldin trse. 
VG.* )( undirviÿer, VG.* )( döfviper, 
döjviter, ME * Chr *

Aid ojil, se Alda oj>al.
Aldra göta Jing, se ping.
Aldrabanda (allar handa, VM. i nya

re hss. alla handa), adj. indecl. (eg. 
gen. pl., se Hand) alla slags, allahanda. 
VG * U.* SM.* VM.* Sk.* St. J. 5: pr; 
Kp. 19: pr; 29: 2; 83: pr. Detta ord fö
rekommer äfven som n. abs., utan nå
got dertill hörande subst. a. thet (n. 
som) vsexer, St. Thj. ind. 6. köpa a., 
Chr. Tj. ind. 15.

Aldra hselghuua dagher, alla hselghu- 
na dagher, m. allhelgonadag. VG.* U* 
VM.* Sk. 1. Add. B. 7. not. 42; ME.* 
Chr. B. 24, 26: 5. Jfr. Ilselghuna msessa.

Aldra manna, adj. indecl. (gen. af 
allir msen) allmän, a. Jing, se ping. 
a. lej, farvsegher, gata, torgh, U. V. 22: 
3; VM. I. B. 19: 5; Bj. 2: 1; 12: 2; St* 
a. sejir, G. 10. Jfr. Frijjer, Samtala«, 
Almanna.

Aldrigh, aldri, aldre, adv. aldrig. VG * 
ÖG.* U.* SM.* VM.* 11* G.* Sk.* ME* 
St.* Chr.* a. användes ofta såsom för-



Aldrigh — Alin. 21

stärkt nekande i edsformulärer, t. ex. 
skipt Jsessi var a. farin, dvlia at han 
a. gaf, hun la a. Jaet hsel, han a. sik 
afhsende, han var a. Jiuver at, a. var 
iak ransnian at, han a. Je egn ut satte, 
Jaet a. hans vili var, Jair a. hoyr Jin, 
han a. Jaun orj melti, Jaet var a. til 
giort, han Jet drap a. giorje &c. VG. 
I. J. 7: pr; ÖG. Kr. 24: pr; Eps. 23: pr; ES. 
4: l; 8, 10, 16: 2; Vins. 6: 3; SM. J. 9: pr; B. 
33:pr; pj. 8:1; Gotl. 20:15; 39; Sk. I. 55; 
ME. B. 33: 1 ; DrVl. 19. &c. a. sengin, se 
Ængin.

Aldrugher, adj. I) (mer I. mindre) 
gammal, hvart (barn) sum Jet ser -gt 
til, o: efter sin ålder, SM.* 2) åldrig, 
ålderstigen, fatigher eller a., ME.*

Aldung, m. (ND. olding) gammal man. 
Sk* -ge bönder tolf insen Je ser -gse 
serse, Kil de prudentioribus totius pro- 
vincim qnos -ge bönder natale nominut 
idioma, Sk.*

Alf, f. (för halvn, af halva) 1) hälft, sida. 
af manna 1. kunu a. utkoninir, födde af 
manssidan (såsom t. ex. broders 1. far
broders barn) 1. qvinnosidan (såsom 
systers 1. fasters barn, VG.* skylder a 
manna a. sella qvinna, nsester a jses a., 
ÖG* Jscn sum tæl sik a manna a., o: 
visar sin skyldskap på manssidan, ÖG. 
Æ. 3: i. gangin æ barn a hsetri alf, o : 
på den fria sidan, så att de äro fria, 
ÖG.* qvinna alf gange fran, qvinnosi

dan, o: den som är beslägtad på mö
derne!, ÖG. Æ. 3: i. ser i kulle hvarium 
alt kunu a., (det som hör till) qvinno
sidan, o: qvinnor, om ej kunu alf är 
skrilfel för kunur, VG. II. Add. 11: 18. 
sva ser ey um qvinnse alf, o: om hus
trun är död och har lemnat efter sig 
barn af sitt förra gifte, hvilka således 
äro den senare mannens styfbarn, Sk.* 
a fsejrinis a., ofna möjrinis a., Sk.* 
nsester af Jses alvum, närmast på det

syskonets sida, a: närmast i slägt där
med, ME.* alfs genom skriffel för arfs, 
VG. LA. 6:1. 2) vägnar (T. halben), af 
bseggia 1. Jses 1. aldra Jera alvum, på 
bådas 6cc. vägnar, ÖG.* SM. Conf. af 
konungs alvum 1. alvae, U. p. 1: pr; Sk * 
— Jfr. Halva.

Alfoster, se Kalfs fostre.
Algörlse, se Görlae.
Aliker, adj. likadan, a. ok seliker, 

SM.* VM. II. B. 27: i. ser æi -kt ok Jy- 
likt til, om ej det dräpande kreaturets 
égaré har något kreatur af samma slag 
som det dräpna, U.*

Alin (elin, G., jfr. Bihanget; gen. al
nar, alna, pl. alnar), f. 1) arm. Se AI- 
boghi. 2) aln. ÖG.* U.* G.* Iseggia gatu 
tio alna (gen.), tio alnars gata, o: tio 
alnar bred, ME. B. 30; jfr. Chr. B. 40:1. 
not. 54. a. i sengi, o: inkräktning af 
en alns bredd i äng, H.* Jfr. Brejer, 
Langer, Mark, Mund. 3) aln lärft, hvil- 
ket, i stället för pänningar, brukades 
som bytesmedel och värdemätare (jfr. 
Lseript). bote, givi &c. a., II &c. alnar, 
H.* (jfr. Jrea &c. alnar lseript, VM. I. 
Kr. 3: 5; 5: 3; duas &c. ulnas telee, K. 
Birgers bref d. 13 Julii 1297, Sv. Dipl. 
N:r 1202). IIII alna vserji, a. örtugh sel
ler mera, H.* rsena ena a. seller tva )( 
mera sen tva öra, H. M. 18, af hvilket 
ställe kunde slutas att en aln var lika 
med ett öre; men af andra ställen sy
nes att en aln varit mindre värd, och 
gällt omkring en örtug, hvilket ock öf- 
verensstämmer med den äldre VM. pg. 
5: pr., som värderar 24 alnar lärft till 
en mark, hvilken inehöll 24 örtuger; 
hvaremot 12 alnar vadmal enligt ÖG. 
räknades till -ett öre, och således en 
aln till 114 örtug; äfven denna olikhet 
är så stor, att den endast på det sät
tet till någon del förklaras, att då vid 
denna beräkning i ÖG. tydligen menas
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en mark silfver, i H. däremot till grund 
för beräkningen ligger en mark pän- 
ningar (jfr. Mark).

Alit, f. (af lita) eftersyn, efterrät
telse. U* SM*

Alita (ålijthe), v. a. nöjas med. U.* 
SM.*

A % f. sidan af ett bärg, sluttande 
mot en å 1. ström, prov. ålian (Rz. s. 401). 
H.*

Alkyns, adj. indecl. (gen. af alt kyn) 
= alskuna. Sk.*, där en del hss. rät
tare hafva alz kyns.

Alla, allær, se Æller, conj.
Allar lianda, se Aldrahanda.
Allæ hælghuna dagher, se Aid ra hæl- 

glinna dagher.
Allahælghona niissu dagb, m. = aldra 

hælghuna dagher. Sk. I. Add. B. 7.
Allaledhis, adv. (af ledh) eg. på allt 

sätt; till alla delar, alldeles. St*
Allæ lund, adv. (acc. af all lund) på 

allt sätt, alldeles. Sk.*
Allandæ, se Landi.
Allastads (alla stadis, alla stædis, al- 

lestædz), adv. = allasta])!. U.* (u. Alla 
stafci); SM. Kk. 19. not. 53; ME.* St.* 
Chr.*

Allasta])!, alla staÿa, (alla steÿi, G. al- 
lær sta])y, H.) adv. (acc. af allir sta- 
])ir) på alla ställen, allestädes. IL* SM.* 
VM. II. M. 35: 2 ; J. 9 ; Kp. 2: pr ; H.* G.* 
ME.* St.* Chr. J. 10: pr. &c.

All brænder, adj. alldeles uppbränd, 
a. skogber, l'.*

Allfarvey, alfar veyg, m. (ND. alfarvey) 
= a]mlvægh. Sk.*

Allhelægher, adj. alldeles helig. a. 
dagher, söndag 1. annan större helgdag, 
i motsats mot de mindre helgdagarne, 
som ej hade fasta ok forhælg]). VG.*

Allimæn, se Ma])er.
Allköp, se AJtalköps fastar.
Alliigatu (rättare allæ gatii, såsom i

en del hss., acc. af all gata), adv. hela 
vägen fram. Sk. I. 33 ; jfr. Fram gangæ.

Allungis, adv. (Isl. öllungis, N. ©lina
ges) alldeles. U.* SM.*

Allvaldugher, alzvaldugher, adj. 1) alls— 
väldig, allsmägtig. gud a., SM.* G* 
2) allrådande, som inehar högsta mag- 
ten. a. konunger, IL* H. M. 24.

Allvey, m. = aÿalvægh. Sk.*
Almanna (almennæ, VG.), adj. indecl. 

(sammandr. af aldra 1. alla manna) all
män. a. bro, gata, le]», vægher, se Bro 
&c.

Almoghe, m. eg. hela mängden; allt 
folket, a) i allm. i riket. SM.* ME. Kg. 
5: 7-9 ; 6: 4 ; 9: 3 ; 21: pr ; 31 ; St. Add. A ; 
Chr. Kg. 26: l; B. 3: 2; Tg. 9. alder a., 
SM. Add. 1: 3, 5; H.* ME. Kg. 5: 3, 7, 8; 
6: pr, l, 5. alz sverikis a., SM. Add. 1: 
3; ME. Kg. 5:1; Chr. Kg. 4: l. inlændsker 
a., SM. Add. 1: 3. -ghin )( hofmæn, ME. 
Kg. 5: 6; Chr. Kg. 4: 6. b) i lagsaga 1. 
härad. ME. pg. 1, 5. c) i stad. St.* 
hovuzmæn ok thera a., n. folket från 
den Ijärdingen i staden där elden är 
lös, St.*

Almosa, f. (af Gr. tAswoavvrj) 1) 
barmhärtighetsverk, välgärning. H.* 2) 
almosa. VG.*

Almoso ina])cr, m. en som ej har an
nat att lefva af än almosor, tiggare, 
rætter a., VG.*

Almænner, adj. allmän, -nt ting, Chr.*
Almænni, n. alla människor, hela 

folket (allmänheten). U.* SM.* VM. II. 
Præf. Men a. troligen genom skriffel 
för almænninge, VG. II. U. 10. not. 84.

Almænnilika (almamlika), adv. 1) all
mänt, i allmänhet. Bj.* G.* allir a. ok 
hvar um sik, U* SM* 2) samfäldt, ge
mensamt. St.* 3) allmänt, för alla, of- 
fenfligen. a. kunnugha, St.*

Almænniliker (almenliger), adj 1) all
män. -kt iaqvæfci, XL* SM.* konungs 
ra]) -kt, a: hela rådet, VM.* 2) all-
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män, vanlig, a. frælsis man, se Frælsis 
man. -k(t) köp, gångbart pris, VG.*

Almænninger (-niger; -nunger, H. gen. 
-gis för -gs, SM. &c.), m. 1) eg. = al- 
mænni (Isl. almenningr), allmänhet, så
som människor i allmänhet, 1. en bys, 
elt härads, landskaps 1. en stads inbyg
gare; hvaraf sammansättningarne -gs 
vægher, skogher, a, byainot &c. -gen 
= allir mæn, o: häradet, U.* 2) i allm. 
det som tillhör alla. vatn . . æra., Sk*
3) gemensam skog och mark, allmän
ning, a) i allm. ÖG* U* H* Sk.* ME* 
C hr* }( varskogher, U.* ökn seller I. 
ok a., se Ökn. ser by af a. köpter, ÖG.* 
b) en bys gemensamma skog och mark. 
VG.* Sk.* bys a., bya -gar, VG.* ÖG * 
ME.* Chr. B. 40: pr; 49: i. a. aldra gran
na, granna a., a. aldra manna, VG.* 
Hit synes böra räknas den, troligen 
till en Konungens enskilda by 1. gård 
hörande skog, hvilken Konungen kunde 
forytra, ÖG. ES. 1 : 2; men ej kan häraf 
bevisas en sådan Konungens egande- 
rätt till allmänningarne som T. Rothe 
(Nordens Staetsforfatn. för Lehnstiden 
&C.,, I. 246 o. f.) och andra, äfven med 
åberopande af detta ställe, påstått, c) 
ett härads skog. ÖG.* hærajts a., VG.* 
ME.* Chr.* d) hela landskapets skog. 
VG. IV. 16: 3. lands a., VG* ME.* Chr.*
4) gemensamt fiskevatten, a. .. i sko- 
ghmn teller vatmun, U.* VM. II. B. 20:1 ; 
ME. B. 24: i. a. baÿi land ok vatn )( e- 
ghen skogher byamanna, H.* 5) öppen 
plats i stad, torg. )( almænnings gata, 
St.* konungs -gia, öppna platser, tro
ligen belägna vid kongliga slottet och 
andra kronan tillhöriga byggnader, St.*

Almænnigs a, f. gemensam å. VG.*
Almænnigs biærgh, n. gemensamt 

bärg. VG.*
Almænnigs bonde, m. jord égaré i all

mänhet, = bonde. )( biænistu man &c. 
VG*

Almænnings bro, f. allmän bro, bro 
som hör till en allmän väg. )( makabro, 
VG*

Almænnings brun, m. gemensam brunn, 
a. bæn ær alli grannæ ægho, Sk.*

Almænnings buth, n. allmänt 1. för 
alla gällande påbud. Sk.*

Almænnigs byamot, n. allmän sam
mankomst af en stads invånare (jfr. 
Ityamot). dumber .. saghj>er a a., Bj. 7.

Almænnings gata, f. allmän gata. Bj.* 
St.* )( stræde, Sk.*

Almænnings gæld, n. allmän pålaga, 
skatt. VG.*

Almænningis hus, n. afträdeshus. SM.*
Almænnings iorj>, f. jord, hvar till 

eganderälten var allmän, men nyfje- 
räften 1. ständig besittningsrätt upplå
ten åt enskild person. VG.* ME.* Chr.* 
Jfr. Almænnings karl, -landboe.

Almænning skarl, m. den som hade 
nytje- 1. ständig besittningsrätt till en 
jord, hvartill dominium directum var 
allmänt. VG.* Jfr. Almænnings ior}>, 
-landboe.

Almænnings köp, n. allmänt, gångbart 
pris. VG.*

Almænnigs landboe, m. Iandbo som 
bodde på allmänningsjord, men ej hade 
ständig besittningsrätt. VG.* Jfr. Almæn- 
nings iorj, -karl.

Almænnings sior, m. allmän sjö. VG.*
Almænnings skogher, in. allmän skog, 

allmänning. VG.* Sk. I. 197, 198. not. 27. 
)( hægnafhæ skogh, Sk. 1.190.

Almænnings torgh, n. allmänt torg (i 
stad). VM.* Bj.* St.* a a. ( )( annarstajis 
i köpsta^inum), a a. a rætum torghdagh, 
VM.*

Almænnings vatn (almænnisz för -nigs, 
VG. I. M. 4.), n. allmän sjö 1. å. VG.* Sk.*

Almænnings vægher, m. allmän väg 
(som ej för en bys enskilda behof är 
anlagd). ÖG.* Sk.* ME.* )( maka vægher, 
VG.*
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Almænningsore (almennizöre), m. en
allmän skatt i Västergötland, utgörande 
ett helt 1. halft öre af hvar skattskyl
dig gärd. VG.* fulder, halver a., VG.* 

Almænniz strata (för almænnigs stra
ta), f. allmän gata. Bj.*

Almænt, adv. (n. af almænner) all
mänt, allmänneligen. Sk.*

Alnbugi, se Alboghi.
Alne tal, n. alntal. sælie 1. utskære 

klæde i a., Sk.*
Als, se Alz.
Alsala, f. hel och hållen försäljning, 

gæra 1. sælia a. ur by, sälja all den 
jord man eger i by, ÖG.*, där en yng
re hs. för -ln (acc.) har alla salu. Jfr. 
Alsæla.

Alskuna, adj. indecl. (af kyn, slag) 
allsköns, allt slags. SM.* Jfr. Alkyns. 

Alsmektiger, adj. allsmägtig. SM.* 
Alster, n. (af ala) alster, alföda. Se 

Siængar alster.
Alsjings (alstingis), adv. alldeles. U.* 

SM.* ME * St.* Chr.*
Alsæla, adj. indecl. (af sælia) den som 

har sålt allt hvad han egde. vara a., 
VM* Jfr. Alsala.

Altara ble, f. altarduk. Sm.*, (där 
sing, står i st. f. pi. -blear). I Norge 
brukas ännu o. blæja i samma bem., 
se A-n.

Altara byrj», f. (af bæra) offer som 
bärs på altaret, husfrur (n. aghu til al
tara bæra) -Jir sina, o: sådana offer af 
matvaror, som annars kallas altaralæghi, 
SM.*

Altæræ horn, n. altarhörn; så kalla
des fyra i altarets hörn anbragla pryd
nader, hvilka, likasom på Israeliternas 
altare, hade utseende och namn af 
horn (naran rntnp). Sk.*

Altaraklæji, n. altarkläde, altarduk. 
U.* SM * VM. II. Kr. 6: 3. Jfr. Klæja. 

Altara lius, n. altarljus. SM.* 
Altaralæghi, n. (af læggia) offer (af

matvaror) som lägges på altaret. VG.* 
ÖG. Kr. ind. 11. jfr. c. 11; U.* SM. Kk. 
7: l. not. 85; Sm.* Jfr. Altari.

Altara sten, m. altarsten. VG.* Sm.* 
Sk.*

Altara vigsl (alteris vigsl, G.), f. altares 
invigning. VG. I. K. 5; II. Kk. 8; G.* 

Altara værning, f. = altaralæghi. ÖG.* 
Senare delen af d. o. synes kunna här
ledas från bæra (jfr. Altara byrj>), då 
b öfvergått till v.

Altari (alteri, G), m. (n. U. Kk. 14: 
10; jfr. Alteris vigsl; Isl. altari, m. och 
n.) i) altare. VG.* U.* H. Kk. 21: 2, 5; 
Sm.* G.* höghe a., högaltare, VG* a 
a. læggia 1. bæra (lef ok lefs sufl), VG * 
ÖG.* VM.*; jfr. Altaralæghi, -byrj). of
fer til a. bæra, SM.* 2) offer som läg
ges på altaret, tiunde ok a., VG.* 

Alteris vigsl, se Altara vigsl.
Altidh, adv. alltid. Chr.*
Alz, als, adv. (gen. n. af pron. alder) 

1) alldeles, a. dylia, ÖG.* a. ænkti, se 
Ængin. 2) sammanräknad!, (in alles), 
tolf niæn a., VG. II. Dr. 3. a. siæx (bor- 
ghamæstare), a. thre marker ok fæmtighi, 
St.* horo niarghir Je æro a. saman, 
VG. II. Add. 7: 20. a. saman mera æn 
fyra, St.*

Alziki, adv. alls icke. Sk.*
Alzman, m. Detta ord, som förekom

mer i VG.*, synes ursprungligen be
tyda öbo 1. kustbebyggare i allm. (af 
aland, ö, kustland), men här en invå
nare af Östersjöns öar 1. östliga ku
ster. Bg., som äfven anser a. vara 
sammandraget af alandsman, tror ordet 
böra öfvs:as med Åländing, men i vid
sträcktare bem. inefatta ej allenast 
ön Ålands inbyggare, ulan ock alla 
Finnar och inbyggarne i de öfriga län
der vid östra sidan af Östersjön, som 
nu höra till Ryssland (Cod. Jur. VG. 
s. 114 not. 62). Men aland, likasom sæ- 
land, har ursprungligen icke varit ett
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n. pr., utan i allm. belydt ö 1. hafskust, 
likasom Öland belydt ö.

Alzvaldandi, adj. = allvaldugher 1. guj» 
a., G.*

Alzvaldugher, se Allvaldugher.
A Iseggia, v. a. 1) lägga på, påsätta, 

a. mælestang, n. på jorden, SM. B. 7: 2. 
a. (sit) mærke, sätta märke på (krea
tur &c.), SM. B. 29: rubr. not. 17; Sm. 6: 
1 ; Bj. <i: pr, 1 ; G. 44. 2) ålägga, påbjuda, 
föreskrifva. a. skilt, St. Kg. 20: 2. a. 
dagk, ME.* a. stæmnudagh, SM. Kk. 1: 
pr; 5: pr. Jfr. Alagh, Alagha, Alægin, 
Opåläggia. 3) lägga 1. använda en viss 
verksamhet på en sak, göra något där
vid. a. arvoje, nedlägga arbete (på 
jord); a. stangfall, mäta (jord) med 
stång; a. ra}>, göra föranstaltande, för
anstalta om något; a. vin, vinlägga sig 
om; a. dul, neka; a. lön, dölja; a. brut, 
göra delning, dela; a. skipt, skifta; a. 
friÿ, freda (skog); a. forbuj), förbjuda; 
a. vigslir, inviga (kyrka); se Arvode, 
Stangfall &c. a. lians varjmaji, lägga 
hans vårdnad på (kreaturet), se Varj- 
naber.

Alægin, adj. (af a læggia 2) ålagd, 
påbuden som skatt 1. afgift. -gnir pæn- 
ningar, utomordentliga skatter 1. afgif- 
ter, )( lagha utskyller, VG.* Jfr. Alagh.

Alægn, f.? = alagha. ME.* Chr. Kg. 
4; 6.

Alægning, f. = alagha. St.* Mällan 
a. och skut synes icke vara annan skil— 
nad, än att a. eg. betyder påläggandet 
af en skatt, och skut dess samman- 
skjutande 1. inbetalning.

Anibat (ambut, ambot), f. (Isl. aiubått) 
trälinna. VG* ÖG.* )( ÿræl, VG.* U.* 
SM * VM. II. M. 13, 24: 8. )( annöfcog 
fostra, se Fostra. Af d. o. kommer det 
nu i Norge brukliga ainbætta, sysla 
med kreaturen, fodra, mjölka &c., se 
A-n. Jfr. Saetes ambut.

Ambatn, ambætna, f. = anibat. G *

Amer, m.? åm. Se Siel amer.
Amia, f. (amye, Sachsensp. III. 46; jfr. 

das alte Lüb. Recht herausg. von Hach, 
s. 249; af Fr. amie, Lat. arnica) frilla. 
a. taki ÿriÿiunginuin minna, n. än hus
tru, om hon blir kallad sköka, H.*, 
där a. )( kuna mans och skökia. Jfr. 
Amyu barn.

Aminnilse, ? åminnelse, åtanke, hava 
i a., SM.* ME. Kg. 5: 7 ; Chr. Kg. 4: 7.

Amma, f. amma. Chr.*
A mote, amote, a mot, amot, 1) præp. 

a) till mötes, ennæt Jiing stæmnis man
ne a. them konungs dom haver &c., o: 
för alt möta 1. inställa sig inför dem 
då de skola hålla ting, SM. Add. 10. 
fælla 1. villa biiÿkafla a. læns hærra 1. 
a. konungs bu]>i, o : då ting skall sam
mankallas länsherren I. konungen till 
mötes 1. på deras befallning, U. p. 1:1; 
H. p. 1:1 ; jfr. Mote, b) (i strid) mot (con- 
tra). VG.* ÖG.* IL* (u. Mot); SM. Conf.; 
St. R. 4. ÿær a., ÖG.* SM. Kg. 9: pr. hær 
a., Chr. B. 19: l; Kp. 6: l. a. hæraÿshôf- 
dinga ok bondom, o: mot deras vilja, 
VG. III. 77. c) mot, i förhållande till 1. 
jämförelse med. iamt arvujie a. ianinu 
giva, o : såsom motsvarande vid skifte, 
ÖG. B. 1: 3. lialfgirÿe a. andrum halda, 
o: i förhållande till den andre, så att 
hvardera stänger hälften, ÖG. B. 13: 2. 
not. 67. ÿær gange horn a. home (jfr. 
Gen), ÖG. s. st. not. 74. 2) adv. a) i för
hållande till en annan. halfgirÿi a. vij» 
hægnaÿ halda, ÖG. B. 13: 2. b) i utbyte, 
giva manni sæt a., se Sæt. c) (i strid) 
mot någon 1. något, standa a. mæ]» vi- 
ghi eller væriu, SM.* væria sik, sværia, 
vitna a., VG * ÖG * U. V. 17: 4. efcum a. 
ganga, ÖG * tvært a., se Tvært.

Amyu barn, n. oäkta barn, eg. barn 
som man aflat med sin frilla. Bj. 28. 
Jfr. Amia.

Amærki, n. märke som sättes på en 
annans märke, giera a. (a) annars file-

4Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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}>i, o: sälta sitt märke därpå, G. 46. 
Homeyer (Die Haus- und Hofmarken, s. 
326) menar att den gamla T. öfvs:en 
(G. II. 58.) ”rikligare'1 har: wer deine 
anderen syn vye vntmerket; men ehuru 
lintnierken i allm. kan öfvs:as: borttaga 
1. förstöra ett märke, så menas dock 
på anf. st. alt göra detla på det sät
tet, att man sätter sitt märke på den 
andres märke, och därigenom gör detta 
okännligt (læggcr nuerki a nuerki an
nars, U. V. 27: pr.); det är ock detta 
som utlryckes med orden giera a., 
hvilka omöjligen kunna öfvs:as: ”das 
reichen vernichten”.

An, and, f. (Isi. önn, arbete, pi. an- 
nir, arbetstid, den tid af året då man 
har mest alt göra, Fr.) I) arbele i jor
den om iiöst eller vår. anna inælluni 
(N. onneinilloni), mällan arbetstiderna 
om höst och vår, )( um a. ok var (i 
hvilken motsättning a. således har den 
inskränktare bem:en), SM. Kk. 17:1; )( 
um antinia, SM. B. 8: 5. ML. GulL, be- 
slämmer tre tider på året såsom va
rande anna i liiilloni, n. från vintrens 
slut till vårarbetets början, från vår
arbetets slut till höstarbetets början, 
och från höstarbetets slul till vintrens 
början; se gl. vid SM. 2) i synn. höst- 
arbete, and, skörd, höst. )( var, ÖG. 
B. 9: pr. not. 61; U.* SM.* H.* Chr. Eds. 
ind. 37 ; c. 37. not. 15. firi annina, ÖG. 
B. 1: a.

An, se Han, Æn.
Anania, v. a. (af T. annehmen} an- 

namma, emottaga. Chr.*
Anhanka, se Agnabaker.
An hol, n. körredskap, 1. redskap i 

allm. a. e|a faru schiaut, G.*; öfvs:es 
gereteschaft, II. 32: 3 ; handnerck, III. 
34: 3. Tilläfventyrs har detta annars 
okända ord tillkommit genom skriffel 
för anbo]> (jfr. AnhuJ») ; så har utan 
tvifvel äfven Ih. antagit, då han i Gl.

vid o. am bud citerar G.; Gotländingarne 
kalla nu på några orter ainbul 1. ani- 
byle trävirke som kan begagnas till åt
skilliga redskaps förfärdigande, hvilket 
Skåningarne kalla gagnsvirke. Jfr. Bul.

Anbiijj, n. (af anna; Isl. annhncV, am- 
huÖ, n. pl. ; samma ord förekommer äf
ven i de gamla N. och D. lagarne, och 
brukas ännu i Norge, se A-n Ordb. 
o. ambod) 1) eg. jordbruksredskap ; äf
ven redskap i allmänhet. ÖG.* Sk.* Jfr. 
Sv. Fornskr. sällsk. sand. I. 3. s. 45; 
II. 1. s. 84; men då Ih. (Gl. o. anilmd) 
citerat VG. B. 3. (gamla ed.) där d. 
o. endast linnes i öfverskriften, har 
han icke vetat all alla flockarnes (it— 
lar i den af Stj. sammanflickade VG. 
äro af utgifvaren själf författade (jfr. 
VG. föret. s. XLVI). 2) genom euphe
mism betecknas med d. o. manslem, 
nians a. i brokuni nijiri, Sk.*, där i no
ter saken oförtäckt nämnes med sina 
ännu brukliga namn; jfr. anbot thær i 
broker hængær, JutL. III. 25. Då det 
i SkL. I. 92. säges : mister han ens the- 
ræ (n. anbuÿæ), menas en af tesliklar- 
ne, och de följande orden: am jio jer 
ok et af Jem, syfta på den högra te- 
sliklen, såsom saken tydligen förklaras 
i yngre hss. (se not. 27); och då här
vid i en hs. ytterligare tillägges: ÿæt 
jer en pint, o: den (tesliklen) är lika 
med hela manslemmen, så grundar sig 
denna utmärkelse på den mening, som 
äfven i nyare tider haft anhängare, 
men i forntiden synes hafva varit all
män, att den högra testiklen är oum
bärlig för gossebarns allande. Att o. a. 
i äldre D. skrifter ej sällan förekom
mer i nu ifrågavarande bem., ses af 
de exempel som anföras af Mb. D. Gl. 
o. anbud.

Anbyrgil, f. höstarbete, bärgning. SM.*
And, se An, Andi.
Andfrid, se Anfrijer.
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Andel, m. (af T. antheil) andel. Chr.* 
Andi (i nomin. and, SM. Kk. 1: pr; pg. 

11. 2, men i många hss. af Kk. ande; 
and är bloU en förkortning, och må ej 
förblandas med Isl. önd, f., hvilket där
emot igenfinnes i runsteuarnes ant, 
aunt; gen. andæs i VG. synes endast 
kunna förklaras som skriffel), m. 1) 
ande, andedrägt. draglia anda til ok 
fran, SM * VM.* 2) ande, andeligt vä
sende. Jæn hælghi a., VG. II. K. 1; U.* 
SM * VM.* Sm.* ME. G. 5: pr. i namn.. 
andæs helagha, VG. I K. 1.

Aiuliliker, adj. andelig. -lik mal, mål 
som angå andeliga saker (mal af -knm 
sakum, VM.*), och därför lydde under 
kyrkans domsrätt (Jer ei liiogliu lek- 
mæn iver döma, SM.*), Ü * SM * VM * 
-kit irælse, se Frælse.

Andmarki, anmarki, m. (Isl. fel, brist, 
eg. något som lätt faller i ögonen, EJ.) 
förfång, skada, ajrinn nianni til -ka, VG.* 

Andra lianda, ad j. indecl. (gen. ph, se 
Hand) andra slags, af andra slag. a. 
Jing, gods, VM.* Sk.* St.* En föränd
rad, grammatikaliskt oriktig samman
sättning är annur lianda, U * ME.* 

Andra kost, se Annnrkost.
Andra lej, adv. (acc. af annur lej) 

annorledes. VM.* Jfr. Annarledhis.
Andra lund, adv. (acc. af annur lund) 

annorlunda. ÖG.* (u. Lund); Sk.* Jfr. An- 
nurlund.

Andreus dagli, m. Apostlen Andree 
dag, den 30 november. Sk.*

Andni kost, se Annurkost.
Andni lund, se Annurlund.
Andsvara, ansvara, v. a. (Isl. =, Eng. 

answer) 1) svara. G.* 2) ansvara, slå 
till svars. a. for guji, Sk.* ME.* Chr. 
Tg. 1: pr; DrVl. 12: pr; 18. not. 62.

Andurstang, f. (Finska antura) en stång 
som sättes under slädmeden, prov. an- 
derstång. VG.* Jfr. Mb. D. Dial. lex. o. 
andre.

Andvarja, anvarja, antvardlia (and- 
verja, G. anvorda, Chr.*), v. a. 1) vårda, 
a. soyji, G.* 2) ansvara för (skada &t\). 
a. læsfnni liiisuin, handa værkum siniim,
ME.* Ja -Ji Jan &c., n. för skadan 
som kreaturet har gjort, G.* 3) = and
svara 2. a. fore guji, ME.* 4) antvarda, 
öfverlemna. U.* VM.* Bj* ME.* St.* 
ater a., återlemna, ÖG.* U.* SM.* ME.* 
St. G. 15: pr; Chr.* a. man Iran sik I. 
fram, o: skaffa fram honom, SM.* gar- 
Jer ær ingum -aJer at varjveta, o: (b*t 
är åt ingen af grannarne särskildt öf- 
verlemnadf, ingen af dem särskildt å- 
iagdl &c. VG.* Jfr. In-, liji andvarja.

Andverjer, adj. (af and, mot, och 
verjer, vänd, se Värjer; Isl. andverÖr, 
öndverÖr, motvänd, hörande till den 
första delen af något, främst, först i 
tid, såsom öndvert Jing, början af tings— 
tiden, fyrir öndverÖu, ursprungligen, från 
början, EJ. af andverdo, ML.GulL.pingf. 
4.) framvänd, som strax visar sig; däraf 
begynnande, ny. af -Ju (n. abs. dal.), 
från början, G.*

Amlvæglija, v. a. ett okändt ord, som 
synes betyda bortföra, lössläppa (till— 
äfventyrs af væglier); möjligen är det 
skriffel för andvarja. bort a., VG.*

Anfrijer (andfrid, ME.), m. 1) höst- 
fred, då det ej, utom i vissa mål, var 
tillåtet att lagsöka en annan. )( varfri- 
Jer, ÖG. B. 22; U.* SM * VM._I.pg. 7: 2; 
II. pg. 24: pr; II* )( vartimi, ÖG. Æ. 21. 
2) fred på åker och äng under höst- 
arbetet. ME.*

Anger (ænger), m. (Isl. angr; D. prov. 
ang) sorg, bedröfvelse. lata korn sit 1. 
sæj sina til angs standa, æng 1. eghu 
til angs sætia, o: till olägenhet för gran
narne, SM.* VM.*

Anger mæn, m. pl. Ängermanländiu- 
gar. H.*

Angra, v. a. ångra. VM.*
Anhærve (1. anhærva, om -ve är skrif-



28 Anheerve — Annat'.

vet för -vu), f.? troligen räfsa till hop
samlande af hö. SM.*

Anit, se Anyt.
Ankare, se Akkiæri.
Ankosta styld, f. stöld af redskap som 

höra till lar.dtbruket. SM.*
Ankostir, m. pl. (i sing. Chr.) 1) red

skap som höra till landtbruket. SM. B. 
8: 5. )( fæ, SM. B. 33: 3; Chr. B. 47:1. not. 
36 ; 53. n. 101. 2) äfven därtill hörande 
fäkreatur. H.*ME.* Chr. B. 53. -sti qvik- 
ka seller döja, U.* VM. II. B. 28: 4 ; H. 
V. 24: 2. 3) redskap vid husbyggnad. 
St.*

Ankul, m. ankel, fotknöl. G.*
Anlaji, n. och m. säd och hö som skall 

införas 1. är infördt i lada. aka septir a. 
sinu, a. mans brinder (up), VM* segha 
a. alian, ME.*

Anliti, senliti, n. (af and, mot, och lita, 
se) anlete, ansigte. ÖG.* U.* SM.* H.* 
Bj.* ME.* St* Chr. SV1. 3: pr; SVd. 1: pr.

Ann, se En.
Anna, v. a. förtjena, förvärfva, så att 

det som är lofvadt skall betalas, och 
det som är gifvet ej kan återfordras. 
VG.* Ja ser al skiplegha annaj, a: far
tygets égaré har rätt att fordra hela 
skeppslegan, )( givi halva skiplegho, 
Bj.* Jfr. Oannajer.

Annan staj (annan stej, G. annarstaj, 
VG. &c. anarstsed, VG. IV. 1. annur 
stadh, Chr. Kg. 7. not. 4.), adv. (acc. af 
annar stajer) 1) på annat ställe, annor
städes. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* Sk.* (u. 
Staj); ME.* St. Eds. 12, 13: l. &c. engen 
a., på intet annat ställe, Sk. V. 5: 32. 
2) till annat ställe. VG.* U. Kg. 7; 1; 
SM.* VM. I. EJs. 4: 1; ME. Kg. ind. 22; 
Ejas. 21 ; DrVI. 6. til psenings öl.. eller 
a., ME. EJs. 19. 3) a. — a., på ena, 
på andra stället (jfr. Annar 5). sent a. 
Here ok a. fserre, o: på fädernet flere 
och på mödernet färre, 1. tvärtom, VG.* 
— Ehuru annan staj är d. o:s rikti

gaste och ursprungliga form, förekom
mer dock annar staj oftast i de äld
sta hss:na. — Jfr. Annarsstajs.

Annan vart, adv. (af adj. värjer) åt 
annat håll, till annat ställe, a. bort fara, 
VM.* Hit synes böra hänföras annat- 
hvart, ME. Egn. 30: l. not. 58.

Annan vsegh, annanvagh (ann jer vagh, 
Sk.), adv. (acc. af annar vsegher) 1) på 
andra 1. motsatta sidan 1. hållet. VG.* 
ÖG.* U. V. 2: 3; VM. II. B. 2: 3 ; Sk. I. 32, 
201. taki iiuej a. sva mikit sum Je 
bötse, o: tage på andra sidan tillsam
man med den dräpnes slägtingar så 
mycket som de (n. dråparen och hans 
slägtingar) böta, Sk. I. 96. 2) på en
dera sidan (jfr. Annar 4). U. p. 2: l; 
VM. II. pg. 8; Sk.* 3) a. — a., på ena, 
på andra sidan (jfr. Annar 5). aeru a. 
margher ok a. en (jfr. Annan staj 3), 
VG. II. A. 3. jeru a. llere ok a. fserre, 
o: i den ena 1. andra kullen, VG. II. 
Add. 11:18.

Annar (annir, Sk. I: 81. dat. m. och 
da t. pl. andrum, ajrum, adrum; dat. n. 
andru, ajru; acc. f. och acc. pl. m. andra, 
ajra, adra; pl. m. andri, ajrir, f. ajrar, 
&c., se VG. &c. adrun troligen genom 
skriffel för annur, VM.*) 1) annan. VG.* 
ÖG* U.* G.* Sk.* ME.* a. sigher &c., o: 
en annan, ÖG. B. 1: l. kallar a. vara, 
den andre, n. den som intagit kreatu
ret, VG. I. FS. 5: 3. majer a bol i by 
ajrum, a: i en annan by än där lian 
bor, VG. I. K. 20: pr. jer hvar -rs arvi, 
o: hvardera den andres, VG. I. A. 13: 
pr. dræper 1. hugger hvar annan, U.* 
hvar böter anmer (acc.), Sk.* livar sep- 
tir andrum 1. annan, SM. Prol.; Kg. 1 
hvart föjis fram af ajru, H. Æ. 11. 
Insert ofna annset, Sk. I. 54. hvarghi Jer- 
ra ær -rs arvi, VG.* sigher &c. livar aj
rum &c. VG.* slikt en 1. hvar sum a., 
slikt hvarin sum annur, VG.* sen a. 
ständer &c., den andre, af hvilken han
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fruktar hämnd, ÖG. Dr. 7: l. slokifrillo 
son ok annan ajalkono son, o: annan 
son som är äkta, VG.* Jæn annan ku- 
stin, ÖG. Kr. 2: pr. hin a., den andre, 
Sk.* all hin anniir, Sk.* flyr a. undan, 
den andre, på hvilken han är vred, Bj. 
12: pr. höte hvaria andra tan, för hvar 
af de öfriga tänderna, Bj. 14: 2. alla 
sun vijer andra kunii, o: med en an
nan än sin hustru, SU.* dræper Jem a. 
man, n. än den som eger djuren, Sk. 
I. 101. et syskini .. ok annæt, det ena, 
det andra, Sk. I. 26. a. Jerne siglier 
&c., den andre af dem, n. bonden seller 
bry tin, Sk.* hin .. sella annan Jera, den 
andre af dem, n. svaranden, ÖG. R. 3: 
1; jfr. 23:1. hvilken a. man &c., o: an
nan än den, som i föreg. cap. §. 5. om
talas, St. Kg. 17: pr. then annat klsedhe 
förir, o: sådant som icke är rsetfserdhngt, 
såsom i det föreg. säges, St.* thet an
dra (take) konungen &c., o: det öfriga 
af böterna, n. 6 öre, St. R. 2: l. Detta 
ord förekommer stundom öfverflödigt; 
såsom: lysi sum ajrum JiufnaJi, kun
göre (det som han hittat) likasom den 
som tagit fjufgods från tjufven måste 
kungöra det för att göra sig urtjufva, 
VG. I. FS. 6: l; jfr. p. 14. Jræl stisel mej 
adrum frselsum manni, VG.* iorj seller 
lösöra andra, IL* ME.* hana (n. husfru) 
sum andra msen, U.* fore (allu) ajru 
fse sinu )( diur seller fughla, U. M. 1:1; 
VM * H. M. 1: l; ME. DrVp 19: l. korn 
seller ajra psenninga, H* ME.* vij gsef 
sum vij köp annat, H. Kk. 14, där köp 
ej har den vidsträcktare bem:en som 
äfven inefattar gåfva). sem vsel isern 
sum annur logh, fly land ok kummi al
drig h andrum botum vijer, svo i iorj 
sum i annset bolfse, Sk.* annset fse mans 
)( Jrsel, Sk. I. 112. sem vsel i kunungs 
garje &c, sum i annars bondse, Sk. I. 
129. ajra lösa pseninga 1. lösöra, )( ojol 
iorj &c. ME.* Ghr.* Ja brutapseninga..

sum annor kunnngs dombrut, ME * snö
pir (man) sum annat fse, ME. EJs. 39: 
pr. skiut eller annar farkost, C hr.* Men 
annat Jing är utan tvifvel skriffel för 
ennset Jing, ÖG. Ef>s. 1: 8; och som 
detta igenfinnes i VG. II. Add. 7: 8, så 
är det ell af bevisen alt anf. Add. 7. 
är hämtadt ur ÖG, soni har ennset Jing, 
hvilket ej finnes i VG. — Jfr. Bondi, 
Liuta. 2) andre, nästföljande (dagen 1. 
året), annan dagh, a adrum dagh, Bj. 6, 
20: pr. allan daghin annan, 1. såsom det 
sedan heter: allan daghin epter, o: dagen 
efter förhelgden, 1. sjelfva helgdagen, 
och icke dagen efter denna, såsom af 
sammanhanget är klart, och äfven nt- 
tryckes genom de tillagda orden: el
ler sunnudagh siælvan, hvilka åsyfta det 
vanligaste fallet, alt helgdagen är en 
söndag, SM. Kk. 17: l; på samma sätt 
förklaras orden: um annan dagh )( a 
aptniniim, och : fran mijium daghe 
ok annan dagh til qvsels, från middagen 
föreg. dagen till aftonen af själfva helg
dagen, såsom det ock riktigt förklaras i 
Lat. öfvs:en: a meridie prreredeutis v i g i - 
lire usque ad sequentis diei vesperam, 
Sk. III. A. 14; jfr. B. 17. at andni ari, G. Hist. 
6. 3) nuin. den andre (secundus). Sk* 
en, a., G. 33. (en,) a., JriJi, VG.* ÖG. 
Kr. 3:1 ; 7:1, 2 ; 11; G. 16: pr; U. Præf.; Kk. 
1:2;Gotl.8: 1; 34; Hist. 2, 4; Sk.*försti,a. 
(JriJi &c.), VG. II. Add. 9: pr; ÖG. Vins. 
6: l; R. 23: t ; 26 ; U. Præf.; Gotl. 3:3; 13:3; 
Sk.* a. las, se Las. half a., se Halver, 
hvær a., hvar annan, Sk.* 4) en (eg. af 
två), endera. VG. I. B. 3: 1 ; A. 2: 1 ; 13: 
4; J. 13:3; 16: pr; II. J. 3, 12; Add. 11:16, 
18 ; ÖG.* U. Æ. 12 ; M. 6: 4 ; V. 17: 5; 27:1. 
&c.; VM* ME.* St.* annar 1. annat Jerra, 
VG. I. A. 16: pr; II. Forn. 48; ÖG. Kr. 3: 
pr; 27: 2; Dr. 3: 2. not. 22; Vap 8: 2; G. 
7: 1; 14: pr, 2; Æ. 10: 2; B. 28: 4; 44: l ; 
U.* SM.* (u. pæt), Sk.* St.* a. Jerra 
tviggia, ÖG.* annani Jerræ stajæ, på
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ett af dessa slällen, Sk.* annat ögha 
(seller ba]>i), annat öra, U. M. 30: i ; Bj.* 
ME.* St* före annat (n. ÿerra) «arf i bo, 
om en (af makarne) under äktenska
pet tager arf, VG.* kallas annat eigh 
egha, säges en (af makarne) ej ega (del 
i jorden), o: en af makarne påstår 
jorden vara dess enskilda egendom, 
VG* far annar v serra, se Fara. gseldi 
1. havi foregiört andra band sina, )( inen
der sinar bapir, U. M. 30: pr, 1, 2, 4. ser 
a. (n. doniari) jiser, en af domarena, U. 
p. 2: i. ser alt döt septir annan (n. koll), 
om alla i endera kullen äro döde, så 
att ingen lefver efter, U. Æ. 13. utan 
annat fse &c., om ej ett af de två krea
turen &c. H.* annæt barn, ett af bar
nen, Sk.* a. (n. arf) ser liritiughu mark, 
Sk.* vardber a. (n. lukker af mö sku
ren), St.* 5) a. — a., en — en annan, den 
ene —den andre. VG.*ÖG.*U.* VM.*H * 
G.* Sk.*ME.* St * a. jicrra — a. (Jerra), 
VG. II. Add. 13: i; Sk. I. 7; St.* drarper 
annat ÿerra annat, o: den ena af ma
karne den andra, ÖG.* halvi vilia annat 
ok halvi annat, ÖG.* annat ser sak ok 
annat ser giald, brottmål är ett och 
skuldfordringsmål annat, o: det förhål- 
les därmed olika om värjemålseden 
fälles, ÖG. R. 5: i. annars mans kona )( 
annur kona, U. Æ. 6: pr. ser a. vseghin 
III ok a. (n. vseghin) en, se Vsegher. 
stal annar ok hittis Jo (n. Jiuft) i an
nars hiisum, a: om en stjäl och godset 
hi!las i en annans hus än tjufvens, II* 
Någon gång betyder a. — a. antingen 
— eller, ser a. sva linger ok a. sva ga
mal &c., om en (som blir dräpen) är 
så ung, och en annan &c., o: om den 
dräpne antingen är så ung 1. så gam
mal, U * vil a. taki vseria &c., se Taki. 
Jfr. Annat hvart, Annat tvseggia. 6) någon. 
Denna bem. förekommer ofta i Sk., till 
hvars gl. det här är tillräckligt att 
hänvisa.

Annar hvar, pron. annan, hvilken som 
hälst. kasta sten stang eller annat hvart, 
o: hvad annat som hälst, Bj.*

Annarledhis (annorledz, adralethes, 
annorledhis &c.), adv. annorlunda. ÖG * 
ME.* St.* Chr.* eig a., ej i annat fall, 
St.* Jfr. Andra lej.

Annars, adv. (gen. af annar) 1) på 
annat sätt. SM.* St.* Chr. Tg. 12: pr. 2) 
i annat fall, annars. St.* Chr. Kg. 19; 
B. 25:1. not. 67 ; Tg. 31.

AnnarstaJ, se Annan sta]).
Annarsstajs (annar sta Js ; annorstsedz, 

U. M. 31: pr. not. 85.), adv. (gen. af au- 
nar stajer) 1) annorstädes. VG. II K. 
ind. not. 48; VM.* ME. Kg. 8. not. 7; B. 
17: 10. n. 84; St* Chr.* 2) till annat 
ställe. ÖG. EJs. 4: 1; St. Eds. 16: pr; 
DrVl. 1: 2.

Annat Is vart (annat hvarte, Chr.), 1) 
pron. n. (Isl. =) eltdera (af två). ME. 
B. 17: 10. not. 75; DrVl. 19. n. 21; men 
annathvart, Egn. 30:1. not. 58, synes vara 
skrifvet för annatvart 1. annanvart; jfr. 
Annan v«art. 2) conj. antingen. SM. M. 
2;ME.*S!.* Chr.*

Annat tvæggia (annattviggia, annatti- 
gia, antviggia, antiggia, æntiggiæ, an- 
tingia, antinge, antingen &c., se VG. &c.* 
anthin, entigen, enten,Sk.*, hvarvid mär
kes att de i yngre hss. förekommande 
större ändringarne af d. o:s skrifsätt 
höra till bem. 2) 1) pron. ettdera (af 
två), a. Jerra, ÖG.* giers, g öres, gör i 
a., VG. I. p 12:2; II. p. 45; III. 95; ÖG.* 
æn a. (Jerra) jer, ÖG.* ME * til a. sværs, 
Sk.* a. ftelle, fäller endera (af parterna), 
VM * 2) conj. antingen. VG. I. J. 2: pr ; 
Br. 1; II. K. 73: 1; G. 2, 12; R. 29; p. 52. 
&c.; ÖG.* U * SM.* VM.* H.* Sm.* Sk.* 
ME.* St.* Chr*

Annur handa, se Andra handa.
Annurkost (andra-, andru-, adru kost, 

annor kosta &c.), adv. annorlunda. ÖG.* 
U.* VM. I. pg. 7: pr; II. Æ.9: l;ME * Chr.*
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Annurlund (amirif lund, annor lun-
dum), atlv. = andra land. VG.* ÖG.* U.* 
ME.* Ghr.*

Annöjogher (anöjogher &c., se VG. 
-gher, gen. f. för -grær, VG. I. G. 6: 4.), 
adj. (Isl. «innu»), eg. nöd, tvång som är 
pålagdl någon, af nauff, nöd) i nöd o: 
träldom stadd, träl. a., abs., ÖG.* )( 
fræls, se Fræls. )( ætleder, ættajer, 
ætborin, VG* )( fostre, ÖG.*, ehuru 
a. i vidsträcktare bem., )( Jræl, äfven 
synes hafva inefattat fostre, ÖG. VaJ. 
32: 3, men o. Jræl torde på detta ställe 
vara öfverflödigt ; tilläfventyrs bör i 
st. f. -ght hion läsas ambat; jfr. VaJ. 
ind. not. 2. -g fostra )( ambat, se Fo
stra. a. inan 1. kunæ ( )( fræls nian), 
OG.Æ. 15; R. 11: pr; Sk.* -ght hionæ ( )( 
legbæ hionæ, fræls inan, bonden); -g 
hion )( fræls hion, ÖG* Sk * a. staber, 
träldoinslillstånd, träldom, VG.* ÖG.* 
a. domber, träldom, VG* Sk * lösa 
(Jræl) til kyns ok kundra manna ok 
egh til -gs doms, a: ej till att vara i 
träldom (hos den soin löser honom), 
ÖG *; jfr. Kyn. lösa barn til frælsis ok 
egh til -ghs, a: (ill frihet, och ej till 
att vara träl, ÖG. Æ. 14. — Att d. o. 
icke är subst. och det samma som träl
dom, såsom St-n tror (Retsh. 277), bor
de icke behöfva anmärkas.

Ansker, se Ænsker.
Ansvar, n. pl. (Isl. =; Eng. answer) 

gensvar, genmäle. koma til -ra (gen.), 
VG. * a. möta manni a Jingi, ÖG*

Ansvara, se Andsvara.
Antiggia, se Ann<at tvæggia.
Antimi, m. 1) den tid om höst och 

vår då det: arbetas i jorden, um -ma 
)( anna mællum, SM.*; jfr. An 1. 2) i 
synn. arbetstiden om hösten, andtid 
(jfr. Bihanget). ÖG. B. 1: 2. not. 82. )( var, 
ÖG. Æ. ind. 21. )( varfrijer, ÖG. Æ. 21. 
not. 33.

Antviggia, se Annat tvæggia.

Anvar Ja, se And var Ja.
Anværk, n. 1) arbete i jorden a) om 

höst 1. vår (jfr. An 1.). Se Anværkda- 
gher. b) i synn. hösiarbete. )( varværk, 
U.* 2) kreatur och redskap hörande 
till landtbruket. VG.*

Anværkdagher, m. dag då arbete i 
jorden sker om höst 1. vår. VG.* För 
-ghi läses i två hss. annardaghi, och 
af en sådan läsart har troligen genom 
misförstånd uppkommit den alldeles 
oriktiga andrum dæghi, VG.*

Anyt (anit), f. nytjande, bruk. Se 
Kolstaja-, Byar anyt.

Anöjogher, se Annöjogher.
Apald (apal, apnld, apnl), f. apel. 

ÖG.* U.* SM. B. 17: 3. not. 49; §. 3; VM. 
II. B. 14: 9; ME.* St.* Chr*

Aplögbia, aplöia (opplöghia), f. plöj
ning utöfver gränsskilnaden in på gran
nens område. VG.*

Apostola dagliar, m. pl. Apostladagar. 
VG* U.*

Apostla mæssi» dagher, m. Apostladag. 
VG*

Aptan, aftan (apt un, apt on; altin för 
aftnin 1. aftanin, St.), m. 1) afton (eg. 
eftermiddag, från klockan tolf midda
gen till midnalten). mijer a., klockan 
sex på aftonen (medafton), St.* æptir 
mijian a., VG.* æptir mijian a. til so- 
lasætris, efter klockan 6 till solnedgån
gen (o: under tiden från vår- till höst- 
dagjämningen, då solen går ned efter 
kl. 0), SM.* Jfr. Nidaptan, Aptunsanger. 
2) dagen före en högtidsdag. SAL* a 
aptiiinum )( a daghinuin, ÖG * a aptninuin 
)( um annan dagh, U.*; jfr. Annar 2. 
fran Ji et sol setr a a. ok til Jes et 
lysir a JriJia dygri, från det att solen 
går ned dagen före helgdagen och till 
dess att det dagas på tredje dygnet, 
o: dagen efter helgdagen, G.* heilig a. 
= forhælghj, IL* hælgha a., =inlaaptan, 
ÖG.* liri iul ok liælgha a., ÖG* Jfr.
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Hælghapton; Jula-, Paska-, Pingiz-, Pin- 
gizdagha aptan; Mikials-, Olafsmæssa; 
Mikials dagher.

Aptan, præp. (Isl. aptan, adv. baktill) 
bakom. a. segl, se Segl.

Apter, after (æftær, Sk.),adv.(Isl.aptr) 
1) bak, baktill. i kirkiu a. eller fram, 
bak i kyrkan 1. längre fram vid alta
ret (jfr. Stapul), Sk.*, där Lat. öfvs:en 
har in templo v el in sanctnario. 2) till
baka. a. a Jing 1. topt ganga, a. koma, 
fa, köpa, til skiptis læggia l. bæra &c. 
VG.* H.* majer köpe ok vil a. sælia, 
o: genom försäljning låla samma jord 
gå tillbaka från honom, VG.* Ja gip- 
tis kona allum harnnm sinuin a. til arfs, 
o: arfvet, går tillbaka till barnen af 
de förra giftena, )( Ja skal Jen jngsti 
kölder arf taka, VG. I. A. 6: i. jfr. pr. 
inan (n. dræpnan) 1. kors &c. a. böta, 
o: likasom ersätta genom böters erläg
gande, VG. I. Md. 2, 7, 14:1; B. 9 ; R. 8: 
1 ; FB. 6: pr., Jfr. Ater 2. 3) åter, å nyo. 
Sk.* 4) q var. lata præstins timida a. 
standa, o: låta den bli qvar i den soc
ken där den har vuxit (och ej föra 
den till den socken där egaren bor 
för att där gifvas åt presten), VG. I. 
K. 20:1; jfr. IV. 21:64. — Jfr. Ater.

Apter böta, se Apter 2, Böta.
After fôræ, v. a. återföra, återbära. 

Sk.* Jfr. Ater föra.
Apter gialda, v. a. ersätta. VG. I. K. 

7: i; 8:1; 9; R. 8: pr; 9. 2; 13; p. 1; FS. 
5: 1 ; FB. 9:1. &c.;H. Kk. 6: 3.

Apter standa, se Æpter standa.
After takæ, v. a. återtaga. Sk.* Jfr. 

Ater taka.
Aptnnsanger, aptien-, aftænsanger (aff- 

tonsång, U.*), m. aftonsång, den sjette 
af de i Romersk-katolska kyrkan, med 
anledning af Davids ord i Ps. 119:164, 
föreskrifna sju bönestunder 1. så kal
lade canoniska timmar (hone canonicæ), 
n. ottosanger, prim, tærz, sæxt, non, a.

ok natsanger (matutina, prima, tertio, 
sexto, nona, vespera, complet or ium), 
hvilka alla nämnas i Sm. 5: 2; jfr. cap. 
2. Dist. 91. i Graliani Decret. ÖG.* U.* 
Sm.* uni -gs tima, U*

Ar (pl. ær För ar, VG.*), n. 1) års
växt, gröda, goj ar, VG.* frijer ok ar, 
SM.* G* Jfr. Ar konunger. 2) år. VG.* 
ÖG* U* Bj.* G. 3: 3; 19: 38. &c. Sk* ars 
gainai, fænitan &c. ara gamal, se Gamal, 
vara fæmtan ara, Jæt Jriggia &c. ara 
ær, hver sum ier tiugliu ara, o: femton 
&c. år gammal, ÖG. EJ)s. 15: 1. not. 24;
G. 16: pr; VM. II. M. 11: pr; G * æptir 
Jæt tin ar, tio år därefter, VG.* ens 
ars föjokoster, SM* Jriggia ara kæfj, 
se HæfJ. i sama ari, samma året, o: 
inom ett år därefler, G. 28: 2. Jusand 
arum Scc., år 1000 &c. VG.* U.* SM.* 
til laglia ara koma 1. komin, U.* ME * 
St. Eds. 19: l ; Chr. Æ. 11: l. til maglian- 
da ar koma, se Maghandi. um ar hvart, 
U.* H. p. 3: pr; G. Hist. 2. um aret, hvart 
år, VG. II. J. 6; Forn. 43; III. 2. (där ara 
synes vara skrifvet för aret); ÖG.* U.*
H. Kk. 10; ME. Egn. 32: 1; 34: pr. 
um ar, a) ett års tid, ÖG.* b) hvart 
år, VG. III. 57. a areno, hvart år, VG. 
II. K. 65. um Jry ar, tre års tid, ÖG * 
G. 13: 5. ara stæmna, se Stæmna. nat ok 
ar, U.* Sm. 13: 4. not. 24; ME.* Chr. Tg. 
13;DrVl. 16. innan nat ok ar, U.* Sm. 
13: 4. not. 32, 34; ME.* St.* (u. Nat); 
Chr. Æ. 23; Eds. 34. nat ok ar ær ute, 
ME * ar ok dagher, U * H.* St. B. 9: 2; 
jfr. Dagher. Jry ar ok Jre daghar, U *

Ar, f. 1) åra. G. 49; Sk* Jfr. Tvæara- 
Jer, Siaxærjer. 2) i Upland benämn
des så en viss del af ett skeppslag, 
troligen ett distrikt, som i krigstider 
skulle skaffa en roddare. U.*; jfr. Har. 
Då det är tydligt att i Upland hamna 
varit en del af ett hundare, men ar 
af ett skiplagh, så kan man däraf slu
ta att i Östergötland samma skilnad



Ar — Arf. 33

varit mällan har och hamna, så att, 
när det heter: til ha ok hainnii, har eg. 
betyder det vid hafvet belägna landet, 
hamna däremot den in re delen af land
skapet; jfr. Hamna, och min skrift om 
Sv. ä. ind. s. 15-17.

Ar, ær (er, G.), n. ärr. ÖG.* ar ok 
akoma, allilt. ÖG.* G.* Jfr. Ærraj>er. 

Ar, se Ær.
Aratal, n. antal af år. ingen ma köpa 

ingæld . . eværdolika eg h a skulande utan
a., o: utan bestämmelse af ett visst an
tal af år för besittningen, St..*

AraJjii. v. a. 1) besluta sig till, före
taga sig. a ræ]> karl at sælia, karl ræÿ 
a ok sælde, VM. I. B. 1 ; II. J. 1. 2) an
gripa, anfalla. J>ön æt sum -}>er, a (.an
griparens ätt, dråparens släglingar, ÖG.* 

Arbeta, v. a. arbeta. Chr.*, där äl- 
di •e hss. hafva erfuoda 1. arfliioda.

Arbete, n. arbete. St. Kg. 14. not. 27; 
Chr.*, i nyare hss. merendels i st. f. 
ærvodhe i texten.

Arbörsth, se Armhörst.
Archibiskop, se Ærchibiskoper. 
Ardage, m. (af æria, likasom bardaghi 

af bæria) plöjning. Sk.*
Arder, se Arjier.
Ardir bilder, in. (för ardar 1. arj>ar 

bilder, af ar]>er) plogbili. VM.*
Ardrögh (arthdragh, ardraghe), n. (af 

arjier och dragha) eg. plogdragning; 
plöjning. Sk.*

A rek, se Aræk.
Arethe, u. (Isl. âræôi, ”dristighed til 

al företage sig noget stort, voveligt”, 
Fr. dristigt foretagende”; aræôiligr, 
”som er til al binde an med 1. angribe”, 
EJ.) angrepp, anfall, vetæ man ni a., an
falla någon, Sk.*

Arf, m. se Arver.
Arf (ærf, ÖG * VM. II. J. 2: i ; ME. G. 

23: pr. gen. ærfvæs för arfs, VM.*), n. 1) 
jord, fast egendom (jfr. VSt. o. erve). 
St.* )( lösöra, St.* taka 1. standa a. ok

orf, allitt., se örf. sælia a. æller ærvir, 
allit!., hvarigenom två lika betydande ord 
sammanställas, Bj. 1: pr.; och då det se
dan säges ærfji æller ærft gojis, arf æller 
arfs gojis, §. 1. och not. il, så betyder 
detta alldeles d. s. som det fö reg. a. æller 
ærvir, och ändringarne hafva endast till
kommit genom skrifvares misförstånd, 
ty här är icke fråga om ärfd, ulan om 
fast egendom, arvit var bætræ æn lanit, 
den pantsatta fastigheten var mera värd 
än lånet, för hvilket den var pantsatt, 
Bj * arvit var salt, hava ærft eller köpt 
a., hava 1. ægha (æghit) a. i stadheniim, 
St.* Jfr. Ærvir. 2) död människas qvar- 
lålenskap. ÖG.* hava a. handa mællum, 
U.* taka a. mans, ÖG * U.* SM. Æ. 3:4; 
H. M. 5: l; ME. Æ. 9, 21: pr. standa a. 
mans, SM. Æ. 3: pr, 3. fa jirea marker 
af fajjurs a., koma at brojiors 1. barns 
arve, VM.* a. mans skiptis, ÖG. G. ind. 
29 ; U.* H. Æ. 14: 2. (irigæra 1. forværka 
arvi mans, ÖG.* mista a. mans, ÖG. Efjs. 
21. clærka a., SM. Æ. 7. 3) arf. VG. 
III. 132; ÖG.* U.* Bj * taka a., ÖG * U * 
krævia I. ærva a., VM. I. G. 12. standa 
i arvi, se Standa. fa iorji at arvi, SM.* 
skipta arvi 1. arf, U.* G * jia skal Jiæt 
barn til arfs ganga, säges om ett barn 
som redan är dödt, men förklaras hafva 
varit berättigad!, till arfvet, som därför 
nu går till barnets arfvingar, Sm.* vara 
til arfs kumin, hafva tagit arf, U.* SM.* 
kumin at taknum (för -nu) arvi, H* 
mista a. (sit), ÖG. Ejis. 23; Æ. 7; VM. 
II. M. 10: 3. æghe aldrigh j>æn arf, o: 
rätt till arf (n. efter den dräpne), ÖG.* 
ÿæt gange aldrigh hanum til arfs, o: 
tillfaller honom icke som arf, han får 
icke ärfva det, ÖG.* iamn i arve, se 
Iamn. næmir 1. næst arve, ÖG. G. 9: pr; 
U. J. 21; H. J. 2. dela a., göra arf tvi— 
stigt, tvista om arf, se Dela. sva fore 
konungs arf sum karls, så väl för det 
arf som tillfallit Konungen, som för det

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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som tillfallit enskild person, VM.* dræ- 
pa til arts, ængin ma annan (sik) til 
arfs drapa, aghe aldrigh Jæn arf sum 
annan dræper til arfs &c.; att dräpa till 
arfs betyder eg. att dräpa en annan i 
afsigt att få ärfva honom; men man 
finner, på grunder som det blefve för 
vidlöftigt alt här utreda, att det härpå 
syftande förbudet att taga arf på någ
ra ställen blifvit tillämpadt på vilja
dråp i allm., såsom det ock är stadgadt 
i nu gällande lagbok Ä. 6:1; och det 
har (ill och med varit uttryckligen stad
gadi att aldrigh Jæn a ærva sum dræ
per hvat hælder lian dræper mæj vaja 
ælla vilia (ÖG. E^s. 22; ME. E£>s. 34: pr; 
St.Eds. 20: pr; Chr. Æ. 12:pr.), ÖG.* U* 
SM * VM. II. M. 10: 3; H. Æ. 13: 5 ; ME. 
Æ. 9 ; H. 2 ; St Æ. 8 ; H. 2:1 ; Chr. Æ. 10 ; 
H. 2. Jfr. Arver; Atergangs-, Bak-, Bryst-, 
Brôjra-, Firi-, damn-, Jæmpna Ja-, Kollar-, 
Maghar-, MJar-, Ofsinnis-, Uvinna-, Se- 
naje-, Sido-, Skyld-, Sköt-, Vigh-, præla 
arf; ÆrfJ.

Arf, f. (AS. arve, Eng. arrow, Isl. or, 
f. gen. ôrvar) pii. bughi mæj III tylf- 
tum arva, a. (varjer) af strængi löst, 
H.* a. af bogha, o: pil afskjuten från 
båge (jfr. arva skut, VM. I. M. 19.), SM.* 
sætia a. i fiæt, se Fiæt. læggia a. (i 
skoghi annars), lägga en pil såsom själf- 
skott till vilda djurs dödande (jfr. dra- 
gha spiut, se Dragha), H.*

Arfbeter, adj. säges om makar, som 
båda tagit arf, hvar efter sina släg- 
tingar, till följd hvaraf arfven å ömse 
sidor gå till delning mällan makarne 
(jfr. Beta), æræ the ey barnmynd æller 
arfbet, vartha the (ey) barnmynd æller 
arfbet, Sk.*

Arfda luter, se Ærfja loter.
Artfallin (ærf fallin), adj. som har gått 

i arf (jfr. Falla), loter ær framlejis a., 
a: har sedermera genom arf öfvergått 
till annan égaré, VG.*

Arfgænger, adj. (af ganga; Isl. arf- 
gengr) berättigad alt taga arf. ÖG.* 
VM.*

Arf luter, arva-, erva luter, m. arfs- 
lott. taka fullan a., ME.* St. G. 3: pr. not. 
18; Chr. G. 3: pr. Jfr. Ærfja loter.

Arfs gojs, n. Bj. 1:1. not. 11, skulle be
tyda arfgods, men är här endast en 
genom en skrifvares misförslånd till
kommen ändring af ordet servir; jfr. 
Arf 1.

Arftagbare, m. — arftaki; förekommer 
i en yngre hs. i st. f. arftaki 1. arvi. 
ÖG*

Arftaki, m. arfvinge. ÖG.* Sk.* Chr.*
Arftakin, adj. ärfd. a. (ojol) iorj, 

VG.*
Arf tal, n. (Isl. erföar-tal) arfsord- 

ning. merino æptir -li, ME.* Chr.*
Arftöker, adj. (af taka; Isl. =) = arf

gænger. ÖG.*
Arf Ja ior J, se Ærfja ior J.
Ari, m. (Isl. =, BH., 1. årmaÖr) sände

bud, tjenare som är sänd att uträtta 
något, konungs a., en Konungens äm
betsman, som skickades till Helsingland 
för att där på Konungens vägnar hålla 
ting, H * konungs a. Ja han Jingtar i 
hælsingia landi a konungs vægna, H * 
Att Kongsåra socken i Västmanland har 
sitt namn däraf, att en sådan Konun
gens ämbetsman där har haft sitt bo
ställe, bestyrkes däraf, att socknen 
fordom har hetat Kongsarlius, hviiket 
namn eg. har tillhört den kongsgård 
där Konungens are har bott, och hvar
af lemningar ända till senare tider va
rit synliga; räntan af kongsgården var 
ännu af K. Gustaf I förlänad åt hans 
befallningsman öfver Västmanland; se 
Grau, Beskrifning öfver Västmanland 
s. 314-316.

Arild (æreld, Sk.), ? af a. (D. af arilds 
tid), från forntiden, Sk.* St.* Om detta 
Danska ord se Sk. gl. och Mb. D. Gl.
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Arilds eyendom, ni. beständig egendom, 
full eganderätt; förekommer i en yngre 
hs. i st. f. værulzskôt; andra hss. hafva 
evygh eyedoin. Sk.*

Æriltz mölke, f. urgammal qvarn. Sk.* 
Æreltz rum, urgammalt ställe. Sk.*, 

där fråga är om strömfåra.
Arilds sködter, adj. = værulzsk öfter, 

i st. f. hvilket ord a. förekommer i en 
nyare hs. Sk.*

Arin, serin, in. (Isl. arinn, D. arnested) 
eldstad, prov. arne. VG.* boa, fara, ko
ma a (iorÿ) mæji elde ok serne, allitt., 
a: med eld på spisen, ÖG.* elder kom- 
ber (up) af onine 1. ugni seller serne, SM. 
Kk. 2: pr; B. 18: pr.

Ærins hus, n. hus där eldstad är. ME.* 
Ghr.*

Ark, f. (Isl. örk, gen. arkar) stor ki
sta, lår, prov. örk. )( kista, VG.* 

Arkar lykil, m. kistnyckel. raja -klum, 
hafva om hand nycklarne till kistorna, 
där barnens saker förvaras, VG.*

Arka nikil, n.=arkar lykil. VG * II. A. 6. 
Ar kouitnger, m. gojer a., en konung, 

under hvars regeringstid ständigt god 
årsväxt inträffat, hvilket af de gamle 
tillskrefs konungen. VG.* Jfr. Ar 1.

Arla, adv. (Isl. arla, årliga) tidigt, 
bi tida. a. eÿa siÿla, G.*

Arliker, adj. årlig, -ka utskyldir, -k 
ingseld, SM * ME.*

Armben, n. armpipa. Bj.*
Armber (arm, Sk.*), m. arm. ÖG.* U.* 

SM * VM. II. B. 23: 5; Bj * Sk.* ME. SV1. 
5, 6; SVjo. 2: pr; St. SV1. 8, 9: pr. huggin 
i arm ovan ella nidhan, a: ofvan 1. ne
danför armbågen, likasom i det följ. 
lårben ella lsegbcn, St. SV1. 7; jfr. arm
ben ovan albogha seller nijian, Bj. 14: 3.

Armborst (arbörsth, Sk.; armbyrst, 
armborst, armbost, arbörsth &c.), n. (Isl. 
armbrist, armbrysti) ett särskildt slags 
båge, som skiljer sig från den vanliga 
(handbågen) därigenom, att den spän

nes genom trampning med foten och 
genom en vid bältet fästad krok, och 
hålles spänd därigenom att strängen 
lägges på ett slags iås (hvaraf en så
dan båge äfven kallades låsbåge), som 
sitter på ett vid midten af bågen fä- 
stadt tvärträ, hvari är en ränna, i hvil- 
ken pilen lägges; jfr. mina Jur. af A. 
s. 97. Detta slags båge namnes äfven 
i Kon. och höfd. styr. ed. Scheffer s. 
13b, och ej sällan i gamla D. skrifter; 
se Mb. D. Gl. o. arbörst. I samman
hang med det som i mina Jur. afh. 
blifvit anfördt angående Prinsessan An
na Comnenas berättelse om ett hos 
barbarerna på hennes tid brukligt va
pen, må här tilläggas alt det af äldre 
författare misförstådda Hebreiska ta
lesättet Snffi'p -p-, trampa (o: spänna) 
båge (se Ps. 7: 13; Es. 5: 28; Jer. 46: 9. 
&c.), bevisar att ett slags båge, liknan
de den ifrågavarande, varit brukad af 
Judarne, såsom äfven är kändt om 
andra gamla folkslag. Sk.* ME.* Chr. 
Kg. 34. spænna a., koma meth spæntom 
-tom, Chr. Eds. 5: l ; 13: i ; DrVd. 1: .pr. 

Armhula, f. armhåla. Sk.* CÜr.* 
Armlægger, m. (Isl. armleggr, öfver- 

arm, )( handleggr) 1) armpipa, öfra 1. 
undra armbenet. VM.* G.* 2) öfverarm. 
binda J>iuf um -gia, o: bakbinda öfver- 
armarne, )( bundnum ærmabandum, med 
armband framtill bundna vid handle
derna (jfr. Ærma band), ÖG*

Arop, n. 1) åkallan, rop om hjälp. St.* 
2) ondt, rykte. a. komber (a man), St.* 

Aros (arits), m. (af a, gen. ar, å, och 
os; Isl. åross) åmynning, prov. åros. Se 
Væstraaros, SM. och ME. ind. n. pr.

Ars fæsta (arffæsta), f. (fortsatt) ar
rende af jord på ett års tid. vita 1. 
ægha vitii til a., bevisa sin rätt 1. haf
va rätt att sitta qvar på den arren
derade jorden ett års tid, VG.* Jfr. 
Ars gæf, Græsfari, Halmhcr.
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Arsfödha, f. ett års föda. St.*
Ars gsef, f. städja för ett års arrende 

af jord (jfr. Grsesfari). ÖG.* vseghia .. 
msej a., se Ysegia.

Arsmot, n. eg. den tid då ett år för
lidit ; = arsmots öl. St. G. 7: 5; Æ. 19: 2. 
not. 74.

Arsmots öl, n. ett gille som, enligt 
St.*, af arfvingarne hölls ett år efter 
dens död som de hade ärft, och då arf- 
skiftet synes liafva blifvit firadt; d. s. 
som annars kallades servis öl; se Ærvisôl.

Art, se Æria.
Artikel (articulas: pl. artide, artig- 

lse, Sk.), m. artikel. Sk.* i tliessom ar- 
ticnlom (Svensk ändelse i st. f. -lis), 
o: de särskilda styckena af denna flock, 
St.*

Arvabolker, se Arver.
Arva bot, f. 1) böter som, enligt VG., 

af dråpare erlades till den dräpnes arf- 
vinge. )( settarbot, VG.* Jfr. Man-, Ögnar 
bot. 2) målsegarens (den dräpnes arf- 
vinges) andel i dråpsböter. SM.* VM.*

Arva iorj, serve iord, f. arfjord. Chr. 
J. ind. 2, 3,9. och nott. 5, 26; hvartill 
bör läggas VG.*, som genom skriffel 
har halvse iorj.

Arva luter, se Arf Inter.
Arvalös, adj. som är utan arfvingar. 

Chr.*
Arvaskut, n. (af arf, pil) skott med 

pil. VM.*
Arver (arf, VG.* Sk. server, arvi, ar

vse, VG.), m. (Isl. arfr) 1) jord, fast 
egendom. )( lösir psenningar, VG.* 2) 
död människas qvarlåtenskap. dör ma- 
Jer .. Ja skal a. hans &c., drseper ma Jer 
man vil hava a. hans, taka a. mans, VG * 
3) arf. VG.* Sk * ME * taka bo 1. iorj 
at arvi, skipta arvi, a. ganger i kolla 
skipti, arva holk er &c. VG.* mista arf 
sin, VG. II. Add. 11: 14, 15. drsepa man 
(sik, barnum sinum, kono sinni) til arfs 
(jfr. Arf 3), VG.* Ja havir him arf

hsegnat, se llsegua. Ja giftis him allum 
barnum sinum apter (1. ater) til arfs 
(jfr. Apter 2), VG* frillubörn gcngu 
fra arvi sinum, gingo från 1. förlorade 
sin arfsrätt (som de förut hade haft), 
VG.* — Jfr. Arf, n.; Bak-, Dana-, Su- 
nararver : Gangu-, Presta-, Utarf.

Arver, m. arfvinge. Se Arvi.
Arvi (servi; arver, VG.*), m. 1) arf

vinge. VG.*ÖG.*U * SM* VM.* II.* Sm.* 
G.* Sk.* ME * St * nseste a., Sk * a. ok 
septimselandi, en dräpen människas arf
vinge, som anställer rättegång mot drå
paren (då de två orden beteckna sam
ma person, jfr. Asker), se Ogilder. sö- 
kia (Isegher) til JriJia arva, o: till dess 
lägersmannens qvarlåtenskap tre gån
ger gått i arf, 1. hans arfvinge dött 
och blifvit ärfd af en annan, och denne 
åler af en tredje, mot hvilken ännu ta
lan kan anställas, VG.* Jfr. Bak-, Bryst-, 
Skap-, Sksept-, Vigh-, Ut arve; Börna 
arvar; Fram-, .famn-, Samarva. 2) den 
som man har ärft. han sella hans a., 
Jer sella Jerra arva, ÖG.*

Arvi, m. arf. Se Arver.
Arvi bol, n. (för arva bol) ärfd gård. 

H*
Arvinger, m. = arvingi. ÖG.*
Arvingi, servingi (erfingi, G ), m. arf

vinge. VG.* U.* SM* VM.* H.* Bj.* G* 
Sk.* ME. G. 6: pr ; Egn. 34: 1, 2; DrV£>. 
16, 17; St.* skipti hun .. vij -gia sina, 
o: sin förut aflidne mans arfvingar, Bj.* 
Jfr. lltarvinge, Jamnservingar.

Arvo Ja, arvuja, servo Ja (erfvoda, 
Chr.), v. a. (af arver 1) eg. göra landf- 
arbete; arbeta, göra arbete I. ijenst i 
allm., äfven krigstjenst. VG * ÖG.* SM * 
St * Chr * ssed sum man -Jer i iorje- 
na, SM.* Jer snm mera a. for os, n. 
i konungens tjenst, VG.* a. ar for mark 
hvaria först före malsaghanda &c., = 
ganga til arvodes (se Arvuji), ME.* 

Arvuji, servoJi (arviji, VG. erfvode,
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Chr. ærvæjæ, ærviji, H. ærvaje, Sk.), 
n. 1) eg. landtarbete; arbete i allm. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.*H.*Sk.*ME.* 
St.* hnxan ok a., VG * Jæn bygt ha
ver ok a. alagt, a: nedlagt arbete på 
jorden, SM. B. 20: 4. not. 97. gange til 
-Jis (til bondans 1. for konungenom &c.), 
o: aftjene böter med arbete, U. p. 7:3. 
nol. 29; St.* Chr* gange in til malsæ- 
ghanda ok löse mark um ar hvart me]) 
a. sinn, SM. M. 14: 2. vara åt a. bos 
bondanum, U. p. 7: 3. not. 35. löse ska- 
dhan niedh a. sino vidher malsæghandan, 
gange in til -des fore giæld, St.* Jfr. 
Firi fara, -ganga, -gæra, —sigliia : For- 
vjerka. 2) besvär, svårighet. VG.* —• 
Jfr. Arbete.

Ærvades för, adj. = værknaja för. St *
Arvujis lön, ærvujis lön, f. och n. pl. 

arbetslön, belöning. VG.* ÖG.* Bj.* St.*
Ærvudliis man, m. arbetskarl. St.*
Ar]>a, f. något till seltyg hörande ting, 

tilläfveutyrs selpinne 1. sölja. stiæla a. 
af sila, SM.*

ArJaskeJ, f. (af ar Jer) plogskakel; 
ej ”vomer, quum forma laminam re
fer atf såsom Ih. (Gl. II. 589) antager, 
ty bilder af arjre nämnes särskildt på 
samma ställe. SM.*

Arjer (årder, dat. ar]>rc, acc. ar Jer), 
m. (af séria) årder, plog. SM* VM.* Jfr. 
Ardir bilder.

Ar Jer, part. pass. se Æria.
Aræk, a rek, n. (Isl. reka, vräka, drif- 

va) boskaps drifvande i bet. koa a. ok 
soar, rättighet till bete för ko och so, 
VM* k a* n na (n. manni) a., o: att han 
drifvil sin boskap i bet på en annans 
åker 1. äng, VM.*

As, m. (Isl. åss) 1) bjälke, prov. ås 
(hvaraf takås, den öfversta bjälken på 
takresningen). II.* 2) ås, bärgsrygg. sva 
at sea ma as a borji, as ma synas a 
bordhe, fartyget har icke hunnit längre 
bort, än alt man om bord ännu kan

se åsen (troligen menas eg. åsen på 
Södermalm vid Stockholm, hvilken for
dom däraf kallades Asön; men detta har 
blifvit lämpadt på hafskusten i allm., 
sådan den visar sig på afstånd ut åt 
hafvet). Då det tyckes vara tydligt att 
här är fråga om livad man på farty
get kan se ål landet, och ej om hvad 
på landet kan synas af fartyget, så 
måste de anförda ordens rätta mening 
vara den här uppgifna, ehuru liknande 
talesätt i några D. Stadsrätter blifvit 
så uttydda, att med as skulle förstås 
fartygets master 1. råstänger, som än
nu kunde synas från landet (se KB. 
GDL. V. 380, 465; Thorsen, de med. 
Jydske Lov beslregtede Stadsreiter s. 
92, 93, 136, 200, 226). Bj.* St* Ordet 
as i bem. af bärgås ingår i många stäl
lens namn, såsom Ase, Asön, Iliordsas, 
Hselghiaras &c., och äfven ändeisen os, 
troligen med samma bem., förekommer 
i några namn; se ind. n. pr. vid VG., 
Bj. och St.

Asaka, v. a. (Isl. åsaka, beskylla, an
klaga) åtala. VM.*

Asannat, ett misskrifvet ord, för 
hvilket utan tvifvel bör läsas: ai san
nan at, G.* Likasom a i början af d. o. 
tillkommit af ai, så har troligen, genom 
en icke ovanlig sammandragning, san
nan at blifvit förkortadt till sann at, 
sannat; man kunde väl, om ej annat 
råd funnes, öfvs:a orden: far ai sannat 
gart med: kan han ej göra (del) be
styrkt, då sannat vore n. part. pass. 
(jfr. S-e s. XXVI), men detta tvungna 
uttryck kan svårligen antagas som rik
tigt, ehuru det har en skenbar likhet 
med orden giter ban ei sannat at sva 
giort, SM. M. 34. (se Sanna), där dock 
sannat är supinum; men äfven nämnda 
ställe är sannolikt felskrifvet, och en 
annan hs. har det annars brukliga ta
lesättet sannan at giort, hvilket äfven



38 Asannat — Asker.

på anf. st. i G. erbjuder sig såsom den 
enklaste rättelsen.

Asater, adj.(Isl. åsåttr) ense (om), nöjd 
(med), göras -tir, öfverenskomma (om), 
VG.*

A sea, a se (asia, G.), v. a. 1) påse, 
åskåda. VM.* augum a., G.* sis a hinna, 
a : synes, G.* man vijier binda &c. mæÿ 
sa*x 1. tveni niannum ÿem J>ser viÿ yarn 
ok a saglin, U.* tvæggia manna vitni 
sum vij> 1 nær varu ok a sagku, Bj* 
ME. SV1. 12; Chr. B. 18: 8; SV1. 13. 
vitni sum a saghu, G. 23: pr. 2) syna, 
besigtiga. VG. I. S. 4: 8; A. 4: pr; II. A. 4; 
SM.* 3) tillse, undersöka. G.*

A sigh ling, f. påsegling öfversegling. 
göra (a) aÿrnm a., U.* SM.*

Asikkia (asikiæ, asikyu, asækyu), f. åska. 
VG* Så har Ih. förklarat d. o., hvil- 
ket han, utan tvifvel rikligt, härledt 
!'ab As, eommuni deorum nomine, et 
ecka, transvectio, quum crediderit olim 
vnlgus fatuum Thorum, dum tonat, 
curru sno quatere Olympnm" (Gl. o. 
åska; jfr. disp. Vet. ratal, regg. Sv. 
G. s. 140 o. f.). Han antager, livad jag 
ej finner skäl att antaga, att o. a. bör 
sammanbindas med det därefter följande 
elder, såsom svarande mot del nuva
rande ordet åskeld. Då ordet åska tyd
ligen är sammandraget af asikkia, 1. 
såsom det i en hs. (II. U. 13. not. 10.) 
läses, astekyn, då med as i denna sam
mansättning olvifvelaktigt menas Thor 
(såsom åskan ännu hos oss äfven kal
las tordön (Thors dån 1. bullrande), 
på D. torden, och då detta buller till— 
skrifvits Thors åkande (jfr. Geijer, Sv. 
R. häfd. I. s. 268, 269, Sami. skr. s. 206, 
207), hvaraf kommer provinsordet tors- 
åka, likasom man ännu ofta hör sägas 
att åskan kör, så synes ingen ting kun
na vara mera klart, än att senare de
len af ordet a. är ordet åcka, körsel, 
hvilket också af Ih. antages såsom

allmänt kändt, och änmi i flera landskap 
är brukligt (se t. ex. PM. Hall. Ordb.J, 
och äfven i Skåne är så allmänt be
kant (ehuru det, lika med många an
dra, saknas hos Rz.), att Lindfors i sitt 
Svenska och Latinska Lexicon uppta
git det såsom allmänt Svenskt ord. — 
I några gamla, af R-t (II. 222) anför
da hss. förekommer asikkia, asikkionna 
(gen. defin.).

Aska, f. aska. hema i a. sitia, ett för
aktligt ytrande om en broder, som sä- 
ges ej göra annat än sitta hemma vid 
spisen, under det att andra syskon äro 
i nyttig verksamhet; samma mening- 
ligger i de hos oss brukliga titlarne 
askefis, askepjäsk m. fl., likasom i dy
lika benämningar hos andra folk, så
som aschenbrödel, rend rillen: jfr. A-n 
Ordb. o. oskeladd. )( fara köpfierjmm, 
VG.*

Asker, m. 1) spjutskaft (af askträ). Se 
Spiutsasker. 2) spjut. (Isl. askr före
kommer äfven i denna bem., likasom 
alntr, almträ, äfven har betydt båge; 
se Fr.) at taka ma mse]> ask ok æuda 
(för askar ænda) ok öxa skapti, med 
änden 1. spetsen af spjutet &c. U.* at 
han aske ok odde (för askar odde) ta
ker til, VM.* Flera exempel af dy lika 
sätt att mäta korta afstånd äro anför
da af Gr. RA. s. 68, 69. Man skulle 
förklara dessa talesätt så, att a. betydde 
spjutskaftet och sende 1. odder särskildt 
spjutets ände 1. udd, om det icke vore 
en mycket ofta förekommande gramma- 
tikalisk figur (kallad hendiadys, ev Sia 
Svoiv), då till närmare besläminnnde af 
en saks beskaffenhet, bestämmelsen ut- 
tryrckes genom ett särskildt subst., så
som om två särskilda saker menades 
(jfr. Bihangel). 3) ask (hvari matvaror 
förvarades), vara saman om ask ok disk, 
vara samman om maten som tages ur 
samma ask och ätes af samma fat, )(
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skilde at om mal ok mæte, VG.* De 
anförda ordens bem. upplyses af det 
ännu, åtminstone i en trakt af Småland, 
bland allmogen brukliga talesättet: taga 
fram ask och disk, o: framsätta mat 
till ankomne främmandes undfägnande; 
jfr. U. Addenda s. 453. 4) ett målkärl 
af en viss, nu okänd storlek, fiurir as
kar hunags I. smörs, Sm.* I Norge haf- 
va varit tre målkärl för våta varor: 
askr, bolli och justa; af dessa var ask 
det största, så alt 4 bollar gingo på 
en ask, och 4 justor på en bolle (ML. 
GulL. Kp. 29.). Om ask såsom ett for
dom i Danmark brukligt målkärl, se 
Mb. D. Gl.

Askilia, v. impers, m. acc. eg. skilja 
människor från hvarandra, göra dem 
oense; vara oense, tvista, skil Jem a, 
æn Jem skil a, skil a hion tu, skil a 
Jorp ok by &c., VG.*(u. Skilia); U. Kk. 
22:1; Kp. 8: pr; SM.* St.* en Ja taker a., 
en Jaim kan a., G. 28: 6; 32.

Asku ojensdagher, m. ask onsdag, nä
ste onsdagen efter fastlagssöndagen, 
så kallad af bruket i katolska kyrkan 
att på denna dag, då den stora fastan 
före påsk börjades, till ett tecken af 
botgöring beströ sig med aska. SM.* 
Genom okunnighet gifves detta namn 
nu stundom åt onsdagen i påskveckan, 
som annars kallas dymmelonsdag (jfr. 
Dymbilvika) och fordom kallades klokna 
ojensdagher; ett mistag som, besyn
nerligt nog, äfven begås af Mb., D. Gl. 
o. klokkeronsdag, men detta fel har han 
rättat i D. Ordb. o. aske.

Askyrd, f. öfverskridande af rätta 
gränsen vid sädesbärgning, så att man 
skär in på grannens område. H.*

A siat (askett), f. öfverskridande af 
rätta gränsen vid hö- 1. sädesbärgning, 
så att man slår 1. skär in på grannens 
område. ÖG. B. 21: 2, jfr. §. l.

Asiata, aslæta, f. 1) eg. öfverskridande

af rätta gränsen vid höbärgning, så att 
man slår in på grannens område. )( 
skyrd 1. askyrd, H.* 2) i vidsträcktare 
bem. = a slat. VG.*

Asokn, asökn, f. lagsökning, utsökande 
genom rättegång. Sk.* Jrea marker at 
-ninni, a: för lagsökningen, 1. därför att 
han ej utan lagsökning gjort rätt för 
sig (jfr. Sokn), VM*

Assæti, se Hasæti.
Assvaru ej, assværu-, asværu ej (i 

nyare hss. assvars-, asvorths-, asvorn 
eth &c.), m. (af a och sværia) käran
dens ed därom, att den anklagade be
gått del brott, hvarför han beskylles. 
Sk.* veta maniii a., gå sådan ed mot 
den anklagade, Sk.* Formulärer för 
denna ed läsas i Sk. I. 118, 143. Jfr. 
Asöres ejer, IVefns ed, och KR., Nyt 
Jur. Ark. XIV. s. 74 o. f.

Astadhe man, m. bofast man. gothe 
-nuen, Sk.* Ordets här antagna bem. 
bekräftas däraf, att astæju nuen före
kommer i den delen af Teige stadga 
1345 (Sv. Dipl. V. s. 480), som är upp
tagen i ME. G. 8: 5, där i st. f. nämn
da ord läses bolfasta nuen. Då i några 
yngre hss. af Sk. i st. f. d. o. läses 
förståndige 1. rætfærdige mæn, så är 
detta åtminstone icke någon riktig öfvs., 
ehuru det icke är så uppenbart falskt, 
som då Ih. (Gl. I. 1000) förblandar a. 
med istaja man. Jfr. Astathugher.

Astathugher, astædigher, adj. bofast, 
gothe -ghc mæn, Sk* Jfr. Astadhe man, 
och Mb. D. Gl. o. astadig.

Asyn, f. 1) åsyn, påseende, i a. mans, 
VM * Sk.* nti hvars mans åsyn ok åhö
ra, Chr.* Jfr. Asynar vitni. 2) synligt 
tecken 1. märke (efter begånget våld 
1. liden skada, å människor 1. ting), sy
nis a. a hænni &c. U.* SM* VM. I. Efas. 
3: pr; II. Kg. 3: pr; H. Kg. 3: pr. æru 
-nir a manni, ær ængun a., VM. I. M. 
14; II. M. 21: pr. hava a sik fulla a., SM.*
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a. a hæste ella klæjuiu, VM. I. B. 38:2. 
»ni sannar -nir a liiisi, VM.* 3) syn, 
besiglning. ransak ok a., vitni Jet mej 
a., G * a. (til) næinna, VG. I. J. 16: pr; 
M. 3 ; II. J. 37; M. 3. a. til næmna af lan
den«, VG. II. M. 3 a. af landsjingi til 
næinna, VG. III. 144. bærajs a., VG. I. 
J. 16: pr. (där hæræj troligen är skrif- 
vei för liæræz) ; II. J. 37 ; M. 3. lands a., 
VG. I. J 16: pr; M. 3; II. J. 37. a. vitnar 
me J ma nui, VG. II. M. 3. seftir gojæ 
nianiiæ a., o: enligt deras efter hålien 
besiglning afgifna ytrande, Sk.* Jfr. 
Asynar mæn.

A syn, adj. symbar (om mishandling 
som lemnat märke efter sig), uni a 
synt ær æller a synæ vitni i gen, om 
märke synes på kroppen, 1. vitne som 
sett mishandlingen finnes mot (den an
klagade), Sk.* Jfr. f. Asyn 2.

Asynar mæn, asyna mæn, m. pl. = sy
na mæn. VG.* SM.*

Asynar vitni, asyna vitni, n. 1) åsyna- 
vitue. VG.* Sk.* ME* St. B. 19: pr; Chr. 
B. 44, 46: pr. 2) vitnesbörd af åsyna- 
vitne. bæra a., VG* vitæ mæth tviggiæ 
mannæ a., Sk.*

A sæmia, v. a. m. dat. åsämja, vara 
ense. sæmlier manniim, bajiini, Jcm &c. 
a, utan alliun sæmi a, kan ei ail uni a., 
sæmber a bathe sokn «k præsti &c. VG * 
(u. Sæmia); ÖG* (Sæmia); U.* (Sæmia); 
SM * (Sæmia) ; VM. II. J. 17; H * (Sæmia) ; 
Sm* (Sæmia); ME. Egn. 27: pr; B. 1: 3; 
7: 3 ; 21:4 26:1; pg. 33; St. B. 20:2 ; Chr. 
B. 29: 2; Tg. ind. 35. — A sæniias, v. dep. 
sæms Jem eig a, VG.*

Assæti, A sættære, se Hasæti.
Asükn, se Asokn.
Asöres ejer, m. (af sværia) ed, som 

å kärandens sida görs till svarandens 
öfvertygande. SM.* VM * vetæ manni 
-ej, Sk. 1.141, där äfven förekommer 
den i Sk. vanliga formen assvaru ej. 
För a. har en yngre hs. af SM. a sorin

edlier, hvilket närmar sig de ymgre 
formel- af assivaru ej, som förekomma 
i hss. af Sk., 1.118. not. 79. &c.

At (ad, VG * H * æt, ME * a thin för 
at thin, Sk.*), præp. 1) åt, till; beteck
nande a) eg. stället 1. saken, hvarål 
något är vändt; b) stället 1. saken, 
hvarål en rörelse är riglad ; c) tiden, 
åt hvilken man kommer 1. har kommit ; 
d) personen 1. saken, för 1. mot hvil
ken något görs 1. sker; e) det, hvar- 
till någon 1. något görs 1. blir; f) det, 
hvarlill något användes 1. behöfves; g) 
det som något tillhör, hvilket stundom 
äfven kan uttry ckas med genilivus; h) 
föremålet för en handling, hvilket kun
de uttryckas såsom direkt objekt med 
accusativus. 2) på, i; betecknande a) 
stället, cc) på hvilket en rörelse sker i 
en viss rigtning (långs åt), ß) inom 
hvilket en rörelse sker i en viss rigt
ning (genom), y) där något är 1. sker; 
b) tiden, då något sker, c) tillfället, då 
något sker; d) sättet, hvarpå något 
görs; e) medlet, hvarmed något görs, 
1. del, hvarmed något börjas 1- slutas 
1. ökes; äfven om böter såsom medel 
att försona ett brott (med). 3) vid. 4) 
hos. 5) till, som, i egenskap af. 6) till, 
i afseende på. 7) för .. skull (propter). 
8) om, angående. 9) enligt, i öfverens- 
stämmelse med. 10) framför infinitiver 
(jfr. Bihanget): a) (till) att, betecknan
de i allm. handlingen in abstracto, då 
den står i indirekt förhållande till ett 
föreg. ord (nota infinitivi, T. zu); b) 
för att, betecknande afsigten 1. ända
målet, hvarför handlingen sker (T. um 
zu). 11) såsom fydlnadsord utan särskild 
betydelse, a) framför verber, äfven in
finitiver, då prop, där icke eg. passar, 
1. vanligen brukas; b) lillagdt efter en 
annan prep. 1. ett adv.; c) framför ett 
adv. — Exempel följa: la) vænda bæl 
ok nakka at hemkynnum, VG * vara at
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bak manni, d: bakom, SM.* aker ligger 
Jværs at diki, ME. B. 6: 2. sla vær æn 
hans vili vari at, VM.*(2). 1 b) rija 1. 
fara &c. (hem) at manni (utan 1. med 
fiendtlig afsigt, hvilket ses af samman
hanget, men ej ligger i o. at), rinna 
at annars tomt, stamma hem Jing at 
manni, rinna 1. ryma at garje, VG.* ÖG.* 
U * SM.* VM* H* rija at hiorj mans, 
ÖG.* ganga at biiim 1. ikornum, fara at 
fiskuni, n. för att taga dem 1. fiska, ÖG* 
U * G.* Sk.* hugga at manni, OG.* U * 
kasta at fæ annars 1. söji, SM* VM* 
kasta sten at manni, Bj.* kasta at man
ni mij staini, G."* han komber at do- 
rum, k omber hin at, VG * koma at by, 
SM * livar J»c bsest at koma, St. B. 22: 
6. at hitta, hitta till, råka, besöka, se 
Hitta, at hittas, komma i slagsmål, se 
Hitta, rinna ut at diki, SM * ME. B. 0: 2. 
koma vrakandis at lande, Sk * sko skær- 
pcr at foti, VM * ganga at illu sum 
bilder at stene, SM.*(3). livat sum at 
Jy kan koma, a: komma åt, hända, ÖG. 
B. 17: i. hvat sum helst kan at koma, 
G. 18: l. kan vær at koma, St. B. 17: l. 
skathe komber at stutli, hvat sum at 
(thy) komber, Sk. I. 224; V. 3:13. van- 
gömsla hans gik eig at, kom ej till, 
egde ej rum, VG. I. FB. 10: i. koma at 
arvi, at ængo komin, se Koma. gull gau
ge at rættum arva, Sk * sum han ma 
at koma, såsom han kan komma där
till, n. genom öfverenskommelse, Sk. I. 
127. at ættæbot skal man cy længer 
faræ, gå längre (ut i slägfen) till ät- 
tarboten, a: till dess hopsamlande, Sk.
I. 91. hyggia at, eg. vända tanken åt 
en sak, se Hyggia. Jfr. At lija. 1 c) sæ- 
gher egh vara at daghinum kumit, a: 
att det ej är kommet till den bestäm
da tiden, alt tiden ännu icke är ine, 
ÖG. ES. 16: pr. nu ær at (n. Jem tima) 
kumit, är det kommet till den tiden, 
ÖG. B. 9: 6. sen at Ji mali er kumit,

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XI

G * 1 d) halda dagh 1. stæmnudagh at 
andrum, VG * stiela mat at sir, G.*(2). 
sælia gods at manni, a: för hans räk
ning, St.* ta k för æ at manni, se Tak förte, 
guj hylla at sær ok at (n. sær) g raun ia, 
se Hylla, resa vapn at andrum, Chr. 
DrVI. 38: 1 ; DrVd. 1: pr. dragha sværj 
1. rykkia stikæmæz at manni, Bj. M2), 
görte snæru at diuruin, Sk.* (2). gôræ 
avat at manni, Sk.*(2). hæfhæ at manni, 
Sk.* ilzkæ (iorj) at manni, se Ilzkæ. 
illa at manni at han &c. VG. II. K. 3. 
ægha sak at manni, H.*(2). sökise hæl- 
ghaebrut at manni, Sk.* atlijer sot at 
manni, U.*(3). le) varja manni at ba
na, se Bani. at daujuin drepin, se Brte- 
pa. elder fliauger i annars garj at ska- 
ja, Jet icr manni at skaja, G.* 1 f) at 
upheldi, G. 20: 5. at maira maki, G.*(2). 
vapn at likarna ok at benum, ME. Kg. 
11: pr. takæ kunu at hiomelagh, Sk.* 
at gott gagn, U * gript at (n. liki) vi- 
ghia, U. Kk. 8: l. gior 1. Je giorjo ænkti 
at, o: för saken, VM.*(2). lof (n. Jser) 
at bejas, præst at (n. kirkiu) hejas, 
U. Kk. 1:1; 5. kuster vindcr at, æn sva 
vinder at halva bot, pænninga vinnas 
at, Jæt vins at, umeghn vins egh at, o : 
finnes (ill böters betalande, skadans 
ersättande &c., räcker till, se Vinna. 
Ig) fajiratbarni, barnets fader, SM.*(2); 
VM.*(2); G.*(2). fajir at fosterlandi, 
VG.*(2); bani at manni, ÖG.*(10);Sk.*(2). 
lykt at laghum, U.*(3). nykil at hær- 
bterghi &c. VM.*(2); ME, pj. 12: 2; St.* 
raja lasum at (husum), ÖG.*(2). las al 
at (n. skipi) vara, G.*(2). æghande at 
(vatne &c.), SM.*(10); Sk.*(9). full fang 
at vatne, ME.* bijia han sea hemuls 
ej at sær, o: hans hemulsed, den ed 
som det tillhör honom att göra, se 
Hemuls ejer. 1 h) göma at husum &c., 
= göma hus, U* SM.* H. Kk. 2: 2; Bj* 
vakta hær at, ME. G. 8: 5. kalla at gran- 
num, U.*(l). laika at manni, G.* sum at
/. 6
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göma Jem mannum, VG. II. Forn. 46-, 
(där verbum är satt mällan prep, och 
nomen, likasom t. ex. sum i agha köpinu, 
ÖG. ES. 8; sum firi var J Jerre brsennu, 
ÖG. E{ds. 31: pr.). 2 a, a) rija, fara &c. 
at vsegh, ÖG.*(3) ; U.*(3); SM. 27: 5; 
VM.*(3);H.*(3). aka at gatu, St* rija 
at ren, SM. B. 10: pr. ssetia gar J at ræ- 
tum skialum, ÖG.*(3). vika at vatne, 
rost at lande, ÖG. Dr. 11: pr. ut 1. up at 
akri, ÖG.*(3) ; U.*(3) ; jfr. Up. up at vatni 
Ji &c. G.*(3). kliva up at næti, Chr.* 2 a, 
ß) skiuta in at liura, VG.*(7). inkasta 1. 
införa at vindöglia, inganga at gluggi, 
0G.*(7) ; SM.*(7); ME.*(4). up at örs 
vatni, up at odnem senlangiim, VG.*(4). 
2a, y) at bajstuvu, U* SM* at kirkiu, 
VM. I. Kr. 13: 2; pj. 11. at akri 1. sen- 
giiini, U.*(3);SM.*(3). at strandu, stajum 
&c. G.*(3). hema at hemkyiinum, VG.*(4). 
læggia man at iorj nijer, VM.*(3). 
skæri af at bajuni sendum, se Âfskæra. 
læsta man at limum, bester at hsendi, 
se Lsrsta. engin ir fengir at (n. fingri), 
G.*(3). gôræ lyder at mans limmser, 
SU.*(3). sværiæ at liselaghdome 1. bok, 
a: hållande handen på &c. Sk.*(3). at 
kirkiu sokn, Sk.*(3). at fæjvcrni 1. mö- 
Jerni, på fäderne 1. möderne sidan, 
VG.*(3). at fyrst© skipvist, VM.*(3). at 
agrcpinum, se Agriper, læggia lön at 
fæ, se Lön. malsæghande at ÿy male, 
ÖG.*(10). hær at, häri, i dessa mål, 
Sk.*(l). gilder at ior^a köpum, H.*(4). 
ÿetÿungi,gagn,hughnaÿer ser at, U.*(3); 
SM.*(3). Jet sum or sei mest Jarf at, 
G.* so margra sum bol gielder at mar- 
kum, a: i marker (räknadt), då antalet 
af marker räknas, G.*(3). vari hvart 
Jai ra at vereldi sinu, G.* (3). iru at fem 
markum, = iru fem marker, a: bestå i 
fem marker, G.*(3). at annars, at sialfs 
sins &c. (n. husi), i en annans &c. hus, 
= hos en annan &c. ; se nedf. under 
4). 2 b) at qvældi, paskiim, höste &c.

VG.*(3); ÖG.*(3); U.*(3); VM.*(3);H.*(4); 
Sm * Sk. 1. 225. at siunda 1. JriJia da- 
ghi, endagha, utfserja dagh &c. VG.*(3); 
SM.*(3); VM.*(3); Sm* Sk. 1.203,225. 
at iamlanga mote, U.*(3); SM.*(3). at 
Jy, eno & c. sinni, se Sin. at hvaru 1. 
Jy bragji, at sama tima, at (lagha 1. 
rsetum) frestuin, G.*(3). at JriJia &c. 
ari, G *(3) ; ME. B. 24: 5. Jre synnodagha 
at slagh, se Slagh. 2 c) at daghurje 1. 
natvserji, VG. I. Md. 1: 3. (där för at 
framför d är skrifvet a); II. Dr. 4. at 
liks utfserj, U.*(3) ; Sm.* Bj.*(3). at öl- 
dum, miingati, VM.*(3) ; G.*(3). at Jrim 
ölstsemnum, Jry öl ser iammykit skal böta 
at, VG.*(3). at iyrsta landsthing, Sk.*(3). 
at JriJia sal, i den tredje betalningen, 
o: då den sista delen af dråpsböterna 
erlägges, Sk.*(3). at kirkiu vigsl, G.*(3). 
at stsemnu, fsemt, Jingi, laglistsefmi, 
ÖG.*(3); Sm.* Sk. 1. 173, 178 , III. 16; 
V. 2: 4. at eniiin bardagha, SM.*(3). at 
enne styld, VG. II. p. 16. ser alt at eno 
drape, äro bilda delaktige i samma dråp, 
ÖG.*(3). fa 1. köpa at rsetu (torgh) kö- 
pe, Sk.*(5). at Jy inname, se Innam. at 
rsettum biskups fserjum, H.*(4). at hem- 
dum drepin, G.*(3). at fyrsta ksero, VG.* 
(4). at tal« rsette, H.*(4). at hvarre 
(msessu), ÖG.*(3); Sm.* cjer fals at 
nsemd 1. rsefst, se Falla, falla at nseuid, 
Sk. V. 3: i, 4. at ahöro mans, Sk.*(3). at 
ovilia mans, VM.*(5). Hit hör den con
struction, liknande de Latinska så kal
lade ablativi consequently, då at fram
för ett adj. 1. partie, och ett subst., 1. 
ett adj. ensamt i neutr., betecknar ett 
visst tillfälle 1. tillstånd, t. ex. at opnom 
dorom, då dörrarne äro öppna, at he- 
lum garji, at iifseldu mali &c. VG.*(6); 
ÖG.*(6); U.*(6); SM.'*(6); VM*(4);H.*(6); 
G.*(6); Sk.*(6). at kunii döje, då hustrun 
är död, Sk. 1.13,14. husi at uspiltu, = 
at uspiltu husi, II.*(6). at iifseldu, usök- 
tu, garjalöso &c. VG. I. R 4; II. Forn. 35;
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ÖG.*(6);U.*(6); SM.*(6); VM.*(4); H.*(6); 
G.*(6); ME.*(5). at sva görtho I göro, då 
så är gjord t, Sk.*(0). 2d) sværiæ at hand- 
taki, Sk.*(7). skütæ iorj» at væfiskütning, 
Sk.*(8). sætia iorj» at væÿiafæst 1. væ- 
Jnum, ÜG. ES. 16: pr, 2; Sk.* taka ko ]. fa 
iorfi at arvi, VG.*(7);SM.*(9). hava iorf» 
at afrafiuni, SM.*(2). sarghafier at vajia, 
VG.*(7). vetæ fleræ sar at eno hogge, at 
J»y afhogge, Sk.*(5). at andro hogge, St.* 
(3). væria fang sin at ærfÿainalum ok egh 
at köparn, o: med bevisning därom, att 
han fått jorden genom arf &c. ÖG.*(9), 
jfr. Hæffia mal. varjia skær 1. uskær 1. 
brænna at iarne, Sk.*(5). ganga at sama 
lejisniim, ME* 2e) leta at vitnuni, VG.* 
(8); ÖG.* at samu vitnuin vari &c., se 
\itni. vita at ejie, Sm.*(3). loysamanat 
II! markum, G.*(8). kalker., at drum tolf, 
o: skall ersättas med åcc. Sm.* gîelde 
ater., at öruin tolf, Sm. 4:1. at Jiæsse (n. 
sak) byrias ÿær (n. fornæmis sakir), VG.* 
(8). byrias at j)y liöghsta ok lyktas at J)v 
læghsta, ÖG.*(8). byria at skyl, byrias 
at giptamaium, lyktas at roj>à ræt &c. 
U.*(7);SM.*(8); VM.*(5). ökia sak sina 
at tiuratigbi markuin, ÖG.*(8). bot okis 
at half femte mark 1. nio niarknm, ME. 
Dr Vf). 16; SV1.14: pr. bætra dom sin at 
III markum, H.*(7). böti ran at tolf 
drum, bdta (barn &c.) at tolf niarknm 
Scc.,seBdta. 3) atkirkiu, VG.*(4);0G.*(4); 
U.*(4); SM.*(4); VM. I. B. 3; II. B. 17: 
3; H.*(6); G.*(4); Sk.*(4); ME.*(3). at 
staurgulfi, G.*(4). gærÿa at shin odæli, 
VG.*(4). taka (gödning) at æg ok egh 
at fotuiii, ÖG.*(4). binda j>iiif at fiinft, 
binda honom vid stölden, o: öfverbe- 
visa honom därom (jfr. Vijier binda), 
U. M. 49: i. takin at (n. gærninginne), 
ÖG.*(4). 4) döia I. liggia at manni, 
VG.*(B); ÖG.*(5); U.*(5); SM.*(5); Sm* 
lik ständer inne at manni, ÖG.*(5). gæ- 
stir dræpas at bonda, U. M. 9: pr. sykia 
tijir at presti, G.*(5). at nokær man,

Sk. V. 3: 4. at firifiia sala, VG. I. pj. 
8:1. (där for at står a; jfr. ofvf. 2 c); 
II. p. 39. Till denna bem. måste ock 
de talesätt hänföras, där at åtföljes af 
en genitivus, hvilken ursprungligen till
kommit därigenom, att husi 1. heme blif- 
vit utelemnadt; ty ehuru at här eg. be
tyder i, så måste dock, där ellipsen ej 
kan i en öfversättning bibehållas, at 
antaga bem. af hos; såsom: lseggia fæ 
sit in til gætslu at annars, i en annans 
(hus), o: hos en annan, VG.*(5); lik 
ständer inni at bondans, U.*(3); varjier 
gîester dræpin 1. gæstir dræpas at bon
dans, VM.*(3) (då det heter at bonda, 
se ofvf., kan bonda vara dat.); hema 
at fiera, at systur seller at dottur sinna 
(gen.), SM.*(3); fæmt sitia at sialfsins, 
0G.*(3); hemæ at mans, at nokirs mans, 
Sk.*(3); men att ellipsen redan tidigt 
blifvit glömd, och at ansedt såsom verk
ligen construeradt med gen., synes af 
talesätten; hema at sin 1. thin (ej sinu, 
thinu, 1. sit, thit), Sk.*(3); Chr.*; ty om 
här skulle varit en ellips med under- 
förstådt husi 1. heme, så hade här stått 
pron. poss. sinu, thinu, och ej sin, thin, 
gen. af pron. pers.; sedan finner man 
den oformliga consfructionen hemæ at 
sin 1. hans egheit, hvilket hade bort 
heta sino 1. hans eghno, då den som 
uppfunnit denna sammansättning natur
ligtvis har föreställt sig att sin och hans 
voro pron. poss., Sk. I. Add. B. 6. not. 2; 
V. 3: 2. 5) at unningia laghum, hovoji- 
tinda, botum, lækis gæf &c. VG.*(9); 
ÖG.*(9) ; U.*(8) ; SM.*(9); VM.*(6), (där 
at agripinum, M. 26: 3, 4, hör till bem.
2 a, y)\ G.*(9) ; Sk. I. 103; ME. Egn. 27: 
pr; SVI. 2: i. ægha at botum örtogh &c. 
VG.*(9). taka pænninga 1. hæst at lane, 
ÖG. ES. 16: pr; VM. I B. 34: pr. iorfi at 
væÿium 1. pante sætia, taka 1. hava, se 
Væji, Panter, giva at siæla gæf sinne, 
Sm.* skylda konu hava at sinni konu,
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hafva eti beslägtad qvinna till (sin) hus
tru, VG.*(9). bulster «See. at hotpe, se 
lliivup. akrnm ser garner at v»gh ok 
himil at p»kiu, VM.*(6). »glia, böta 
&c. pre marker at konungs, biskups &c. 
r»tti, VG.*(7); Sm.* Sk.*(8); ME.*(7). 
hav» thæt at loghuiu, se Lagh. at minstu, 
såsom det minsta, åtminstone, ÖG.*(9) -, 
VM. II. M. 30: 9; H.*(8); ME.*(6); St*(5); 
Chr.* at höghsto, såsom det högsta 1. 
mesta, högst, VM. II. M. 25: 5. at f»stu, 
længsto, mestu, se Fair, Langer, Mere. 
Py at eno, därför såsom det enda, o: 
i del enda fallet, U. V. 1: pr ; pg. 1: pr; 
ME. B. 1: i. po 1. py at bvarn, se po. 
alt at enu, se Alder, at enasto, se Kna
ster. at fastii sælia, se Faster, at pri- 
pia, liarna, såsom det tredje, för det 
tredje «Sec. G.*(9); Sk.*(8). pumling at 
pripia (n. iingri), G.*(9). 6) b»rnsker 
at alilri, VG.*(10). »nsker 1. östgötsker 
at ædliim, se Æ<lli. skianul at sinni qvin- 
sku, Bj.*(7). dyr ra 1. i»mnir at botiim, 
högliri at bvabruti, &c. U.*;9); SM.*(10); 
VM.*(7); H.*(9); G.*(10). iæninir at arvi, 
o: i afseende på arfsrält, H.*(9). sipari 
at vitnuni, se Sipari. minna at nokrom 
lot, VG.*v10). iæmgilder at sariini, sak
löst at p»nninga botiim, &c. VG.* skil- 
dir at at bo sinn, VG. I. A. 21: l. fyrra 
at tali, se Tal. prefaldugher at namne, 
SM.*(10). at »gli, at liofpiiiu, se Ægh. 
P»n sum »lster »r at, se Ælilri. at 
v»stgöta formæli, VG.*(10). eig at s»r 
gior, se Gör. lata sik nöghia at dom, 
Bj.*(4). lita at py «Sec., se Lita. iak var 
at Jy 1. andru vin, ÖG.*(10). thinf at 
koster, Sk.*(9). piiiver at pern pinfna- 
pe, ME. pj. 1. lian »r piiiver at §y, han 
var aldrigh piiiver at (n. py), ÖG.*(10). 
gilder at sariini siniiin, ME. SV1.13. slik 
at sieg &c. G.*(10). Bellas at liormaliim, 
II.*(9). p»r forvunnin at, Bj.*(7). sän
der at sak, g»rning, piuft, se Sander, 
skylder at sak, Sk. 1.118. fallin at sak,

falla at epe, vitnum, vitsorpum, iarni, 
fals han at epe 1. laghum, se Falla, brista 
at epe, dulum, hemolo, se Brista, varpa 
ful at mali 1. eth, se Ful. verper at mali,
G. 37: pr. saker at prim markum &c., se 
Saker, sekia sik at prim markum, VG. 
I. K. 5: 6;Goll. 3:2. gilder at prim &c. 
markum, at pukka, at halfri bot, se Gil
der. vari ogilt bapi at epuiii ok botum, 
SM. B. 18: l. saklös at botiim, H.*(9). 
fylgia fcperni sinu at vereldi, G.*(10). 
vari puuiulfingir at lytis bot pre öra, 
ME.*(8). tiiighu marker at manh»lg 
bans, pre marker &c. at sarum 1. asok- 
ninni, VM.*(2). 7) böte III marker at 
pritinum, VG. II. Add. 5: i. öre bot at 
hvariu bene, at pæssu lighri »r hot &c., 
sex marker at lytinu, p»r ær tiuratighi 
marka &c. bot at, at (n. perri sak) sex 
öra vapa bot, at marker prear 1. sex (a: 
marker prear i. sex bot at), p»r »r 
enonga hot at, «Sec. U.*(2); H.*(3). prea 
marker &c. bot at (n. perri sak), U.*(2);
H. *v3). (vari) bot ængin at, U.*(2); VM * 
(3);H.*(3). aghi »ngin sak (n. p»r) at, 
VM.*(3). l»k»ris f» at sma sarum, H.* 
(3). qv»lia man at sama mali, U.*(2). 
halda p»r f»st at, 0G.*(2). vari frip- 
bot halvn minna »n at bouda, o: för 
husbonden om lian blifvit dräpen, II.*(3). 
(ganga) til höghs at hemuld, ÖG. ES.10. 
fæst» iorp at bar» kroke, se Kroker. 
8) samu lagh »rn at »ngium, U.*(9). 
senda href at konungs ret, spyria at 
fangiim, G.*(7). spyri» at koste sinum 
piufstolnum, k»r» at mans g»rning», 
Sk.*(l). s»kter at konungs r»t, SU.*(9). 
leta p»r at, ÖG. Eps. 25. 9) at laghum, 
at gups 1. kirkiunna r»tti, se Lagh, R»t- 
ter. at laghmæli, se Laghm»li. at p»n- 
ninga tali 1. marka tali, U.*(10); G. 53; 
ME Egn. 24. at lialpa tali, G. 20: l, 14. 
at py tali, se Tal. at rekning, G.*(ll). 
s»lia at matu, Bj.*(5). 10 a) taker at 
fyrnas, a at g»rpa, skylilugher at ola,
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&c. VG. I. K. 6, 13, 15: 3. &c. at vighia, 
visa, höra, skilia, taka &c. ÖG. Kr. 7: l ; 
12: pr; Dr. 5: pr. &c.;U.*(ll); G.*(12); 
Sk* ME* at skifti (för skifta), H. J. 13: 
pr. Jæt ær sva at understanda, sva ær 
firi gipt at skilia, se Vara, til at rætta 
1. lita, U. Conf. ; SM. Conf. aat hitta, aat 
lita, aat fnlla, ME.*, hör ej hit, se Hitta, 
At lita. Jfr. At rækkia. 10 b) siuktim at 
hialpa, grijar at bejas, skaja at göra, 
VG. I. K. 14: 2; Md. 1: pr; G. 9: 1; II. 
Add. 7: l, 8 ; ÖG. Eps. 1: pr, 8. bos at vi- 
tia, Jæs at sværia, VG. I. A 4: 2; S. 2. 
half mark guis at lista &c. VG. IV. 16: 
12. koniber ban til at köpa iorj, VG.
I. J. 3: pr. at bejas liana, SM.*(11). at 
be Jas præst, VM.*(8). sina syndir at 
byta, G. 13: l. at vita, göra, taka, stava, 
ME. Kg. 29; Ivp. 2: 2; pg. 9, 11, 14: pr. 
Här må anmärkas alt d. o. framför in- 
finiliver i ME. cod. A. nästan öfverallt 
skrifves æt, likasom conj. at, t. ex. set 
vita, goræ &c. II a) skiila at ganga, kan 
at varja 1. bryta, later at standa, skal 
at troa &c. U. Kg. 10: l ; M. 30: 3. not. 58;
J. 15: 4; V. 11:1; 14: 3 ; SM.*(12) ; Sm.* 
G.*(12). Ja ma han .. bref at skriva, 
SM.*(12). skal. . at skripta, sknlit syn 
at nænina, kan .. at skiuta, VM.*(9). vil- 
ia at bald a, (Ja skal). . at koma, II.* 
(11). at saght, gangit, varj, giör Ji &c. 
U.*(12). en Jings at bi Jar, G.* 11 b) 
ivir at, VG. II. J. 14; ÖG. Dr. 14:6 ; U. V. 
21: pr; SM.* firi at, SM.* H * gönum .at, 
H* utlændis at, U * 11 c) cig Jy at bid
der, VG. II. J. 13. at fyrstum, G. 1: rubr. 
at eiiost, se Enost. Ji at ains, se Ens. 
at olovandis, VG. II. Forn. ind. 1, om 
ej at bör gå ut, 1. skall vara ater; jfr. 
IV. 6.

At (æt, ÖG* ME. et, G.*), conj. (af 
Jæt, se pæt, conj.) 1) att; d. o. sätter 
en sats med elt verbum fmittmi i för
bindelse med en annan, och a) beteck
nar i allm. att något sker 1. har skett,

1. har afseende på något framdeles ske- 
.ende; b) 1. utmärker sålunda orsaken 
till det som i den andra satsen säges; 
c) 1. en påföljd däraf (= så att); d) 
1. ändamålet därmed (på det att). 2) 
såsom relal. part. a) har d. o. afseende 
på tiden då något sker (= då), 1. efter 
det att något har skett (= se dan); b) 
sfår det i sammanhang med Jæn, Jy 
1. Jær i en föregående sats. 3) såsom 
ett öfverflödigt fyllnadsord tillägges at 
stundom efter en annan conjunction. T. 
ex. 1 a) kumber sva til at um skiptis 
&c. U.* troa at han ær &c. U. Kk. 1: pr. 
sæl gulsmidher fals at thet ær &c. St. 
Kp. 2: i. eigh Jy mera at skaji se me
re gör, VG. I. K. 7: 1; 8:1. viti Jæt at 
han sat 1. förji, Je vultu sialvir at Je 
vildu &c. ÖG.* tylftar ej at han tændi 
eigh, o: därom att &c. VG. I. K. 8: 2. be- 
Jas at Je mnghn &c. U. Kk. 1: i. Jæssa 
bön ok bot vilinm vir at gömes &c., o : 
att de iakttagas, VG.* Jo at, æn tho 
at, se po. 1 b) at han kirkiu vigher, 
o : därför att, Sm.* rækinskap göra .. 
at then tidh &c., at han lot han bort 
fara, at han skref, at han saklösan vald- 
fördhe &c., a: därför att, St.* 1 c) et 
han hvatki hoyrir &c. G. 19: 23. et aka 
ma giiium, G. 63: pr. sva sinkt at Jæt 
ma ey &c. Sk. I. 3. hanum kunnu pænin- 
ga væxa at han &c. St. Kg. 15: 2. then 
haver eig mera at han ma &c. St. Kp. 
34: i. 1 d) at Jæssi var skipan mati &c. 
VG.* at synin bryti egh &c. ÖG.* at Jer 
æi fordærvins, at Jer æi bouda abyrj 
bærin, U* at Je böter mughii ey dyl- 
iæs (jfr. llylia), Sk.* at eig andre hin
dras, St. R. 1. 2 a) (som) vi J varu at Jer 
sætos 1. at Jær kom, o : då, VG. III. 107, 
142. æftir at, se Æptir. af thöm dagh 
at &c. St. Kg. 15: 8. Jær til at &c., till 
dess att, se pær. a JriJia dygri at 
han &c., a : sedan, G. 18: pr. a tiu vit
rum at Jer &c. VG. I. K. 3. 2 b) fore Jæn
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skyld at &c., Jy ens at ærvingia villa, 
Jy enist at &c. IL* firi Jy at, se psen. 
firi (n. Jy) at, se Firi. Jy at, se py. 
Jser septir at, efter det att, sedan, U.* 
3) utan at Jer falli, VG.* utan at alli 
arvse viliæ, utan at Je terse, Sk. I. 18, 
136. hvat hselder at vitnin &c. IL* — 
At sammandrages stundom med adv. 
sva, Jo, Jy, se Svat, Thot, Pyt- 

Ät, se Æglia, Æta.
Ata, f. (Isl. åta) mat. Se Köt ata. 
Atakin, adj. tagen 1. träffad på bar 

gärning. VM.* bar ok a., sänder ok a., 
se Bar, Sander, sengu (a . icke) a., VM.* 

Åtala, v. a. åtala, klandra, anställa 
rättegång. VG. II. Add. 11: 1-3, 12; MR. 
Æ. 14. firi Jem fyrst -aji, SM.* ME. 
DrVl. 36. iorj qvselia eller a., klutra 
eller klanda eller a., SM.*

Åtala, f. åtal, klander, påstående, ve
ta a., tilltala, framföra sin talan, VG.* 
vara a Jingi nisej a. sinni, vara till
städes på tinget och där förkunna sitt 
käromål 1. påstående, VG.* oksert ok 
utan lagha a., ej lagligen åtaladt, opå- 
taldt, oklandradt, VG.*

Atalan, f. = atala. a. komber a man, 
VM * a. ok akallan, VG.*

Ätande, se Attundi.
At byrj, f. (af atbseras; Isl. atburÖr) 

händelse, fall. G.*
Atbseras (atbieras, G.), v. dep. impers, 

åtbära, hända, kan sva illa 1. vser a., 
G.* ME. B. 28: pr; Chr.* Yngre hss. haf- 
va atbsera, Chr.*

At delas, v. dep. tvista med hvaran
dra. VG. II. J. ind. 17.

Ater, attcr, adv. 1) bak, baktill. stan
da a. i stapli, G.* 2) tillbaka. )( fram, 
U.* SM.* VM.* ME. pg. 27:1. (förin) a. lik 
til byar, IL* (ganga) a. a tompt, VG. 
II. J. Î. a. in 1. hem til sin, ÖG.* a. til 
silangers, H. Kg. 11: pr. lian stals a. i 
sengland, VG * kasta a. ivir axl sser, ÖG.* 
sea a., n. till den som ropar, ÖG. R. 7 ;

B. 43:1. takse vserj a., giseldæ a. bon- 
dsenum, Sk.* grind ganger hvarti up 
sella a., VM. I. B. 22: i. biujas Je a. til 
hans, o: att återkomma till honom, SM. 
B. 26: pr. ilzkser a. then samme ser sål
de, o: för att återfå det som han hade 
sålt, Sk.* givi a. seller bejis a., gifve 
tillbaka det som han köpt, 1. begäre 
åter det som han sålt, Bj.* iorj döinis 
i byrj a., U. J. 1: i ; VM. I. B. 1. liauta 
a. i garj, G.* a. skipta, skifta tillbaka, 
så att hvardera återfår det som han 
hade bortskiftat, VM.* böta a. skaja, 
böta a. bro, drap &c., se Böta. ok (n. 
givi) ater thet 6cc., ok (n. gialdi) a. ska- 
Jan, VG. II. K. 72: l; Forn. 8, 20, 30. &c. 
(givi 1. gseldi) a. Jet sum han tok, snat- 
taji &c. ÖG * ok (n. giva) morghongsef 
a., ok a. vserjit, U.* ok (n. gselde) fsestu- 
nar a., Bj. 19: 3. ok (n. gieli) e hailt a., 
G.* ok (n. givi) vserj a. msej, ok (n. 
gselde) a. skajan, ok (n. givi) a. ranit, 
ME. Egn. 4; B. 10; Ef)s. 44:1. ok (n. givi) 
thet a. medh, St. Db. §. i. ok (n. givi) 
ater lösn, Chr.* ok malsseghaudenom (n. 
gives) a. thet &c. Chr. Eds. 41: i. koma 
a. i gen, VG. II. K. 72: 3. giva a. i gen, 
taka a. gen, U.* giefa a. agin, G* a. i 
ætena 1. slsektena, ME.* St. Æ. 3. man 
a. böta (msej Jrættan &c. markum) (jfr. 
Apter 2), VG. II. Fr. 13; I)r. 7,18, 29, 31. 
&c. VM* (u. Böta), Sk.* (Böta); ME. 
DrVf>. 13; St. DrVl. 12; jfr. Böta. böta 
man a. i gen, VG. III. 111. barn a. fasta, 
U. Æ. 23: 3 ; VM. II. Æ. 18: 5. serva a. i 
set sina, o: taga bröstarf efter sina för
äldrar 1. förfäder, )( serva fram i set 
(sina), VM.* ganga a. mals, se (langa, 
laghman skil Jet a., dömmer det tillba
ka, o: upphäfver det (som förut blif- 
vit dömdt), U.* VM. II. pg. 13. hug
ga a. vsegh, hugga tillbaka vägen, o: 
genom förhuggning stänga vägen, så 
att där icke mera är väg, ÖG.* gier Ja 
a. gatu, med gärdsgård stänga en an-
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«ans väg, G. 64. 3) åter, å nyo. VG.* 
ÖG* U.* SM.* VM.* H. Æ. 16. pr; J. 11: 
2; G.* Sk.* kalle a. ofiia iorjenæ, Sk. I. 
82. ok a. fore Jy &c., o: vidare, U.* 
kiennis Jet a., igenkännes det, G.* a. 
af ny, Sk.* 4) q v ar. ständer hans (rö
ker 1. sata) a., ÖG.* lata præstins tiund 
a. standa (jfr. Apter 4), VG. II. K. 44. 
a. i tylft 1. (n. tylftar) eje standa, stå 
qvar i tylftareden och svärja där (om 
vitnen som svurit i föreden), VG. II. R. 
12; Forn. 37; III. 48; ME* ; jfr. EJer, 
Tylft. a. vara, vara qvar, återstå, ÖG.* 
U> SM.* VM.* ME * St.* hava a., ÖG * 
a. laifa, qvarlemna, G.* a. sitia, sitta 
qvar 1. hemma, a: ej infinna sig och 
betala det som borde betalas, VM.* 
ME.* garjar liggia a. til topt, se Topt. 
avisning ligger a., se Avisning, lati a... 
ena alin brct knutaruni &c., lemne qvar, 
a: obebygdf, Bj.* St.* — Jfr. Apter, som 
är den äldre formen af d. o.

Ater andvarja, se Andvarja 4.
Ater biuja (atr biauja, G.), v. a. 1) 

erbjuda ett ting åt egaren (ill lösen 1. 
förre egaren till återköp. ÖG.* U.* G.* 
ME. Kp. 8 ; St.* a. (lösöra pant) sinn ior- 
Ja pant, H.* 2) hembjuda till lösen åt 
sina slägtingar jord som man vill sälja. 
ÖG.* U.* ME. Egn. 11 ; Ghr.*

Ater bryta, v. a. bryta, upphäfva. a. 
ej, lies tiling, gæf, næmd, fæstu, skipti, 
doin, skroksokner, köp, vitne, ÖG. Kr. 
18: 2 ; R. 4: l ; U* SM.* VM.* Bj.* ME* 
St * Chr. Tg. 22, 41:1.

AterbuJ, n. (af ater biuja 2) jords 
hembjudande ål egarens slägtingar inan 
hon säljes. iorj 1. eghn hörer egh til 
-Js, o: skall ej hembjudas, ÖG.*

Aterbyggia, v. a. återuppbygga. St.*
Ater btera, v. a. 1) i allm. återlemna. 

a. lan, fteste parning, SM. Kp. 6: 2; Bj. 
20: pr. 2) i synn. ålerbära till skifte 
hvad man förut erhållit. ÖG. Æ. 10: pr,

2 ; U. Æ. 8:1 ; SM. G. 5:1;H.Æ. 8: 2; ME. 
Æ. 12.

Ater böta, se Ater 2, Böta.
Ater dela, v. a. väcka påstående om 

återgång af köp. ÖG. G. 14: 2.
Ater driva, v. a. eg. drifva tillhaka, 

næmd a., = ater döma 1, ÖG.*
Ater döma, v. a. 1) dörnma ogild. 

næmd a., ÖG.* ejer värjer -mder, SM* 
kan Jæt 1. nuet -as, ME. pg. 22; Chr. 
Tg. 31. 2) dörnma att återgifvas. Jæt 
dömis ater arvomin, ME.* Chr. G. 10: 2.

Ater fa, v. a. I) återfå. VG. II. K. 13; 
R. 26; IV. 19: 4; ÖG. G. 13; ME.* æn 
(n. Jæn ær stolin var) -far (n. Jiu- 
vin), VG. II. p. 25. fa aldrigh ater, n. 
frij sin, Sk. I. 89. 2) återgifva, åter
lemna. VG. II. J. 14; ÖG. VaJ>. 38: i; B. 
34: l; U.* SM.* VM * H.* G.* ME. B. 11: 
pr; Kp. 2: 2 ; DrVl. 33; Chr*

Aterfang, n. pl. bortstulna och af 
egaren från tjufven återtagna ting. U.* 
fylla a. a man, bevisa att det bortstul
na godset är igenfunnet i en annans för
var, U.* æptir jiy sum a. æru, æptir 
-gum, efter det från tjufven återtagna 
godsets värde, U.* æru æi a. til, om 
det bortstulna godset ej är återfunnet 
hos den anklagade, H.*

Aterfangs vitni, n. vitne som intygar 
att tjufgods blifvit funnet hos den an
klagade. U.*

Aterfasta, v. a. undergå penitens (eg. 
fasta) för vållande till någons död. 
barn a., U. Æ. 23: 3; ME. Æ. 16: l; Chr. 
Æ. 18: l.

Ater fulla, v. a. (fullt) ersätta, dags- 
værki, kust &c. a., ÖG.* (u. Fulla); SM. 
Kk. lr i. not. 19; VM. I. G. 12; G. 56: pr; 
ME. G. 4; Chr. G. 4: pr. skaja a., ME. B. 
26: 6; 28: 5. fulli ater annan sten, skaffe 
annan qvarnsten i stället (n. om den 
förra blifvit fördärfvad), VM. I. B. 45: l.

Ater fylla, v. a. 1) igenfylla, fylle ater 
thet han gravit haver, Chr * 2) = ater
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fulla. a. dagsværki, kost &c. ÖG. Æ. 14. 
not. 94; U. Kk. 1: 2; Æ. 10: 2. not. 30;
SM. Kk. 1: l ; VM. I. B. 38: l; II. Æ. 10: 2; 
J. 13: 1 ; H. Æ. 10:1 ; St. G. 4: pr. skaja 
a., Chr. B. 34: 2.

AterfærJ, f. återfärd, återresa. H.*
Ater föra (atr fyra, G.), v. a. återföra, 

föra tillbaka. VG. II. K. 72: 2; Gotl. 3: 2; 
Sk.* Jfr. After föra*.

Ater ganga, v. n. 1) återgå, gå till
baka. U.* a. i garj, ÖG* a. til sinna 
vijergialda, vingæf, sins, værjs sins, 
sit gojs, pænninga, iorj, a: återtaga, 
ÖG. G. 14:2; B. 9:1 ; U.* SM.* VM.* ME. 
Egn. 16. iorjen 1. godsit skal a. til Jæn 
&c. VG. III. 110; St. Æ. 20. gange Jit 
ior J ater &c. VG. II. A. 26. iorj gange 
ater til 1. i hyrj, se ByrJ. tveir lutir 
ganga ater undir nijia, G. 7: l. man bö
ter gange ater i æt Jæs dræpna, a : gå 
tillbaka till den dräpnes närmaste släg- 
tingar, och följa ej med det öfriga arf- 
vet utom lians slägt, VG. II. Add. 11: 4, 
17. ii Hi adder gange ater i (rætta) bya- 
skipt 1. i by, U* SM.* VM.* ryjning 
gange ater til ræt byamal, SM.* 2) å- 
tergå, förklaras ogild. )( standa, VG.* 
Chr. Tg. 41: i. ejer, næind, köp, sokn 
&c. ganger ater, VG* ÖG.* U* SM.* 
VM* H.* Chr.* hovojlotir skuln ei a., 
a: ändras, så alt det blir nytt skifte, 
VG. II. Add. 11: i. olagblikt (n. fang) -ge, 
ME. Egn. 1: l. vari -gande, det skall å- 
tergå, St.* gange ater alt Jæt ivir ær 
lag ha gievina, U.* JiufnaJer gange ater, 
o: talan angående stölden förfaller, = 
Ja vare Jæn ojiuva, såsom det på ett 
annat ställe uttryckes, VM.*

Återgångs (atergans), adj. indecl. (gen. 
af aterganger, jfr. Ater ganga) som åter
går 1. förklaras ogild, återgångs (ed 
&c ). ejer, lyktar vitni &c., värjer a., 
o: går åter, förklaras ogild, U. Kk. 19: 
pr; SM * VM* Jfr. Återgångs arf &c.

Återgångs arf, n. återgångsarf, som

blifvit emoftaget af en annan än när
maste arfvingen, och måste återlem- 
nas till honom. ME.* St. Æ. 12; Chr. Æ. 
16.

Återgångs ejer, m. återgångsed, ed 
som förklaras ogild. VG.* SM. Add. 3: 
rubr.; II.* Jfr. Ater gangs.

Återgångs næmd, f. nämnd som för
klaras ogild. ÖG*

Ater gialda, se Ater gælda.
Atergildi (ater giældæ, H ), n. (af ater 

gælda) återbetalning, ersättning. U. V. 
25: l; VM.* II. V. 20. Jær ær a., o: skall 
återgäldas, U. V. 12: pr; VM. II. B. 12: pr; 
ME * ; jfr. Chr. B. 16: pr. (Ja 1. Jær ær) 
a. fear, U.* SM.* a. Jem fæ sins sum 
&c., för a. fear sins Jem sum &c. SM.* 
vita a. sins, o: att egaren fått er
sättning för sitt (det som han genom 
åverkan hade mist), VM * givi a. bo 
(gen. för bos) bondans, VM *

Ater giva, v. a. återgifva. U.* SM.* 
Bj.* ME. Egn. 27: t ; B. 14: pr; Kp. 2: pr, 
1 ; 7 ; pg. 22; St. R. 19.

Ater groa, v. n. växa igen (om sår). 
G *

Ater gæld, n. ersättning. VG.* Chr.* 
Ater gælda (ater gialda), v. a. ersät

ta, betala. VG. I. FS. 5: 3; II. K. 15. &c.; 
ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* Sm.* Bj.* Sk.* 
ME.* St,* a. (mæj) fulluin gældum, se 
Gæld. lan a., Bj * fæ tvægildi a., VG. 
I. R. 8: pr. gælde ater hund firi ella sva 
pænninga &c., gifve en annan hund i 
stället, 1. så mycket pänningar &c. VM. 
I. B. 44: 2. gælde ater sva got timber, 
o: gifve annat i stället, Bj.* gælde ater 
thet han köpte 1. fik, o: återlemne, Sk.* 
Men ater gældæ för atergildi, II. V. 20. 
Jfr. Apter gialda. 2) böta för vållande 
till någons död 1. till brand, gælde man 
ater mæj siu inarkum, lagha botum &c. 
U. M. 6: 4 ; 9: 3 ; H * ME * gælde ater lif 
klokkarans, Sm * gælde ater lagha bö
ter I. dulgha drap (där dock ater är
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öfverflödigt), ME. E]bs. 8: 2 ; DrVl. 30. a. män återlöste jord som gått i mät för 
by mæj vaja botum, n. då byn blifvit böter till könungen 1. biskopen. SM.* 
bränd, SM.* — Jfr. Aterköpsfasta ejer.

Atergöra, v. a. göra om, upphäfva. Aterlagu iorj, se Aterlæghu iorj.
vari -ande, det skall göras tillbaka, o: Ater laija (ater leyda), v. a. leda till-
anses som ogjordt, St.* baka. G.*

Ater halda (impf, -hælt, -hiolt), v. a. Ater legha, se Aterliegha. 
hålla tillbaka, qvarhålla (något som bör Ater liggia, v. n. ligga qvar. bien sum 
utgifvas). VG. I. Br. 1 ; II. K. 37. balkin atti (n. sum) -la (jfr. Balker, Ater

Ater kalia, v. a. 1) återkalla, kalla læggia), U.* 
tillbaka, vil bonde a. (n. Jrælin), U.* Ater luka, v. a. 1) slänga igen. a. kir- 
SM.* 2) återkalla, yrka upphäfvande kill durum. G.* 2) åter betala. VG. II. 4. 
af en sak. a. gæf, ej, köp &c. ÖG. Æ. 34; J. 10; ÖG. G. 14: 2 ; B. 39: pr.
4. not. 50; U.* SM.* VM.* ME* St.* Chr.* Aterlægha (ater legha), f. (afater lig- 

Ater koma, I) v. n. återkomma. VG. gia) jord som ligger qvar, o: åkerjord 
II. K. 72:3; A. 16; ÖG.*(u. Koma); U.* som ej är plöjd och besådd, igenlasd 
SM.* G.* Sk.* 2) v. a. återlemna. kum åker. SM.* VM.* 
hanum (n. hesti) hailum ater, kumi (n. Ater læggia, v. a. låta ligga qvar; 1) 
Jreli) bainlieilum ater, G. 35: l; Add. låta åkerjord ligga oplöjd och obesådd, 
5: Pr- lägga igen (åker). VM.* H* -lagd iordh,

Ater krævia, v. a. återfordra. VG. II. Chr. B. 14: 2. not. 69. Jfr. Læggia. 2) låta, 
K. 65; ÖG. B. 9:0 ; U. J. 6:pr; SM. J. 6:pr; genom försummad gräfning, så mycket 
16; Kp. 2:1 ; VM. I. B. 5:1; ME. Egn. 33:3. jord ligga qvar i ett dike, att vattnets 

Aterköp, n. återköp, 1) hvarigenom aflopp hindras, balk a. (firi akre sinum), 
förre egaren af en såld jordegendom se Balker.
köper den tillbaka; 2) hvarigenom e- Aterlæghu balker, m. = balker 3. U.*
garen af förpantad jord igenlöser den; Aterlæghu iorj (aterlagu-,ater lagha-,
3) hvarigenom bördemän återlösa jord, aterlags iorj), f. = aterlægha. U.* VM. 
som gått i mät för böter (ill konungen II. B. 8: 4; ME.* Chr*
1. biskopen. Se Återköps fastar. Ater læsa, v. a. igenläsa. a. kirkiu ok

Återköpa, v. a. återköpa 1. igenlösa kirkiu husum, Sm*
(en såld 1. förpantad jordegendom). U.* Ater lösa (atr loysa, G.), v. a. 1) åter-

lösa, Igenlösa (med pänningar) a) pant 
Aterköpsfasta ejer, m. ed, hvarige- 1. utmätt gods. VG. II. U. 6; U* SM.* 

nom återköpsfastar vid uppkommen tvist VM.*H.*Sm.* Bj.* G.* ME. Kg. 28- E°n. 
intygade att återköp skett. SM. J. 7:1. 7-10; Kp. 8; pg. 20:1 ; St. J. 1:1; Chr.* 

Återköps fastar, m. pl. gode män (fa- b) intaget fäkreatur. ÖG.*U.*SM.*ME* 
star) som voro tillstädes vid återköp c) förloradt fäkreatur af den som fast- 
angående jord, 1) då förre egaren af tagit det. G.* d) förrymd träl af den 
en såld jordegendom köpte den tillbaka, som återför honom. G.* e) man 1. hus- 
U. J. 7: pr; VM * H. J. 7. a. æru gifiiir, tru ur fångenskap. ÖG* ME* f) fa
ll. J. 7: pr. 2) då egaren af förpantad stighet i vissa fall då den blifvit bort- 
jord igenlöste den. U. J. 9:1 (men orätt gifven 1. såld. VG. II. K. ind. 68 ; Add. 11:
§• 2. not. 82.); SM* fulla 1. fylla -sta, o : 7, 8 ; SM* G. 28: 6 ; St. Æ. 19: l; J. 2: pr, 
deras ed, se bulla, lylla. 3) då börde- 1, 2. &c. 2) d. o. förekommer äfven om
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det fall, då ett klandradt ting af egaren 
återtages utan lösen, löse hin sit ater, 
ME.*, om ej för löse bör läsas take, 
ehuru löse öfvergått i Chr., där detta 
blifvit tydt på kreaturets afföda; men 
denna kan ej åsyftas med ordet sit, 
då här uttryckligen säges att den be- 
liålles af köparen; jfr. Chr. Kp. 5: l. not. 
33. 3) betala, ersätta, a. man, gripi, 
skip, G.*

Ater nya, v. a. förnya (likasom göra 
åter ny, renovare). VG. IV. 19: 2.

Ater ryva, v. a. rifva, upphäfva. a. köp, 
ÖG*

Ater sighia (atr segia, G.), v. a. 1) upp
säga, afsäga sig. iorj a., uppsäga ar
renderadjord, U.* SM.* ME.* a. æghan- 
danum til iorj, a. abs., ME.* a. mrfnd, 
afsäga sig målets afgörande genom 
nämnd, Sk.* 2) uppsäga, gifva återbud; 
säges om den som skulle infinna sig 
vid sjunätting, 1. är stämd att svara å 
viss dag, men ej kan då infinna sig. 
G.* firi tvem (n. siunættingnm) nia a. 
mæj laglia forfallum, VG. II. p. 41.

Ater skipta, v. a. göra om ett byte, 
så att man återtager det som man för
ut egde. VM. I. B. 33: i.

Ater standa (-sta, SM.), v. n. återstå. 
ÖG * IL* SM.* VM * ME * konungs ut- 
gærjir standa ater, a : äro obetalda, H.* 
thet (n. sum) -stodh, o: ej var betaldt, 
VG. V. 3.

Ater staja, f. återstod, rest. VM.*
Ater taka, v. a. 1) återtaga. VG. II. J. 

12; IV. 6; ÖG. G. 12:1; Æ. 4; U.* SM.* 
VM. I. B. 33: pr; Sm* G* ME. Kg. 5: 5; 
B. 33: 4; Kp. 2: l. &c. Jfr. After takæ. 2) 
taga tillbaka, återkalla. ÖG. ES. 1:1. a. 
orj sin, G.* taker ey ater meth tolf 
manna ethe, om han ej återkallar den 
gjorda anklagelsen med ed därom, at 
han gaf (n. sak) i vrethe &c. Sm.*

Atertan (atirtan, atartan), num. ader- 
ton. VG.* IL* SM* H.*

Atertandi, num. adertonde. VG.*
Ater tæppa, v. a. täppa, stänga, vægh 

a., U.* VM. II. B. 1: pr; ME.* Men då 
det heter: gardsto lid ater tæppa, SM. 
B. 8: 4, synes ater vara på otjenligt sätt 
insatt (jfr. not. 58), ty lid tæppa hör ihop ; 
jfr- Lijtæppa.

Ater vænda, v. n. 1) vända tillbaka, 
återvända. ÖG.* (u. Vænda); U.* 2) åt ra 
säg, afstå. ÖG. R. 18; ME.* St.* Chr. Tg. 
18. 3) upphöra. IL* St.*

At ganga, v. n. åtgå, användas. U.* 
At gælda, v. a. 1) m. gen. umgälla, 

lida genom en annans vållande, eg. be
tala för en annans skull (jfr. At niiita). 
Jær gælla Je fajurs gærninga at, SM. 
Æ. 6: 1. eig galt Ju min at at Ju misti 
Jet, att du miste det, det led du ej 
genom mitt vållande, VG. II. p. 29. han 
misti Jæt æi Jy at han galt hans at, o : 
därför 1. så att han led genom hans 
vållande, den andre förlorade ingen 
ting genom hans vållande, U. M. 54:1; 
VM. II. M. 35: i. Jæt (fæ) lik egh Jy hana 
at hans at guide ælla hans fear, a : ge
nom hans 1. hans fäkreaturs vållande, 
ÖG. B. 15: i. han galt ey hans at ok ey 
hans vanrökt, han galt ey hans vanrökt 
at ok ey hans handæ gærningæ, den an
dre umgällde ej 1. led ej skada genom 
honom, 1. genom hans vårdslöshet 1. 
hans händers gärningar, Sk. 1. 214, 222. 
2) gälla, angå. thet som heder eller ära 
-der, Chr.*

Atgærning, f. = atgærj. Chr.* 
AtgærJ, f. åtgärd, det som görs vid 

1. mot någon 1. något. ME.* Chr.*
At gieta, v. a. m. gen. vårda, barns a., 

G. 18: l.
At gætas (impf. conj. -gatis), v. dep. 

impers, m. dat. behaga, vara till nöjes, 
gæts eig frændum at, behagar det ej 
slägtingarne, äro de ej nöjde därmed, 
VG. IL A. 6. en thir ey at gies (för giets), 
hvat som thir at gatis ver ella heter,
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om det ej behagar dig (att behålla trä
len), ehvad han behagade dig mindre 
1. mera, G.*(u. Gietas).

At hava, f? säd att förhålla 1. skic
ka sig, sed. i orjuni ek -vum allum, 
allitt. VG.* Att det nu brukliga ordet 
åthäfvor har en vida inskränktare bem., 
som ej passar på anf. st., likasom Isl. 
atburÖr har en vidsträcktare bem. än 
den af åtbörd, är ganska tydligt.

Athugbi, m. (Isl. athugi) omtanke, om
sorg. U.* SM.*

At letæ, v. a. undersöka, öfverväga. 
Sk*

At letan, f. undersökning. ÖG.* ku- 
nungs sannind (gen. för -da) a., ko
nungens undersökning om sanningen, 
ME.*

At lita (at lythae), v. a. nöjas med. U.* 
ME. Egn. 9; Chr. J. 8: pr. haiium a., nöjas 
med det som han har gjort, Sk. I. 65.

At lija, v. a. gå (illa) åt, fara illa 
med. -Jer sot at inanni, a: förvärras, 
U.* Härmed må jfs. Isl. Jat liftr at man- 
ni, hans krafter aftaga, det lider (mot 
slutet) med honom.

At lythse, se At lita.
Atlöp, n. anfall på det sättet, att man 

löper 1. rusar på en annan, gaerse a. 
andrum, )( forsæte, ÖG.*

At mæla, v. a. tilltala (inför rätta), kä
ra. ÖG. Kr. 3: 1. not. 80; Vaja. 31: 3; ES. 
8. not. 67; Sk.* hin 1. Jsen sum -Ii, kä
randen, ÖG. R. 8: pr, 3.

Atmæle, n. tilltal inför rätta, talan, 
gaera a., utföra sin talan, ÖG.*

Atmeli, n. ett års tid. um a., -lis frest, 
til -lis, a. ir uti 1. ut gangit, lati a. a 
milli, G.* Då del ej kan vara tvifvel- 
aktigt att den senare delen af d. o. 
kommer af mal, tid (jfr. sen at Ji mali 
ir kumit, G. 14: 2.), så synes a. eg. be
tyda den återvändande tiden (då n. 
samma årstid återkommit). Förra de
len af o. a. är troligen en förkortad

form af ater, svarande mot AS. ed, i 
sammansättningar åter, å nyo, tillbaka, 
= Lat. re, t. ex. edniwian, renovare, ed- 
lean, remuneratio; likaså är iÖ i Isl. 
iögjöld, remuneratio, förkortadt af enär; 
och Fht. it = Lat. iterum, förekommer 
i flera sammansättningar (se Graff, Ahd. 
Sprachschatz, I. 148), hvaribland it- 
mali, som af Graff öfvs:s festivitas, 
itmal, solemnis, festas, itmali tag, dies 
fes tus (II. 715); in itmalemo tage ostro
no, som läses i Tatiam Harmon. Evan
gel. cap. 12, öfvs:s där af Palthemus: 
in die solemni paschte, men i de efter
åt tillagda anmärkningarne kommer han 
till den slutsats, att itmalentag vi vo- 
cis dies est anniversarius, per vices 
recurrens, festas, sacrisque destina- 
tus, hvilket äfven antages af Ih., som 
erinrar om det af Richey, Idiot. Ham
burg., upptagna platt-T. ordet ettmahl, 
den bestämda dagligen återkommande 
tiden för ebb och flod; af det som ofvf. 
är sagdt, synes det vara klart att it
mali eg. betyder en återkommande be
stämd tid, men också har öfvergått till 
bem. af en på viss bestämd tid årligen 
återkommande högtid, hvilket alldeles 
svarar mot förhållandet med Hebr. -yva, 
som eg. betyder en bestämd tid, f. ex. 
1 Mos. 1: 14, men också förekommer i 
bem. af en på en viss tid af året åter
kommande högtid. Det kan således med 
säkerhet antagas att det T. itmali, med 
någon olikhet i uttalet, är samma ord 
som atmeli, hvilket ord öfvergått till 
bem. af år, som också betecknar en tid, 
som efter ett fullbordadt kretslopp af 
förändringar i naturen, oupphörligt åter
kommer (jfr. Umganga); samma före
ställning ligger till grund för Hebr. nattf, 
år, eg. ett upprepande, af verb. iiittJ, 
göra något för andra gången, upprepa, 
likasom för talesätten nyb man Miœ'nb 
&c., 2 Sam. 11: l, vid årets återvän-
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dande till den tiden, o: vid den tiden 
följande året, då &c., och rrn då
tiden (åter) lefver, nästa år; och det 
synes icke häller vara tvifvelaktigt att 
samma föreställning om ett kretslopp 
ligger i Lat. annus, eg. en ring [annu
lus), och äfven Grek. snavtog torde 
beteckna något i sig själft återgående, 
ehuru man tyckt det vara mera pas
sande att härleda d. o. från Sanskrit 
(Benfey och Stern, Ueber die Monats
namen einiger alter Völker, Berlin 
1836, s. 226).

At niuta (at niauta, G. impf, nöt at), 
v. a. m. gen. åtnjuta, mals 1. skiela a., 
G.* annars a., åtnjuta något godt för 
en annans skull (motsatsen af at gselda), 
VG. IV. 15: 8.

At nöghia sik, v. refl. åtnöja sig. SM. 
Kk. 2: l.

At rækkia, v. n. räcka till, vara till
räcklig. ME. Kg. 28; G. 18: pr. (där fulla 
är skrifvet för fulle, och at hör till 
rækker); St. Kg. 10: pr; Chr. Kg. 32: i.

Atskilia (part. pass. skyljer at, VG. 
III. 63.), v. a. 1) åtskilja. VG. II. K. 36; 
III. 1; ÖG. Kr. 27: pr; 28. skil han (n. 
tiunda) at, o: skiljer tionden från den 
öfriga säden, VG. II. K. 36. skildir at 
1. atskilder (at bo sinn), VG. I. A. 21: 
1; II. Dr. 7; Add. 3: 2; III. 63; jfr. Mal. 
vitnismæn skulu -Ide ransakas, o: höras 
hvar för sig, Chr. Tg. 21: pr. biskoper 
skil fsestning at, ME.* a. sik, om fäste
hjon, U. Kk. 15: i. at skilias 1. skilias at, 
dep. skiljas åt, VG. I. Br. 2; ME. Kg. 14; 
Æ. 6:5. )( hittas, ÖG. EJs. 1:7. bion skil
ias at, VG. II. K. 52; G. 2; III. 67; U. Æ. 
10: pr; SM. G. 6; M. 16; Bj. 25, 27; VM.*; 
men VG. II. J. ind. 11. är skilias at 
troligen skriffel för skil a (jfr. texten), 
skilias Jön at )( fylghias, se Fylghia. 
skilias Jer at, om de särskilda ederna 
ej sammanstämma, )( sen Jer saman 
halda, U. Kk. 19: pr. 2) utgöra åtskilnad

mällan. hvat sum flserd ok fals -1, Chr.* 
3) v. impers. = askrlia. uni Jem at skil, 
kan them a., skil them at, ME. Æ. ind. 
12; St. Kp. 8: pr; Sk. 11: pr; Chr. Kp. 12: 
pr ; Tg. 24: pr.

Atskilnadher, m. (af atskilia 3) tvist. 
St.*

At spyria (at spöria, -spiria), v. a. åt- 
spörja, tillfråga. VG.*(u. Spyria); SM. 
Kk. 13; Bj.* G* fyr sen ban -r, n. om 
slägtingarne vilja köpa jorden, H.*

Atta, f. (af aigha) egendom, aigha sir 
at attu, G *

Atta, num. åtta. VG.* ÖG.* U.* SM.*
G. * (där 33 går ut).

Attatighi (attighi, VM.*), num. åtta- 
tio. VG * ÖG * SM * VM.* II.* Bj.*

Atter, Atter bryta &c., se Ater &e.
Atti, se Ægha.
Attighi, se Attatighi.
Attundi (atande, Sk.), num. åttonde. 

VG.* ÖG.* U.* a. dagher, a) (n. iula), ny
årsdagen, VG.* VM.* b) n. efter pingst,
H. Trefaldighets söndag, ÖG.* a. dagher 
sepitr första dagh (n. paska), förste 
söndagen efter påsk, ÖG.* a. dagher 
septir pascha, Sk.* a. dagher septir 
tolfta dagh (iula), eg. sjunde dagen 
efter tretonde dagen, o: tjugondeda
gen, d. 13 Januarii, VG.* ÖG.* Sk.* a. 
dagher septir Jrsettanda dagh, samma 
dag, U.* SM.* ottondedag ensamt, sam
ma dag, U.* a. dagher septir sancta 
stsephans dagh, d. 2 Januarii, IL* a. 
luter, en åttondedel, se Luter. a. del, 
Chr. B. 3: 5. a. psenninger, se Psenninger.

Attunger, m. 1) i allm. en åttondedel, 
se Göja; särskildt: a) åttondedelen af 
eit hol (i Skåne). )( fiarjung, Sk.* b) 
en af de delar, i hvilka en by var in
delad, och hvilka delar utan tvifvel 
varit åttondedelar af ett visst helt; men 
detta hela har icke, åtminstone öfver- 
allt, varit själfva byn 1. stått i ett be- 
stämdt förhållande därtill (jfr. Styffe,
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Skandin. under unionstiden, s. 183). 
YG. I. J. 14; IL J. 33; ÖG* SM* ME.* 
Chr.* by -gum byggia, lij &c. -gum 
skipta 1. byggia, VG. I. J. 8; II. J. 20. at- 
tundi loter -gs 1. af -gi, åttondedelen 
af en attunger (hvilken del i VTG. II. 
Forn. ind. 13. kallas Iagha loter), VG.* 
innan byar ok utan -gs, VG. II. J. 3, af 
hvilket ställe ej kan bevisas att en by 
alltid inehållit flera attungar. a. )( fiar- 
Jungs byr 1. halver byr, Ö G.* -gs tompt 
1. ak er, ÖG.* a. (a) -gs bro Jer vara, a: 
alla attungar taga lika lott i byns e- 
gor, likasom den ene brödren fager 
lika stor del af arfvet som den andre, 
ÖG * ; jfr. taki sva a. sum a., ES. 24. 
siattungs a. (i bygdum by), siatta luts 
a., sjeltedelen af en a., en jordegen
dom som ansågs vara värd omkring 3 
marker (jfr. Mark), hvaraf är klart att 
a. ej kunde stå i visst förhållande till 
en by såsom del däraf, ÖG.* fulder a. 
)( halver by, SM.* a. )( hor Junger och 
halver by, VM.* halver a. )( attungs 
land, ME.*; jfr. Half attnnger. Då Lands- 
lagarne i sammanhang med a. äfven 
nämna markland &c., är meningen icke 
att dessa benämningar angå samma slags 
delning af jorden, ufan härmed syflas 
på de i särskilda landskap brukliga 
olika delningsgrunder. c) en åttondedel 
af ett härad (hundare). U* SM.* 2) 
adscendent i tredje led, så kallad där
för att förfäderna i detta led äro åtta 
personer, likasom halver a. är adscen
dent i fjerde led, hvilket består af sex
ton personer. )( fiorjonger och halva, 
VM.*

Attungs bro, f. bro, hvilken det till
hör en åtting (se Attunger 1, c) att byg
ga och underhålla. SM.*

Attungs land, n. = attunger 1, b. ME* 
Chr.* Jfr. Half attungs land.

Attungs majer, m. 1) en af åttingen 
(se Attunger 1, c) vald föreståndare vid

aflemnandet af skipvisten. U.* 2) pl. at
tungs nuen, åttingens invånare. U.*

Attærgæld, se Ættærgæld.
Atvakta, v. a. gifva akt på. Chr. G. 8: 

5; Tj. 13: pr. not. 48.

At vara, v. a. I) tillsäga. U.* SM.* 
Sm.* Bj.* Sk.* Sl.* 2) förvara, vakta. 
Chr.*

Atvist, f. (Isl. =) eg. närvara, äfven 
en därmed förenad mindre delaktighet 
i ett dråp. VG.* Jfr. Atvistar majer.

Atvistar majer (atær vistæ genom 
skriffel för atvistæ, VG.*), m. en som 
på det sättet varit delaktig i ett dråp, 
alt han varit med dråparen på vigval
len, och där visat fiendskap 1. vrede 
mot den dräpne, dock utan att med 
råd 1. gärning hjälpa till själfva dråpet. 
VG*

Auga, Auka, Aumber, se Ögha &c.
Aujin, adj. som genom en händelse 

(öde) sker I. tillfaller någon, fynder 
verjer a., G.* Isl. audit, adj. n. har 
samma bem.

Avakn, a vapn (af vapn), m. väpnare, 
en riddares väpnade tjenare. )( ridda
re, se Riddari. Jfr. Knape, Sven, Väp
nare.

Avat, se Afat.
Avaxter (avæxter, afvæxter, avagstr), 

m. (Isl. avöxtr) 1) det som växer på 
jorden, gröda, afkastning. VG.* H.* 2) 
tillökning, hali JriJiung at a., taki JriJ- 
iungs a., o : utöfver hvad han utbetalt, 
en tredjedels tillökning för sin räkning, 
G.*, där T. öfvs:en har bate.

Avend skiold, m.? (ND. avindskiold) 
fiendtlig sköld, före a. emod riget, Sk.*, 
där ordet förekommer i hss. från 
15:de årh. Ehuru i förra delen af or
det i denna form genast igenkännes o. 
avund, hvilket i den senare Danskan 
skrefs avend (se Avund), ND. avind, 
ovänskap, fiendskap, finnes i äldre D. 
skrifter afvend skiold (se Mb. D. Gl.),
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hvilket genom det där insatta/'kan sy
nas betyda bakvänd, och sålunda kom
ma närmare ordets verkliga ursprung 
avug skiold, se Y. Sel.L. II. 27 ; jfr. A- 
vugher. Det Isl. öfundar-skiölldr, som 
upptages af BH., är troligen endast en 
ny öfvs. af det D. ordet.

A visning (af visning), f. anvisning, hän
visning. gripa til a., ær æi a. til, gifva 
köparen anvisning på annan jord än 
den, på hvilken säljaren bor; har säl
jaren ej sådan jord att anvisa, U.* VM. 
II. J. 13: 2. ser a. til, haver han fulla a., 
sen sei ser a. til, haver (n. han) sei a. til, 
om den som gjort odlingen kan (1. ej 
kan) gifva anvisning på något annat till 
uppodling 1 jenligt ställe, II. V. 21:1; SM.* 
VM. I. B. 10: l; II. B. 21. ligger full a. 
ater firi sinn han ryjia ma, om en fullt 
motsvarande lägenhet (ill odling ligger 
obegagnad och kan anvisas, SM.* ha
ver (n. han) a. gjort Jem, ser sei a. til, 
har han anvisat åt dem (som ej vilja 
deltaga i byggningen) ett annat tjen- 
ligt qvarnställe; finnes ej sådant ställe 
att anvisa, SM.* haver han a., kan han 
gifva anvisning på annat (till humle
gård) tjenligt ställe, VM*

Avita, se Afvita.
Aviti, n. (af vita) 1) tilltal, anklagel

se. bondans a. ok biskops, Sk. III. 14. 
not. 70. 2) böter (för försummelse), siex 
oyra a., G.* sökia baji til afraja ok 
-ta (gen. pl.), U.* VM. II. J. 15: pr. gseldi 
1. givi ut örtogh &c. at -tinu 1. -tum, 
U* SM.*

A vitter, adj. (af vita) tilltalad, an
klagad. a. gar, gjord anklagad, G.*

Avugher, adj. 1) afvig, bakvänd, föra 
1. bsera -ghan skiold (eller resa hser) 
gen konunge 1. sinum rsettum hserra, o: 
sköld som är vänd mot konungen, och 
således bakvänd, U.* SM.* H. M. 24; 
ME.* St.* Chr. H. 9; jfr. Avend skiold. 
elda afgum brand um, se Brander, gan

ger (n. kona) avngh (o: baklänges) or 
ætt sinni, säges om fri qvinna som 
gifter sig med en träl, U.* VM. II. Æ. 
14. 2) afvig, motsträfvig. SM.*

Avund (avend, Sk. IV. Add. B. 7.), f. 
(af unna; Isl. öfund, D. avind) ovänskap, 
fiendskap. VG. I. B. 5: 6; II. R. 9; SM. 
pg. 4:2; Sk.* ME.* St.* Chr.* lang a., 
VG. II. Add. 7:13; ÖG.* IL* SM. Kg. 7: pr; 
VM. I. Eps. 4: pr; H. Kg. 4: pr ; ME* St.* 

Avundas, v. dep. mistycka, förtryta. 
ÖG.*

Aværk, n. = aværkan 2. ÖG. B. 8: 4. 
not. 49; men dat. pl. -kum, som före
kommer i samma cap. och på flera stäl
len, bör utan tvifvel hänföras till no
min. aværkan.

Aværka, v. a. 1) i allm. bruka, nytja 
(lofligen 1. olofligen) jord, skog &c. a. 
iorj», eghn, skogh, VG.* ÖG. ES. 15: 5; 
B. 1: 2; 9: 9; 29, 30: pr ; 47 ; U. J. 20: 2. a. 
sin del &c. Chr. B. 41. a. nyan by, Chr. 
B. ind. 1. a. Jæt sum Jer dela um, ÖG. 
ES. 19: l. a. abs., ÖG. Vap 30: 2; ES. 4: 
2; 15: 3, 5. ær -at, o: om köparen har 
brukat den köpta jorden, U.* 2) i synn. 
olofligen bruka (en annans jord 1. fi
skevatten). -ar by ivir skiai sin a an
nan by, ÖG. ES. 15: 5. a. (annars) iorj, 
U. V. 12: pr; SM. B. 3. a. abs., SM. B. 7: 
2. a. i 1. a aker ok æng, U. V. 13: l, 2 ; 
ME. B. 15: pr. a. (manni) i akri )( sla a 1. 
i æng, VM.* Chr. B. 16: pr. a. i annari 
&c. deld, a. um alt æng, U. V. 12: pr; 
SM. B. 7: 2. a. i fiskevatnum annars, Chr. 
B. ind. 25. a. manni, IL* VM.* granni 
-kar granna, bolstajer -kar bolstaji, 
IL* a. fore manni, ME. B. 13: pr; Chr. 
B. 14: pr. a. a annan, Chr. B. 16: pr. a. 
til öra ok örtugha, se Öre.

Aværkan (sing, lör nomin. pl. VM. II. 
B. 12: pr; ME. B. 15: pr; 26:3; Chr. B. 
16: pr. pl. -kir, H. Kk. 20 ; -ke, ME. B. 
24: 5; dat. -kum, ÖG. B. 8: 2, 4. och not. 
44; IL* VM. II.B. 13: pr; H* ME * Chr.*;
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jfr. ME. föret. s. XCVII), f. 1) arbete 
(på jord) i allm. ME.* St.* Chr.* bygning 
ok -ke (1. -kan) Je samu, ME. B. 24: 
5; Chr. B. 31: pr., n. samma arbeten som 
äro omtalade i det föreg., ME. B. 24: 4; 
Chr. B. 29: 3. (på livilkel senare ställe 
sammanhanget är afbrutet genom det 
olämpligt inskjutna cap. 30) då det an
gående det där ifrågavarande fallet sä- 
ges: havi forgiort arvoje sino ok byg
ning. 2) (olofligt) bruk af en annans 
jord. ÖG* U* SM.* VM. II. J. 15: U; B. 
12: pr; 13: pr; H* ME. Kg. 24. not. 41; 
Egn. 16; B. 15: pr; 16, 20: 2; Chr. J. 14; 
B. 16: pr; 17, 25: 3. a. a fiskevatn, U. V. 
ind. 16. a. granni vij granna, o: sum 
granni gör vij granna, U.* a. bolstaja 
mællum, U.* öra a. ok örtogha, se Öre. 
böta a., U.* ME. B. 1: pr ; 33: 3; Chr. B. 
1 Jfr. Akra-, Jorja-, Skogha aværkan. 
3) (vatten-) verk. ÖG. B. 8: 2, 4. och not. 
44; ME. B. 26: 3 ; Chr. B. 34: pr.

Aværknajer, ett ord som tillkommit 
genom skriffel för varjnajer, ME.* 

Aværkning, f. = aværkan 2. Se Akra 
aværkning.

Avæxter, se Avaxter.
Ax, n. ax. U* SM.* VM.* axa plok- 

kan ok læsning, SM.* korn ær i axe, 
ÖG* Jfr. Olæsin, Oaxajer.

Axl (pl. axlar), f. axel. ÖG* G* Jfr. 
Ivin axla Jer.

Axlar hafuj, n. skuldra. G.*; i T. öfvs.
Schulderen.

Axul, m. (hjul-) axel. VG.* G* Sk* 
Axuls digher (axuldigher), adj. så tjock, 

att däraf kan göras en hjulaxel, a. ek, 
U.* SM * VM. II. B. 14: 5; ME.* Chr.*, på 
hvilket sist anf. st. en del yngre hss. 
härvid tillägga: thet är qvarnahiul.

Axul stor, adj. = axuls digher. ME.* 
Axul æmni, n. axelämne, trästycke 

hivaraf en hjulaxel kan göras. SM.* 
Ayrkia, f. inkräktning på andras om

råde vid plöjning 1. annat åkerarbete. 
VG * Jfr. Yrkia.

AJalbogher, m. den förnämsta sidan 
1. delen af ett i två delar (bogar) de- 
ladt arf; så kallas den största delen 
(99 procent) af ett bakarf som tillföll 
fader 1. moder då den andra makan 
förut var död, och dennas närmaste 
slägtingar fingo en liten del (en pro
cent) af arfvet; så att om t. ex. fad- 
ren ärfde 100 marker, tog han adal- 
bogen däraf, 99 marker, och den förut 
aflidna modrens arfvingar, som annars 
skulle hafva fått inte däraf, fingo en 
mark. Så bör utan tvifvel det dunkla 
stället förklaras: taki rætan a. &c. VM.*; 
det är n. den som hade tagit bakarf- 
vet (Jæn Jær sin læt), som säges taga 
adalbogen; och när det sedan säges: 
taki æ mark firi hvat (hvart) hundrat, 
så kan den som skall taga detta, ej 
vara någon annan än den aflidna ma- 
kant arfvinge. Benämningen bogher 
betecknar att arfvet delas åt två sidor 
(likasom bogar), och ajal utmärker den 
förnämsta af dessa delar.

Ajal dotir (pl. dat. -dytrum), f. äkta 
dotter. G.*

Ajal fæst, f. stadfastelse af fullkom
ligt I. fast köp med föreskrifna forma
liteter. )( væjia fæst, ÖG.* Då det he
ter Ja vari Jæt a., så är meningen att 
den fæst som hade skett vid jordens 
pantsättning (hvilken var ett vilkorligt 
köp, 1. med förbehåll om återköp) nu
mera, då panten ej i rätt tid blifvit 
igenlöst, skall anses som fæst för full
komligt köp. Jfr. OJol fæst.

Ajal gutnisker, adj. infödd Gotländsk. 
)( ogutnisker, G *

Ajal iorj, f. odlad jord. )( skoger och 
myr, G.*

AJalkona (adalkona, ajulkunæ), f. äk
ta hustru. VG.* Sk.* St.*

AJalkonu barn, n. äkta barn. VG.*
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ÖG* U* SM.* VM. I. G. 9; II. Æ. 13: 2; 
18: 3; H. Æ. 13: 6; Sk.* ME. G. 2:4, 
5 ; St. G. 2: 3, 4 ; Æ. 14:1 ; Chr. G. 2: 3, 4. 
)( frillu barn, VG* VM* ME. Æ. 17:1; 
Chr. Æ. 19:1. )( slökifrij barn, Sk.* )( 
amyu barn, Bj. 28. )( huskunu ok hor- 
kiinu barn, ÖG.*

Avalkonti sun, m. äkta son. ÖG.* )( 
frillu son 1. slokifrillu son, VG.* ÖG*

AJalköp, n. fullkomligt, ovilkorligt 
köp (jfr. AJal fæst). Däraf

AJalköps fastar, m. pl. gode män (fa
star) som voro närvarande vid jorda- 
köp. )( vsejia fastar, U.*, där två hss. 
för ajalköps orätt hafva återköps, och 
äldsta tryckta editionen af U. allköps, 
hvilket tilläfventyrs är en af utgifvaren 
uppfunnen läsart.

AJalman (gen. ajuls mans, H), m. 
äkta man. U.* VM. II. Æ. 1: 2; H*

AJulvsegh, m. allmän väg. Sk.*, där 
en yngre hs. har allfarvey, och en an
nan allvey.

Ad Ii al værk, n. = ajal værknajer. U.*
AJal vserknajer, m. egentligt arbete 

(sådant som på arbelsdagarne förrättas, 
såsom plöjning, såning &c.). U.* VM. II. 
Kr. 24: pr. Jfr. pvsera vserknader.

AJans, adv. (Isl. ädan) nyss. G.*
AJra, ajrir &c., se Annar.
AJravisu, adv. = ajruvis. VG. III. 79, 

där ordet är läst ajruvisu, men tillika 
är anmärkt att bokstäfverna ru äro ut
nötta, hvarför det ock kan läsas ajra- 
visu, då ajra blir acc. f. och passar 
till visu, som kan hänföras till nomin. 
visa; jfr. R-f, III. 296.

AJrnvis, adv. annorlunda. VG. I. M. 7.
AJulkuiise, se AJalkona.
A Ju Is mans, se AJalman.

B.
ßagh, adv. bak, baktill. b. i gardhe- 

nse, Sk.*

Bagflod, ? bakflod, tillbakaflödande 
vatten i en å. Sk.*

Bain, se Ben.
Bain heil, adj. oskadad i ben (så att 

ben i kroppen ej äro brutna 1. kros
sade). G.*

Bait, Baizl, Baijas, se Bet, Beszl, Be- 
Jas.

Baka, v. a. baka. bakat brauj, G.*
Bakarf, n. = bak arver. VM * H. Æ. 

ind. 12; ME. Æ. ind. 2. )( brystarf, ÖG.* 
ME. Æ. 3; St.* Chr.* )( sido arf, Chr. 
Æ. ind. 3. delis vijer brystarf ok b., 
gangi brystarf til ok b. fra, o : bröst- 
arfvingar, bakarfvingar, ME. Æ. 3 ; St.* 
Chr * Ja skal firi arf (= brystarf) taka 
ok b. fran ganga, ÖG.* Särskild t be
tecknar d. o. föräldrars arf efter barn, 
U.* I Chr. Æ. ind. 3. nämnes väl jämte 
b. äfven sido arf, men i texten säges 
uttryckligen: b. (ser) ater til ryggia i 
settene ok a badhe sidhor, cap. 4. tom
ber b. i fyr sen JriJi man haver serft, 
o: om jord, som någon (A) ärft på fä
dernet 1. mödernet, genom bakarf kom
mer till den motsatta sidan (A:s mö
derne 1. fäderne) inan hon genom bröst- 
arf från den förste arfvingen (A) kom
mit i tredje mans hand, n. om bakarf- 
vet sålunda tillfaller någon annan än 
fader 1. moder (t. ex. farfar 1. farbror), 
ty om fader 1. moder själf ärfver efter 
sitt barn jord, som kommer från en 
annan slägt, så eger, enligt hvad i det 
föreg. stadgas, ingen bördslösen rum; 
har däremot jorden från den förste arf
vingen (A) tre gånger gått i arf inan 
den genom bakarf kommer till den an
dra sidan af hans slägt (brystarf Stän
der til JriJia mans), då, heter det, vari 
Jses byrd sum ærft haver, så att den 
förra slägten ej har rätt till bördslösen 
fastän bakarfvet går till aflägsnare släg- 
tingar, SM. Æ. 2: 1, hvarmed kan jfs. 
Gotl. 20: 2; detta är i en afhandling om
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Arfvejord afS-s (Schrevelius) i Schmidts 
Jurid. Arkif, VII. 178, i så måtto mis- 
förstådt, att meningen antages vara 
all jorden skulle först genom bakarf 
hafva kommit till den förut omtala
de fadren 1. modren, och sedan gått i 
bröstarf.

Bakarve, m. bak- (och sido-) arf- 
vinge. ÖG.*

Bak arver, m. bakarf (och sidoarf). 
VG.*, men i II. A. 21. bör för bak arf u- 
tan tvifvel läsas ariiisjfr. not. 58.

Bakbinda, v. a. bakbinda, binda (en 
tjufs) bänder på hans rygg. )( bindis 
hænder for han, ME.* Chr. Tj. 9: i. Jfr. 
Baker, Ærma band.

Bakbodh, f. bod 1. magasin, som lig
ger inåt gården. )( gatubodh, St.*

Baker (bak, Sk.), m. bak, rygg. ven
der livar jera bak gen andrum (jfr. 
Foter), SM.* taka 1. binda byrji ok a 
bak læggia, SM * binda hænder a b. 
(n. jiuvi), jiuf a bak binda, binda jiuft 
a bak, o: binda tjufvens händer (jäm
te ljufgodset) på hans rygg, VG.*, jfr. 
Bakbinda, jiufnaj a bak manni binda, 
ÖG.* hanum ær fulder jiufuajer a bak 
bundin, edsformulär, ÖG.* bindes a bak 
hans, St. Thj. 9:1. the koste han (n. thiuf) 
haver a sin b., o: som äro bundna på 
hans rygg, Sk.* a baki sitia 1. vera, o: 
på hästens rygg, G.* ju rant en firi 
enum ok hafji spiiit a baki, o: och hade 
ett spjut bakom dig, förföljdes af en 
beväpnad (jfr. Bihanget), VG.* jæn at 
bak hanum ær, o: bakom, SM.* havi Jen 
byrji sum (1. sik) a bak taker, hafve 
den bördan, som lager henne på sin 
rygg, o: han har ansvaret, som genom 
sitt erkännande tagit det på sig, ME.* 
Chr. Tj. 22. leggi a bak henni siex vin
ter, åiägge henne sex års arbete, G.* 
jair takin henni or j af baki, de tage 
från henne (likasom bördan af) beskyll
ningen, G.* ofna bak, på (tjufvens) rygg,

a: i hans frånvaro, Sk.*; jfr. NytJur. 
Ark. XVII. 128. Jfr. Byrla, Agna-, Hæst 
baker.

Bakhærbærghi, n. bagarstuga. VG.*, 
där dock b. möjligtvis är skriffel för 
hærbærghi, såsom i en hs. läses.

Bakki, m. (Isl. =; jfr. gl. vid U.) bac
ke, brädd (t. ex. af en flod). Se Gravar-, 
Griptar bakki.

Baklius, n. kyrkljus som var så släldt, 
att presten, då han stod vänd mot al
taret, hade det bakom sig. Se Framlius.

Baklænges, adv. baklänges, ganga b. 
af tingsstugu, ett skamstraff, Chr.*

Bakn, n. (Isl. båkn, moles, rude in
strumentant, BH. tegn, i poesie et uhy- 
re, deraf maaske nulildags om et stort 
og klodset redskab, EJ.) = stampa. SM.* 
Jfr. Flata.

Bakskiurta, f. bakstycke af en kjor
tel. VG.*

Bakum, adv. (da t. pl. af baker) bak
om. Jen som b. ær til, o: bakom den 
som slår, SM.*

Bakva ja drap, n. dråp som sker ge
nom bakvaji. U.* VM. II. M. ind. 3.

Bakvaji, m. vådlig händelse som sker 
därigenom, att man hugger bakåt, utan 
alt se den som trätfas. varja dræpin i 
-ja, U* VM. II. M. 4. jfr. 3.

Bak vegg, f. bakvägg, vägg inåt går
den. G.*

Bal, n. bål. Chr. Add. E. dömas til b., 
o: att lefvande brännas, SM.* i bali 
brinna, brænna 1. brænnas, U.* H. V.20; 
ME. H. 10, 12: pr#6t.* Chr. H. 4, 11, 15: 
1 ; Add. F. J. man æller kunu i bali bræn- 
na, Bj.*

Balder, adj. båld, djärf. b. ok bug- 
stor, VG*

Balg, ? balg, skida. Sk.*
Balker (bolker), m. (Isl. bålkr, bolkr) 

1) balk, bjälke. Se llndegerdh. Detta 
ord brukas bildvis i flera bem:er till 
betecknande af något större samman-

Corp, Jur. Sv. G. Ant. Fol. Xlll. 8
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hängande, fortsatt helt i allm., likasom 
bjälken i motsats mot smärre trästyc
ken (IsL noget, der ved fortsættelse, 
vedvaren, sammenhæng, ndgjör en af- 
slutted heelhed; tæt hob mennesker, 
friend häl kr : vedvarende uveir, veÖra- 
bålkr, EJ.); sålunda: 2) fortsättning 
1. inbegrepp af sammanhängande äm
nen, såsom livad i lagen angår kyrk- 
väsendet, arf fite. U.* SM.* VM. II. Præf.; 
H. Præf. ; Bj* ME.* St.* Chr. Tg. 10:1 ; 
43: l. kirkiu b., arfjmr b. &c. VG. ÖG. 
&c. Fastän de så kallade balkarne äro 
delar af lagböckerna, ligger dock icke 
i ordet b. ursprungligen begreppet del; 
t. ex. kyrkbalken har icke sitt namn 
däraf, att den är en del af lagboken, 
utan däraf att detta stycke af lagen 
är ett helt, som inefatlar hvad som 
angår kyrkan; och detta hela ineslu- 
ter de särskilda delar (flockar), som 
handla om dithörande ämnen; af så
dana spridda stycken bestodo de skrift
ligen upptecknade lagstadganden (lagh 
hat])iis ströningiiun i Herum flokkum, 
se Flokker), inan, vid ordentliga lag
böckers författande, de sammanhängan
de ämnena fördes till en balk, såsom 
ett helt. Ordet afbalka, som eg. be
tyder afstänga med balkar, hvaraf balk 
i folkspråket kommit alt få hem. af 
skiljevägg, likasom därmed betecknas 
vissa gränsskilnader på marken (se Rz. 
Ordb. och Mb. Dial. L.) bevisar lika 
litet att ordet balk ursprungligen och 
äfven i Iagarne betyder del, som af or
den afstänga, afplanka, tillspär
ra, täppa kan slutas att en sådan bem. 
ligger i orden stång, planka, spar- 
re, tapp. — Jfr. Laghabalker. 3) ett 
stycke jord, som genom uraktlåten 
gräfning ligger qvar i ett dike och hin
drar vattnets aflopp. U. V. 5: 2; H.* 
balk (firi akre sinum) ater læggia, U.* 
VM. II. B. 4:1; ME * Chr.*; jfr.SM. B. 12:

pr. b. ligger ater, U. V. 5: pr. Jfr. Ater 
liggia, -læggia; Aterlæghu balker. 4) 
en sammanhängande 1. fortsatt brist
fällighet på en gärdsgård, tilläfventyrs 
af en viss storlek, firi -ka (gen. pl.) 
hvarn, VG.*, om ej -ka här bör hän
föras (ill en annars ej förekommande 
nomin. balki 1. bolki, m. I Norge kalla
des det balkabrot om man bröt upp 
mer än tio famnar af en störgärds- 
gård, ML. GulL. Landsleig. 13, 34.

Bamba, f. (Isl. buiiiba) trumma. VG *
Ban (bann; bandh, Sk. III. 9. not. 18; 

V. 2: 3. n. 67.), n. 1) förbud. Se lat ban; 
jfr. Band 4. 2) kyrkans (större) bann. 
b. gange æftir, Sk * b. fylgir lielgis 
bruti, G. 8: i. j>a ligger (haniun) vijjer 
b., G. 7: pr; 9. sætia man i b., ÖG.* U.* 
VM. II. Kr. 12: 2 ; H. Kk. 19: 4 ; Sk * i b. 
sætter, SM. Kk. 10: 3. liiisa man i b., 
SM. Kk. 10: 2; VM.* banna manni undir 
b., U.* liusæ b. a man, Sk.* gangæ i b., 
Sk * vara i banni, dö i banni, VG * si
tia i banni, ÖG * SM. Kk. 10: 2; VM.* 
böta firi b., = böta firi banslæt (se Ban- 
slætter), ÖG * Sk.* (lata) lösa sik af ban
ni, ÖG * Sk. III. 16; jfr. Lösa. sia man af 
1. yr banni, Sm.* G * lata sia sik af ban
ni,“ Sk. III. 16.

Bananian, m. baneman, dråpare. U.* 
SM.* sänder b., a) sann, verklig drå
pare; b) )( baldbani och raÿbani, SM *

Bana or}), banor}), n. (Isl. banaorä)
1) banemans namngifvande, anklagelse 
för dråp. giva manni b., angifva någon 
som dråpare; vita 1. vinna b. a hænder 
manni, bevisa en sådan angifvelse; vi- 
jier -Ji ganga 1. -j)i vij)cr ganga, vid
gå angifvelsen, bekänna dråpet, VG.*
2) dräpande, dråp. næmpna Jrea (mæn) 
til b., a : såsom dråpare, VM.* — Rask 
(Anvisn. till Isl. s. 196) anser senare 
delen af d. o. endast vara en i flera 
Isl. ord förekommande ändelse, då or
det endast skulle betyda dråp; men
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ordet förekommer i 1st. skrifter, lika
som i VG., i sådant sammanhang, att det 
synes böra anses som sammansatt af 
bani och ord; hvarför ock BH. upp- 
gifver såsom dess första bem. rfama 
v. cedebritas ob cœdem hostisFr. öfvs:r 
”budskab om ens död’; EJ. ”ord for at 
have dræbt en”; Eg. rnex, cœdes (propr. 
farna cœde alicuius parta) '1 ; Cl-V. där
emot endast ”death,'. Möjligt är att 
ordets bildning och ursprungliga bem. 
varit den af Rask antagna, men att 
det på en senare iid blifvit ansedt som 
sammansatt, och har öfvergått till den 
bem. som synes hafva blifvit den van
liga. Den nämnda ändeisen ingår otvif- 
velaktigt i vinortiliäfventyrs äfven i 
mætorj, och lægher (Isl. lægorô) är tro
ligen på samma sätt bildad t; mætans 
©rj är däremot tydligen ett samman
satt ord.

Bana sak, f. dråpsak, anklagelse för 
dråp. givæ 1. vitae inanni b., anklaga 
någon för dråp, Sk.* vara1 skylder fore 
b., Sk.* värjer inanni vrang b. givin, 
om målsegaren brister i bevisningen 
om dråp, VG.* takæ vijer b., åtaga sig 
1. erkänna sig skyldig till dråp, Sk.*

Banæ sar, n. banesår. Sk.*
Banavapn, n. dödande vapen. )( sten 

æller stang, SM *
Band, n. 1) band, a) i allm. ÖG. Kr. 

8: l, 2;U * SM* VM. I. Kr. 5; 6;H* G. 19: 
23. varja Je (n. diur) i -dum dræpin, 
o: då de äro bundna, Sk.* til femta -ds, 
bandet 1. repet, hvarmed två oxar äro 
sammanbundne, synes n. beteckna paret, 
G. 65. Jfr. Baug-, Fæsti-, Hatta-, Horn-, 
Silfr-, Silkis band. b) särskildt: band, 
hvarmed en människa fangslas, fängsel. 
binda man (mej) fullum -dum, VG.* 
ÖG.* ME.* St. Eds. 18. sætia a (n. man) 
b. ok bindæ, genom pleonasm, Sk.* 
man basta ok i band föra (= binda), 
allitt. VM * rabæ bast ok b. ofna man.

Ja æræ borto bast ok b., förse b. ok 
stok ofna man, se Bast, Stokker. skep
pa Jiuvi utan b., a: obunden, ÖG. VaJ. 
33: i. löpa or bandum, se Löpa. döma 
b. af Jiuvi, Sk. I. 154. sla I. sksera b. 
af Jiuvi, ÖG. VaJ. 34: pr; Sk.* giva man- 
ni sak fore b., a: för del alt han bun
dit honom, U* SM.* VM. II. M. 26: 6;
H. M. ind. 28. sökia 1. vitna b. sin, till
tala 1. öfverbevisa den som bundit ho
nom, ÖG * dylia -din, neka att han bun
dit den andre, SM.* vari saklös firi 
-din, a: för del att han bundit den 
andre, SM.* böte firi -din, för det att 
den oskyldige blifvit bunden, ÖG. EJs. 
28. Jfr. Fæsti-, Ærma band. 2) förbin
delse. binda 1. göra annat b., a: annan 
äktenskapsförbindelse, U.* Jfr. Samband. 
3) bevisning. Se Sokna-, Synaband. 4) 
förbud; om ej band är skrifvet för ban, 
likasom i några till Sk. hörande hss. 
(se Ban, Bansætia). Se Kornband. 5) = 
bundin. U.*

Banda (gen. och acc. -dur), f. freds- 
krets; en viss omkrets, som på Got
land en dråpare fick bestämma, och 
inom hvilken han var skyddad för 
hämnd. G.* draga -du, bestämma sådan 
krets; b. halder inanni, o: beskyddar 
honom, G.* Om d. o. bör härledas från 
ban, förbud, 1. från band, är ovisst. 
Jfr. Vatu banda.

Banda vereldi, n. mansbot för den som 
blir dräpen inom sin fredskrets (ban
da). G.*

Band hail, adj. (tiliäfventyrs för ban
da hail, af bandi) som har hela band
I. hankar (om gärdsgård). G.* En så
dan gärdsgård säges nu på Gotland 
vara bandfast.

Bandi, m. gärdsgårdshank. G. 26: 5, 8. 
D. öfvs. III. 35: 5, 8. har bande, och d. 
o. brukas ännu i samma bem. på Got
land; jfr. Ih. Dial. Lex., Rz. Ordb., 
S-e s. XIX.
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Bandsette, se Banssetia.
Baner, n. baner, fana. ryma undan 

kunungs b., ME.* Chr.*
Bang, n. (Isl. =) bång, buller. Se Brut.
Bani (bsense för banæ, VG.*), m. 1) 

död genom dråp 1. olyckshändelse. VG.* 
vetse nianni b., Sk. I. 116. not. 32. fa bana 
(af klokko, vakni &c.), far (n. Jær) af 
b., VG * ÖG.* U.* VM.* ME * St. Dr. 3: 
pr; 4. &c.; Chr. B. 23: 2. &c. bunder biter 
man til b., ÖG.* vserk halda til b., se Hai
da. Ja skal ey svara for b., a: för qvin- 
nans död, Sk.* Jfr. Bajsbani. 2) ba- 
neman, dråpare, a) brukas vanligen om 
människor. Il M. 8: pr; 9: pr, 3 ; 13: 2; 18; 
VM. I. M. 4: pr, i; 5: pr; G * H. M. 22. sän
der b. mans 1. at manni, VG.* ÖG * Sk * 
verja nianni at b., G. 14: 5; 18: i. fa b., 
framskaffa dråparen, se Fa. Jfr. Fa- 
Jur-, Hald-, Hiivii])-, Bajs-, San-, pengs- 
bani. b) äfven om oskäliga djur. U. M. 
1: pr, 2, 3; SM * VM. I. B. 46: pr, 1; II. M. 
1: pr. uxi &c. ver Jer manni at b., G. 17: 
pr, 4. Jit fæ var mins fsear b., edsfor- 
mulär, ÖG * gange se b. först i bot, o: 
kreaturet, som dödat en människa, till
faller målsegaren, och dess värde in- 
beräknas först i böterna, ÖG.* Jfr. 
Mans bani. 3) = bana sak. an taker vi- 
Jer b., en emottager anklagelsen för 
dråpet, erkänner sig vara den verklige 
dråparen, G.* Samma talesätt: tage vid 
b., förekommer i en del yngre hss. af 
Sk.*, där del ej kan betyda annat än 
det, som i sammanhang därmed på sam
ma ställen säges: kendes vid drabet, 
och bestaa den gerning, och som tyd
ligare på ett annat ställe (I. 115.) ut- 
tryckes i den äldsta hs. af Sk., där, 
likasom anklagaren säges givse manne 
bana sak, den anklagade säges takse 
vijer bana sak, 1. emottaga anklagel
sen, då han erkänner dråpet.

Banlyster, adj. (af liusa man i ban, 
se Ban 2) = bansatter. U.* SM *

Banna, v. a. 1) eg. förbjuda, hindra 
(Isl. =); bannlysa, b. manni under b., 
U.* 2) skymfligen tilltala, förbanna. St.* 
Chr.*

Bannor, f. pl. smädelser, förbannelser. 
Chr.*

BanorJ, se Bana ©rj.
Bansatter, banssetter, adj. bannsalt, 

bannlyst. U.* SM.* VM.* H. Kk. 16: pr; 
21: 3; Sm. 1; Sk.* Jfr. Banssetia.

Banslsetter, m. (af ban 2, och sia) be
frielse från bann, absolution, böta firi 
b., a: för att blifva befriad från bann, 
Sm.*

Banzmal, n. sådant brott, hvarigenom 
kyrkan ansågs förolämpad, och lör hvil
ket böter erlades till biskopen, som 
slutligen kunde sätta brottslingen i bann 
om han ej gjorde rätt för sig. VG * 
ÖG* U.* SM* VM.* H. Kk. 17: 2; G.*

Banz man, m. bannlyst människa. L1.*, 
där en annan hs. har bandz menniska.

Banssetia (bandsette, Sk.), v. a. (af 
ssetia i ban, se Ban 2) bannsätta, bann
lysa. Sm.* Sk. III. 9. not. 21. Jfr. Ban- 
satter.

Bar, adj. I) bar, naken, bara föter, 
Sk.* 2) bar, öppen, ser lij bar a kir- 
kiu garji (rättare seru, 1. bart, 1. bar 
HJ), H. Kk. 18: pr. Jfr. BarliJ, Bera. 3) 
bar, uppenbar, b. ok I. seller atakin, 
funnen på bar gärning, U.* SM.* VM * 
Bj.* ME.* Chr. Kg. 26: pr. &c. b. atakin 
(vidh), St.* Chr. B. 9: 2; 17, 18: pr. b. ok 
takin vijer, SM. M. 32 ; ME. B. 8: 2. b. 
ok takin mej, SM. B. 17: 2. not. 46. b. 
ok takin, U * b. ok sänder, genom skrif- 
fel, U.* 4) bar, bara, ensam, fsestse iorj 
at bara kroke, se Kröker.

Barse, f. (Isl. båra) våg. Se Vazbarse.
Bardagha böter, f. pl. slagsmålsböter. 

VG.*
Bardaghi, m. (afbseria) 1) slag, stryk. 

VG* SM* VM* Sk.* )( sar, SM.* VM* 
Bj.* Sk.* ME.* Chr. Tj. 14. )( hog, SM *
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)( stangæ hog, Sk. I. 95. slagh ok b., 
genom pleonasm, U.* VM. II. Kp. 12: 3. 
-glia (n. bolker), VG.* 2) slagsmål. ÖG.* 
præta seller b., VM.* Ill sar æller slagh 
at enum b., SM.* Jfr. Hælgha-, Hselghu- 
dagha bardaghi.

Barfötter, adj. barfofa. VG.*
Barka, v. a. afbarka. U* VM. II. B. 

14: 7; ME * Clir. B. 18: 5; Add. D. 3. b. 
ek, SM.* b. urn kring apald, SM.* Jfr. 
Blika.

Barkalöpa, barklöpa (i nyare hss. bark
löp, barklop, Ghr.*), f. afbarkande. U.* 
VM.* ME * Chr.*

Barkalöpning, f. = barkalöpa. SM * 
Barkare, m. garfvare, prov. barkare. 

St.*
Barker (borker, barker, VG.), m. (Isl. 

börkr) bark. VG.* U* SM.*
Barkdæt, ? = barkalöpa. ME.* 
Barklöpa, v. a. = barka. SM.* b. ek, 

ME.* Chr*
Barklöpa, f. se Barkalöpa.
Barklöpan, f. = barkalöpa. ME.* 
Barlast, m. barlast. Sk.* 
Barlastadher, adj. barlastad. St.* 
Barliker, adj. uppenbar, sak ser lius 

ok -lik mannum, VM.*
Barlip, n. en större, ej genom grind 

stängd öppning på en gärdsgård. SM.*
H. Kk. 18: pr. not. 23. )( svinasmugha, U.* 
Jfr. Bar 2, Lip.

Barlipa, adj. indeed, som har större 
öppningar (om gärdsgård), at (n. gar- 
jier) b. ser, U.* (kirkiu) garper ligger 
(nipri) b., SM.* barlika, genom skriffel, 
U* SM.*

Barmber (barm, Sk.),m. barm. G.* Sk.* 
Barn (pl. barn, börn), n. 1) barn 

(till åldren). VG.* ÖG* U.* SM* G* 
Jfr. Mö-, Sma-, Sven-, Yaggu-, Æplis 
barn; Dghurmagha börn. 2) barn, son
I. dotter. VG. I. Kk. 15: pr; A.4. &c.; ÖG.* 
U* SM* G* Sk* alla b., se Alla 1. vara 
maep -ni, U.* jfr. Byrpi. mæp -ni digher,

ÖG * fa barn, se Fa. föpa b., U.* döia 
af -ni, o: i barnsäng, VG.* ÖG.* VM.* 
kuna verper vegin mi-ni, a: tillika 
med barnet hvarmed hon är hafvande, 
G * b. spillis oburit, G.* ganga l.depas 
i kirkiu septir b. (sit), a: efter barns
börd, ÖG * U * SM. Kk. 8; VM. I. Kr. 3: 
5. inlejvsla septir b., VG. II. K. ind. 53. 
vara barnum (saman) bundin, om ma
kar, se Binda, hans -na gops, det som 
hans barn ärft efter sin moder 1. mö
derne slägtingar, ÖG. Vap. 33: pr. vita 
1. ksenna manni b., a: påstå att han är 
fader till barnet, U.* SM * VM.* G.* dyl- 
ia barns 1. barn, a: att han är dess 
fader, ÖG * U.* SM * VM.* b. bær vitni, 
a: det födda barnet är bevis därpå, 
att lägersmål skett, ÖG.* U.* ME. Æ. 
15. b. bser vitni til, n. om begånget hor, 
Sm* Jfr. Amyu-, Apaikon»-, Barna-, 
Barna barns-, Bonda-, Bropor-, Bruts-, 
Dottor-, Frill u-, Fsesta kunu-, Gudb-, 
Hemakono-, Hor-, llorkunu-, Huskunu-, 
Lsegher-, Nsestsyskyni-, Oska-, Prest-, 
Skötssetu-, Slökifrip-, Sona-, Stiup-, Sy
skana-, Systur-, pybarn 1. -börn; Börna 
arvar.

Barnabarn (pl. börnse börn, Sk. I. 36 ), 
n. barnbarn. U.* SM * Sk.*

Barnæ barns barn (barnebarnebarn),
n. barnbarnsbarn. Sk.*

Barnabe apostols dagher, m. den 11 
Junii. Chr.*

Barna bunden, adj. som har barn (om 
äkta makar). St.* Jfr. Binda.

Barnafaÿir, m. barnfader, fader till 
ett (oäkta) barn. nænipna man b., o: 
uppgifva som barnfader, H* vita man 
til -purs, U.* vita b. sin, om barnets 
moder, VM * H.* pæn vari 1. heter b. 
(hænnar), SM * VM.*

Barna gops, n. barngods. IL* H. Æ. 1: 
pr; 7: 2; 8: 1; ME. G. 21; Chr. G. 20, 21. 
b. ok ovormagha (n. gops), U. J. 8: i. 
pe giptur b. ær fore, o: där, efter ett
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äldre gifte, barn finnas, hvilkas arf ine- 
står hos den efterlefvande fadren 1. 
modren som ingår nytt gifte, U.* ser ]>ær
b. fore, H*

Barnalaus, se Barnlös.
Barna mor]), n. barnamord. U.* VM. 

II pg. 20.
Barna penningar, m. pl. barns (1. omyn

digas) pänningar 1. egendom. Ghr.*
Barniar, n. (Isl. för, farlighet, nöd, 

skada &c.) barnsnöd, barnsäng, liggia 
1. ver a i -rum, G.*

Barnfödder, adj. barn född. b. i stadhe- 
nom, St*

Barnlös, barnalös (barnalaus, G.), adj. 
barnlös. G.* Sk.* St. G. 9: 3. döia b., bion 
skilias (at) b., VG. II. Add. 11:14; ÖG* 
U* SM.* VM. I. G. 11: 2, 4, 5; Bj. 25, 27; 
St. G. 9: 4; Æ.20.

Barnmynder, adj. försedd med barn 
(om äkta makar), hion 1. bonde ok ku- 
næ icræ 1. var]>æ (ey) -nd, bonde ær b. 
vi])er kunu, Sk.* Troligen betyder d. 
o. eg. den som liar barn under sin 
hand 1. magt (mund, se Myndæ). St-n 
(Retsh. 420) vet ej annat än att det 
är ett slags arfsrätt som kallas barn- 
mynd.

Barn siang, f. barnsäng, döia i b., ÖG.*
Barn sink, adj. f. sjuk i barnsbörd. 

St.*
Barn sot, f. barnsäng, döa i b., IL* 

VM. II. Æ. 18:1 ; M. 7: 4.
Barns öl, n. barnsöl. St.*
Bart (1. bard ? gen. barz), n. (Isl. barÖ, 

T. bart) skägg. G.*
Bart, se Bæra.
Bartolomeus mæssa, f. Bartolomei 

messa, den 24 Augusti. ME.* Chr. B. 
49: i. bertolomei dag, Sk. I. Add. B. 
7. not. 44.

Bar Je, bar Jer, se Iberia.
Bas, m. (Isl. båss, m.) 1) fähus (för 

nötkreatur, bås), ræna hæst u stalle 
æller nöt af base, VM.* Denna äldre

bem. af ordet bås igenfinnes ännu i 
D. folkspråket., enligt Mb. Dial. L. 
o. baas, ”qvægstald, kostald, i det he- 
le”. 2) en koja, som i skogen upp
förs af någon som där vill jaga; så 
synes det böra förstås då det, i fråga 
om oloflig jagt, talas om att göra basa 
i skoghi annars, H.*, där en numera 
förlorad hs. i st. f. basa haft bodh. I Ozn. 
Gl. förklaras o. boss ”eine kleine biitte, 
bilde, auch eine hätte von soden (rasen) 
bei den landseen des nachts darin zu 
seyn, um wilde enten zu schiessen”.

Baslare (bseslare), m. ett slags va
pen, som troligen plägade bäras vid 
sidan likasom ett svärd. )( sværdli &c. 
St.*, där d. o. synes svara mot veje- 
mæz i ME. SVf>. 9. I den 1709 tryckta 
T. öfvs. af St. anmärkes vid d. o. vsica, 
(ein dolck) a bassla, insidiari, hinterlistig 
nachstellen”; men om ock det uppgifna 
o. bassla verkligen funnits, synes denna 
härledning ej kunna antagas. I en gam
mal af Ih. endast under titlen ”Vetus 
Teutonista” anförd Tysk-Latinsk och 
Latinsk-Tysk ordbok förekommer or
det baseler, som i den Latinsk-Tyska 
delen under o. pugio förklaras med 
”eyn stceck wapen van yseren off stale 
dat lanck ind scharp is off eyn cleyn 
twysnydich swert off messe dat men 
op die syde hengt scilicet eyn baseler”; 
här förekommer således o. baseler som 
öfvs. af pugio; om nämnda sällsynta 
ordbok jfr. Bihanget. DuFr. anför liera 
former af d. o.: hasalardus, baselardus, 
basillardus, basellarius &c., och öfvs:r: 
"etisis brevis species, genus pugionis 
v. sicce”, och Scherz, Gloss. Germ, har 
”baslermesser, pugioL Några yngre hss. 
af St. hafva på anf. st. bårthzana, bar
disan, ett slags spjut (korsgevär), hvil- 
ket vapen ej kan menas med det nu 
ifrågavarande ordet.

Bast, n. bast. VG. I. J. 20; II. J. 45;
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Forn. 49; Add. 4: 5; ME.* Chr. B. 49: pr. 
rajæ b. ok band ofna man, allitt., o: 
låta binda honom (eg. med baslrep, då 
hufvudordet band och biordet bast näm
nas som två olika ting, jfr. Asker) som 
en brottsling, Sk.” Ja æræ borto b. 
ok band, o: den tilltalade må ej bindas 
som en tjuf, Sk.*

Basta, v. a. binda (eg. med bastrep).
nian b. ok 1. seller binda (ok til Jings
föra), allitt. VG.* U* SM* VM. I. EJs. 
2: pr ; II. M. 26: 5; H. Kg. 2: pr; M. 16, 28: 
pr; V. 20; Sk.* ME.* St. Eds. 21; Chr.*
-ajer ok btindin )( bundin mæj ærma* 
bandiiin, se Æruia band. man b. ok i 
band föra, VM.* binda b. ok valdföra,
ME.* St. Eds. 24.

Bast ilseta, f. basts afskalande. ME.* 
Bast löpning, f. = bast flæta. VM.* 
Bastuva, bastugha, se Bajstova.
Bata lej, f. båtled. U.* SM* VM. II. 

B. 22: 3 ; ME.* Chr*
Bata tsekt, f. olofligt lagande och be

gagnande af en annans båt. SM *
Bâter (bat, G. i nyare hss. bath, baad, 

boed, bood, Sk. acc. bot, Chr.*), m. båt. 
ÖG.* U.* VM.* H* Bj.* G.* Sk.* St.* )( 
ekia, SM.* tvæarajer b., U.* VI aarers 1. 
mands b., Sk.* standinde b., se Standa. 
Jfr. Siuærings-, Skipbater.

Bati, m. (Isl. =) båtnad, vinst. St.*
Båthlösa, f. förlust 1. saknad af båt.

St.*
Batsfarmber, m. båtlast. U.* SM.* VM. 

II. B. 14: 4, 5; ME.* Chr.* I nyare hss. 
öfvs:s d.o. rned badzfara, bätz försl, båtz- 
löd, båtzladning &c. Chr.*

Baugband, n. band om handlederna. 
G.*; T. öfvs. har hande bant. Jfr. Baug- 
lijer, Ærma band.

Bauger, m. (Isl. =) ring. alt ir -gnm 
bundit, allitt., allt är sammanbundet med 
ringar, G.*, där dessa ord förklara be

tydelsen af de tre i del föreg. omta
lade sammanslingrade ormarne, så att 
de genom dessas rörelser bildade rin- 
garne betecknade den rikdom som skulle 
tillfalla det första parets efterkomman
de, och hvilken uttryckes med de näst- 
följande orden: boland al Jitta var Ja &c.; 
och själfva ormarne som kröpo ur hus
truns barm, betydde hennes tre söner, 
som skulle blifva rådande öfver Got
land.

Bauglijer, m. handled, eg. ringled, så 
kallad af de i forntiden såsom pryd
nader brukliga armringar. G.* Af d. o. 
finnes ännu en lemning på Fårön vid 
Gotland, där sista leden af sjelarnes 
bakben kallas banlid; en tillämpning af 
det gamla ordet, hvilken tydligen forst 
uppkommit genom ett skämt.

Baji (bæji, bojæ, boje, VG. Sk. be- 
Ji, G.), conj. (eg. pron. t. ex. aghu b. 
nternpd ra Ja kruna ok kirkia, U.*) både 
(.. och), b. vinter ok somar, garj ok 
iorj, i hejnu ok kristna, fore olneng 
ok sva fore IsegherstaJ &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM * G* Sk * sit bröd ok klæde b., 
för b. sit bröd &c. VG.* Framför ord 
som äro sammanställda såsom olika sa
ker, men dock beteckna samma sak, 
sättes stundom b. öfverflödigt (likasom 
hvarti i nekande satser), t. ex. b. stafs ok 
stols, VG.* b. böna vin ok lagha vin, 
ÖG. Vins. 3: pr. skuja b. stimm ok stub
ba, SM*

Bajir (baji, baJe ; bæJir, baeJe , VG. 
bejir, G. baj i, for baji i, VG.” n. baji, 
bajin; gen. bæggia), pron. båda. VG.* 
ÖG.* U * G.* Sk * faster nian .. eller ba- 
Je (n. fasta ej och fæjernes ej) up biu- 
Jer, o: erbjuder båda ederna (l.eg.ende
ra, hvilken som hälst, såsom det i U. J. 
23. noggrannare uttryckes : ftestir fasta 
eJ teller fyrning), SM.* gyri baje, n. faste 
lagh ok gange, ME. pg. 13: l. ægha I. 
byggia a bajin land, se Land. maj Jem
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(n. sum) samber a bajum, hos den som 
båda öfverenskomma om, n. den som 
klandrar och den som inehar det klan
drade tinget, VG. I. J). 11. b. saman, St. 
B. 9: pr. taker baji (acc. n.) saman Jjiuf 
ok Jyfti, a : båda på en gång, U.* dra- 
pa baje saman kunu ok man, SM.* en 
baji iru ovigj alter! ok kirkia saman, 
G.* havi baj>i suman (= saman) vard 
ok leghu, VM. I. B. 34: i. baggia vagha 
1. vaghna, på båda sidor, Sk.* Jat ser 
bseggia mankyns, troligen genom skrif- 
fel för bajir Jerra seru 1. Jer seru ba- 
Jir mankyns, ÖG* Betta ord förekom
mer några gånger i sing.: ser baje (n. 
köp och skifte) isenit, för seru baje 
isenm, ME.* St. J. 12. hanum var baje 
sund, n. v sej och varjnaj, Sk.* Jfr. 
Bseggia.

Bajitiggia, conj. (för baji tviggia 1. 
tvseggia, eg. pron. båda två) både (. . 
och), mange.. b. malsseghande ok ku- 
nungs soknare biskups soknare &c. ÖG.* 
b. böta ok lima sina mista, SM* 

Bajstova (badhstuva, bastova, bastu- 
gha), f. badstuga. VG.* U* SM.* H. M. 
13; Bj.* ME.* St.* Chr. Eds. 3:1.

Bastu vu fridher, m. badstugufred. St.* 
Bedriva, v. a. bedrifva, begå (ond gär

ning). Chr.*
Bed royta, f. sängröta, så kallas pis- 

sande i sängen. G.*; i T. öfvs. undir 
pissent.

Befalnings man, m. befälhafvare, äm
betsman. Chr.* konungs b., Chr.* 

Begera, v. a. begära, bedja om. Chr.* 
Begrcben, adj. (part. pass. af begribe) 

befunnen, träffad (i brottslig gärning), 
ther med b., Sk *

Behald, n. behåll, säkerhet, säkert 
ställe, koma i sit b., Chr.*

Behalda (beholla), v. a. behålla. U.* 
Chr.* b. lif (sit), ej mista lifvet, Chr.* 

Bekera sik, v. refl. (af kæra) beklaga 
sig, klaga, b, s. om écc. St.*

Bekænna, v. a. bekänna, b. sik, be
känna på sig, Chr.*

Bella, v. a. förmå, kunna, prov. bälla. 
G.*

Belagra, v. a. lägra. Chr.*
Ben (bain, beyn, G.), n. 1) ben, os. 

VG. III. 146; IV. 15:12 ; 16:1; VM. II. M. 
21: 2; Bj * G.* lösa b. ur skenu, ur 1. 
af sari, ÖG.* H.* Sk * lösa b. i höfji, 
VM. I. M. 13. taka b. ur sari, U. M. 24: 
2; SM.* brut bena (gen.pl), VM. II. M. 
ind. not. 89. (staki ok) sten ok b., en i 
jorden nedsatt sten med därunder lagda 
ben, U* VM. II. B. 18: pr; ME. B. 22: pr. 
Jfr. Arm-, Kin-, Lar-, Laggia-, Vik-, 
Vijben; Hvaifi bain, Bain heil. 2) ben, 
crus, armber aller b., ÖG. Vaf). 15: 4; 
21: pr; U.* SM.* ME. SV1. 5, 6; SVJ. 2: 
pr. vapn at likarna ok at benum, ME. 
Kg. 11: pr. kövarne bet aldrigh um b., 
ÖG. B. 24: 2.

Bena, v. a. bena, åtskilja. Ordet bru
kas nu då man säger: bena håret, o: 
skilja det midt öfver hjässan åt båda 
sidor. Det i Svenska och N. folksprå
ket brukliga beina (Isl. =), hjälpa, sy
nes icke höra hit. Se Af bena.

Benådha, v. a. benåda. Chr.*
Benbrut, benbrot, n. benbrott (genom 

hugg 1. slagj. SM.* VM.* b. i sarum, 
U.*

Benbrutin, benbrotin (banbrutin), adj. 
1) som fått ben brutet, man värjer b., 
VM.* 2) sådant (sår) där benbrott skett, 
-tit sar, U *

Benbaria, v. a. slå så att ben brytes 
1. krossas, b. man til bana, VG.*

Benk, se Banker.
Benlösning, f. benstyckes uttagning 

ur sår (jfr.. Ben). Bj.* St.* b. i sarum, 
VM.* böte hvart um sik b. ok sar, o: 
utom böterna för själfva såret erläggas 
särskilda böter (ett öre) för hvart ben, 
ända till sju ben, som uttages, U.*

Bens hog, n. slag med ett ben som
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man kastar på en annan. Sk.* Jfr. Ä. 
SelL. II. 21 ; Y. SelL. II. 44, och det som 
till detta af några D. förf. inisforstådda 
ords förklarande blifvit anfördt af KR., 
Nytjur. ark., VIII. s. 172, 173.

Beqvæmbliger, adj. passande, tillbör
lig, beqväm. Se Obeqvæmbliger.

Besynderliger, adj. I) särskild. Sk* 2) 
synnerlig. St. Add. A.

Beszl, bezl (baizl, G), n. betsel. VG.* 
G* ME.*

Besætia, Besætning, se Bysætia, By- 
sætning.

Bet (bait, dat. -tu, G.), f. 1) bet. Jorva
Beer, ? (Eng. =, Fr. bière, T. bier) b. hæsti sinum, ÖG* Jfr Mula bet. 2)

sämre öl, svagdricka. )( öl, Sk.
Bera, v. a. (af bar ; Isl. =) blotta. G.*
Bera, se Bæra.
Beradh, n. beråd, betänkande. Sk.* 
Beradh, adj. berådd, betänkt, -dt mod, 

b. hugh 1. hoff, Sk.*
Beredha, v. a. betala. St. Jfr. Mb. D. 

Gl. d. o.

betesmark, taka hest mans i -tu, G* 
Beta, v. a. beta. b. i aeng, ÖG* SM.* 

b. ængia ok lindur, ÖG.*
Beta (p rses. betir, impf, bete, pari. 

pass. bettir), v. a. (Isl. beita; D. bede, 
se Mb. D. Gl.) 1) jaga. Jæn a biorn aer 
betir, allitt., a: fäller, VG* b. man i 
hael maej) höke ok hunde, a: förfölja en 

Beredhening, f. belalning. St. Jfr. Mb. människa såsom ett jagadt djur, VM.*;
D G/, d. o. jfr. Haeta. han do softer ok bettir, a:

Berg, se Biaergh. lagsökt och jagad ur landet, = do i
Berghning (berning), f. bärgning, det frijlösu, ÖG* 2) förfölja med rätte- 

som behöfves (till föda m. m.). St.* Chr.* gång, söka inför rälta, lagsöka. b. man
Bercke logh, n. ? = biaerköa raetter.

Sk*
Beryckta, v. a. berykta, sätta i van

rykte. G.*
Beraetta, v. a. ställa till rätta, upp

rätta, förlika, sik skripta ok b. vidh 
kirkio, n. genom deu h. nattvarden, U.* 
I vårt folkspråk brukas d. o. nu både

maej» vitnum, a : öfverbevisa honom, ÖG.'J 
b. man maej» j»rim Jingum, Sk.* Jaen 
(a) annars bo b. sum sinu haver vij»
b aetta, ÖG.* 3) d. o. brukas i de D. la- 
garne äfven om arf som tillfallit ma
kar; då n. båda makarne tagit arf, 
hvar efter sina slägtingar, säges det 
ena arfvet b., o: likasom fånga det an-* ' V.. v MU 1/1 UI1UO U. 11U uauc ------7 .......................................M v

om meddelandet och emottagandet af ^ra, båda arfven gå till delning
.1 ^ Lv ____11_________1 V f I • v* Ti TU ollon m obnonn 4n Irn a «if a» A ^ / _ -den h. nattvarden. Mb:s mening (D. 
Gl.) att d. o. eg. är samma ordi som 
berede, är utan tvifvel oriktig; det mot
svarande T. ordet berichten kan icke 
häller förblandas med bereiten.

Besitiande, adj. besutten, som har till
räcklig jordegendom att därpå kunna 
bärga sig. Chr.*

Beskriven, adj. skrifven. b. lands lagh 
1. lagh, Chr.*

Beslagen, adj. beslagen, öfvertygad 
(om brott), b. med oqvädins ord &c. 
SM* Chr. Add. P.

Besta, v. a. tillstå, bekänna. Sk.* Chr.*
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol Xlll

inällan makarne. taks arf gen arve (o: 
å ömse sidor af makarne) Ja beter 
hvær (n. arf) annær, arf vorder met arf 
bet (part. pass.), Sk.* öres arf beter 
thriggia marka arf &c., o: då den ena 
makan ärft ett öre, sker sådan delning 
om ock den andra ärft ända till tre 
marker; men om den ena ärft tre mar
ker, sker delning ehuru mycket den 
andra makan än ärft, Sk.* Meningen 
af d. o., då i JutL. 1.17. säges arf be
ter arf, uttryckes rätt i Lat. och T. 
öfvs. med orden : vuna hereditas lucra- 
tur aliamv, ”eyn erue wynt dat ande
re”; och då i Ä. SelL. I. 1:18-21; 2, 7,

9
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8, och Y. SelL. 1.11, 30, 37. skrifves arf 
bitter, bet (impf.), var bitit, varæ bit- 
næ, arvte bit, o: det ena arfvet likasom 
biter det andra, så är meningen, hvad 
själfva saken angår, den samma. KA. 
(Jydske Lovb. s. 301) antager oriktigt 
att d. o. betyder ”at aftage, formind- 
ske”, och saken är icke bättre för
klarad i Videnskab. Selsk. D. Ordb 
där d. o. förblandas med bindæ, hvilken 
tydning dock godkännes af KR. (GDL. 
IL 336). Jfr. Arf beter, Bita.

Betala (-lat för b. thet, Chr.*), v. a. 
1) betala (köpt gods, gäld &c.). G.* Sk.* 
Chr. B. 35: pr; Add. H. 1. b. gæld, Chr.* 
Jfr. Obetalader. 2) ersätta. Chr.*

Bete, v. a. (af tea) uppenbara. Chr.* 
Betida, adv. i (rätt) tid, bitida. St.* 

Jfr. VSt. o. bi thiden.
Betidelige, adv. = betida. Chr.* 
Betrakta, v. a. granska, betänka. Chr.* 
Betrodder, adj. betrodd. Chr.* 
Bevara, v. a. förvara. Chr.*
Bevisa (-seth för -se thet, Sk.*), v. a. 

bevisa. Sk.* Chr.*
Bevisning, f. bevisning, bevis, full b., 

Chr. Tj. 1.1, vitne eller (annor) b., Chr. 
Tg. 19: 1; 20: pr.

Beye ost, m. en ost, som synes hafva 
blifvit på vissa orter af hustru vid kyrk- 
tagning gifven till presten. U.* Om 
första delen af d. o. kommer af biÿia, 
så har benämningen afseende därpå, att 
oslen gifves af qvinna som beder om 
kyrktagning. Mb. (Dial. L.) anför ett 
liknande ord biddeost, som skall be
tyda ”det slags smaa oste, som ellers 
kaldes knap-oste”, hvilket senare ord 
af honom (i D. Ordb.) förklaras som 
”et slags ost, i form af en liden brik- 
ke”; hans förmodan att biddeost är af 
”bide, for deres skarpe smags skyld”, 
synes föga sannolik.

Bezl, se Beszl.
Bejtas (baijtas, impf. pl. baddus, G.

bezas, VG * impf, beddis), v. a. m. gen. 
1. acc. 1) begära, b. kristnu, grijtar, ran- 
sak, tak «ce. VG.* ÖG * U* SM * VM.* 
H.* Sm.* Bj. 6:1; G.* Sk.*ME.*St.* prte- 
ster kan b. hamna (gen., n. kirkiu), Sm * 
b. klokkor, se Klokka. b. værj>a sinna 
(jfr. Yær]>), ÖG * han laghlika beddis 
ræt ok fik egh, edsformulär, ÖG.* b. 
man ni fri J til (n. {rings ok fra, V7G. II. 
Dr. 28. b. tva radhmen medh sik, o: att 
följa med honom, St.* b. sia goj»s, b. 
(af manni) ransaka, b. hionalagh binda, 
b. bjggias firir, SM * VM * G. Hist. 1. 
b. laghbok sik uplæsas, Bj. 7. b. at ran
saka, ÖG.* G. 37: pr. biskuper bejtes 
kirkiu at vighia, SM* b. til kirkiu, o: 
ait blifva kyrkoherde, U.* II. Kk. 5: pr. 
b. til hionalagh, begära att äktenska
pet må blifva fullbordadt, U.* b. til 
fæstikunu sinni, SM.* b. svinavall 1. skogh 
til skiptis,ME* Here bejas til (n. lagha), 
o: fordra ed af svaranden, ÖG* Jfr. A-, 
Til be]>as. 2) bedja. b. til stums 1. stufs 
at fara, VG.* b. ater iorbina anvarba 
sik, ÖG *

Beÿi, Beÿir, se Bajri, Baÿir.
Bejtsla, f. (Isl. beiSzla) begäran, bön. 

ü*
Bi (pl. defin. bin), n. bi. VG. II. U. 14; 

ÖG. B. 35; SM. Kk. 7: pr. not. 70; B. 30:1; 
Sk. 1.186-190; ME. B. 29: pr, 1, 2.

Biargh, se Biærgh.
Biaujta, se Biuÿa.
Biera, Bieru elder, se Bæra, Bæru el

der.
Bigarrer, m. bigård. ÖG.* ME* Chr.*
Bikar, m. (Isl. bikarr) begare; då det 

säges: fera 1. ganga mæj> biande ok 1. 
eller -re, betyder tilläfventyrs b. bi
kupa; se Bland. Locc. öfvs:r på ett 
ställe ”vaseulum”, på ett annat, lika med 
Ver., ”bistock, apiariumIh., som an
ser ingen af dessa bein:r kunna anta
gas, tror att d. o. betyder ”instrumen- 
tum æreum v el aheneum, quod puisant
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qui apum examina insectantnr” (Gl. o. 
begare); men båda de förut nämnda 
förklaringarne hafva mycket mera skäl 
för sig än denna på en lös gissning 
grundade, från hvilken 111. själf afviker 
på ett annat ställe (o. bland), där han 
antager Locc:i förstnämnda tydning.

Bikaÿer, adj. stockad. Orden blæster 
ok b., ME.* Chr.*, synas vara, ehuru 
fritt, bildade efter bland ok bikar (se 
Bland), och hafva afseende på något 
med nämnda ord betecknadt bruk vid 
bins stockande; jfr. Bbester. Ordet b. 
skulle annars betyda beckad, men den
na bem. synes ej kunna ega rum i 
nämnda talesätt, till hvilkas förklarande 
icke häller tjena några andra af äldre 
förf. försökta gissningar, som äro an
förda i gl. vid ME.*

Bikia (bicke, Sk ), f. (Isl. N. bikkja) 
hynda, prov. bycka, bicka, bickja&c.Sk.*

Bikiuhvælper, bykkiuhvielper, m. (Isl. 
=) hundhvalp (ett oqvädinsord).* VG.* 
Jfr. Ilunzæuia son.

Bilder, m. plogbili. SM.* la b. a væg 
flögh up hani ok a bild nijer b. ok i 
qvi]> kalli, en bill låg på väggen, en 
tupp flög upp och på billen, ned (föll) 
billen och i buken på en karl, VM.*, 
hvilket ställe, redan af Ih. (Gl. I. 986) 
rätt förklaradt, blifvit misförstådt af 
R-t (II. 24), som öfvs:r: ”och bill ned 
på bill”, koma a iorÿ mæj» bild ok biog- 
skæppu, allilt., o: för att plöja och så, 
VM.* ganga at illu sum b. at stene (ett 
ordspråk), o: göra sådant som man icke 
borde, likasom bilien icke borde gå 
på stenen, SM.* mællum bilz ok byrg- 
}»ar (gen.), allilt., mällan plöjningen (om 
våren) och bärgningsliden, o: om som
maren, SM.* Jfr. Ardir-, Var bilder.

Bild kippi, m. (af bilder och kippa) 
dragare, oxe som drager plogen. VM.*

Biltugha maÿer, m. biltog man. U. Æ. 
ind.21;SM.* VM.II.M. 15: 2; ME. Æ.7:2.

Biltngher, biltogher (byltugher, bil
tugha), adj. biltog, fridlös inom riket 
till dess förlikning skett med målsega- 
ren, och, sedan denne bedit för brotts
lingen, Konungen gifvit honom fred, och 
således på obestämd tid (och ej lands- 
förvist på viss tid, såsom Ver. och He
re oriktigt antagit). VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM. II. Kr. 17; Æ. 16:1, 2 ; M. 15: 2; Sm. 
1; ME* Chr. Æ. 8: pr, 2; Eds. 28. &c. 
læggia man -ghan (a j>ingi), b. læggias 
(um alt rikit), b. laghÿer (af rikeno), 
VG.* ÖG.* U* SM* VM. I. EJss. 2: pr; 6: 
pr; 8; II. Kg. 6: 3; Æ. 16: pr; M. 24: 4; 
Chr. Æ. 8: pr; Eds. 31: pr. hærædsnæmd 
skal sværia them -ga (jfr. mina Jur. af/i. 
s. 226), Chr. Eds. 24: pr. man sværs 1. ær 
svorin b., ME. Efas. 40, 41 ; Chr. Eds. 27, 
30. b. (laghÿer ok) svorin, U.* VM. II. 
J. 9; H. Kg. 6: 2. b. svorin ok dömder, 
SM * b. lysas a landsting, VG.* b. fa
ra, VG.* ÖG.* vara b. um I. ivir alt ri
kit, VG.* ÖG* ME. E{ds. 24: pr; Chr. Eds. 
21: pr. laghvunnin til -ghs mals, o: till 
sådant, för hvilket han blifvit dömd 
biltog, ME.* Chr. Eds. 27. Då mannen 
blifvit b. laghjcr, och hustrun frivilligt 
följt honom utomlands, säges om dem 
båda att jjön biltugh æru, U. Æ. 21: pr. 
Den gamla, af Locc. efter Ver. anför
da härledningen af d. o. från ”bil, spa- 
tium v. intervallum tam loci quam tem
poris*, och ”toga, proficisci v. dis ce der e”, 
kan väl anlagas i brist på någon säk
rare; men en sådan torde näppeligen 
vara funnen i den af R-t (II. 388) fö
reslagna, då såsom stammord anförs det 
Isl. bila, i Sv. provinsspråket bela, fattas, 
och Isl. verda bilt, fattas, hvartill ugher 
endast skulle vara en ändelse, likasom i 
skyldugher &c.; hvilket förmenta stamm
ords sammanhang med det nu ifråga
varande ordet är något svårt att inse. 
— Jfr. Friÿlôs, Iltlaegher, Utsvoren.

Binda (impf, bant; part. pass. acc. but-
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nan för bundnan, G.*, dat. f.bundnil. bun- 
ni, VM. bindran för binder han, ÖG.*), v. 
a. 1) binda. b. værpla am filter, b. man
vij træ «ec. VG.* ÖG.*Ü.* SM* H* G* 
Sk* ME * b. man )( fiætra, VM. II. M. 
26: 6. b. man (mæj) ærma bandum, se 
Ærma band. b. (sær) byrji, ÖG.* SM * 
VM. II. M. 26: il. mæj bundni I. bunni 
byrJi, VM. I. pj. 2: 2 ; 3. Jær ma han b. 
mæj, därmed må man binda honom, a: 
binda honom tillhopa med det stulna 
då han skall föras till iinget, ÖG. VaJ. 
32:1. æru ei (n. makarne) barnum bnn- 
din, a : likasom sammanbundne 1. före
nade genom barn, SM.*; jfr. Barna ban
den, Saman binda. Jfr. Baker, Band, 
Basta, Bauger, Biorn, Bælgher; Bak-, 
In-, Saman-, llp binda; Kundin ; («atu-, 
Lagh-, 0-, Tse-, Indirhunden: Tunno- 
bindare. 2) förbinda, förpligta. mæj 
Jæssuni ejum .. binds baje unger ok 
gainai, SM * ME. Kg. 6: 5. b. sik (til at 
byrghia &c.), VM.* ME * bundin vij vi- 
tu, se Vita. Jfr. Fore binda. 3) stad
fästa, bekräfta, afsluta (en förbindelse), 
kôpfæstum b., se Kôpfæst. b. stajva 
mæj manni, VG.* b. hionalagh, VG.* 
VM * b. annat band (jfr. Band), U * b. 
hionafælagh, )( lösa, om biskopen, ÖG.* 
binjum vit slikt, detta bekräfta vi (om 
ej biujum bör läsas, hvilket dock ej 
synes vara passande), VG.* 4) öfver- 
bevisa (därför att svaranden 1. den an
klagade genom bevisningen likasom 
fastbindes vid saken, så att han ej kan 
blifva lös därifrån), b. man vij sar 1. 
drap 1. til sak 1. salu, b. Jiuf at Jyft, 
vil hin (n. Jær) fore b. &c. U.* SM.* 
VM.* H* ME.* St* Chr.* hvem Je (n. 
Jær) firi binda, o: den till hvars gård 
synen säger att spåret leder, SM.* Jfr. 
Lagh-, Til-, Yijer binda. 5) bevisa, b. 
fang, fasta, fasta ræt, &c. (a man), se 
Fang, Fastar &c. b. meÿ tvem byaman- 
num &c. VM.* -de Jet til hans mej II

ok XII, o: tvæggia manna vitni ok tolf 
manna eje, SM.* Jfr. In binda.

Birgitte dagher, m. S. Brigittas dag, 
den 7 October. St.*

Biskaper, biskoper, m. biskop. VG.* 
ÖG* U* SM* VM* G* Sk * stæmna 
manni til -ps, ÖG.* -ps majer, se Ma- 
Jer. -ps staller, stuga, U. Kk. 2: l. not. 38. 
Jfr. Boklærder, Bryti, Bomber, Ensak, 
Garjer, Kapellan, Laghbok, Lænsmajer, 
Næmd, Ræfst, Rætter, Soknare, Sven, 
pokki; Ly J-, Ærchibiskuper.

Bisklips bot, f. böter som erläggas 
till biskopen, eniinga b., U.* H.* 

Biskops dom, m. — biskupsdöme. Sk.* 
Bisknpsdöme, n. biskopsstift. VG.* SM.* 

ME.* St.* utan -es majer, en man född 
utom (detta) stiftet, VG.*

Biskups færj, f. biskopens resa (ge
nom stiftet), at rættum -Juni, a: då bi
skopen är på sina ämbetsresor, H.* 

Biskops hærbærghi, n. gästrum för 
biskopen. U. Kk. 2: 1. nott. 38, 57j; VM.* 

Biskups rætter, m. biskopens rätt till 
böter, böter som tillfalla biskopen. VG. 
II. K. ind. 52 ; ÖG. Kr. ind. 14; c. 13: 3 ; H. 
M. 25 ; Sm. 13: 3; Sk. V. 3:1.

Biskups sak, f. 1) mål, hvari böter er
läggas till biskopen. VG. II.K.70; 111.32; 
U* VM.* Sm* 2) = biskups bot. ÖG.Kr. 
15: 2; 17, 18: pr; 27: pr; II* H. Kk. ind. 
19; Sm.* G*

Biskops stikt, n. biskopsstift. Chr.* 
Biskups stol, m. biskopsstol. VG.* 
Biskupsstuga, f. = biskops hærbærghi. 

U. Kk. 2: 1. not. 57.
Biskops Jing, n. ting, där biskopens 

domsrät! utöfvas. ÖG. Kr. ind. not. 2. 
xxxH ; SM * Chr.* Jfr. Kirkiu Jing.

Bislingarjer, m. en instängd plats, be
lägen, som det synes, i åker 1. äng; näm- 
nes mällan hölaja och kornlaja, H.* 
Hvad förra delen af d. o. betyder, är 
obekant; äldre förf:s i gl. vid H. anförda 
försök till dess förklarande äro icke
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annat än uppenbart oriktiga gissnin- 
gar.

Bisman ( bismar . n. = bismari. Bj.* St.*
Bismans mark, f. mark (i vigt, eg. i 

besmansvigt). St.*
Bismari, m. (Isl. =) besman. VG.* by- 

zenier )( pundare nämnes i ett bref af 
1328 (Sv. Bipl. N:r 2687).

Bistokker, m. bistock ; eg. ihålig trä- 
slanuti där en bisvärm satt sig; äfven de 
bin som satt sig i en sådan stock, 1. höra 
till en bikupa, hitta bistok, SM. B. 30: 
pr; ME.* Chr. B. 39: pr. stisela 1. dræpa 
bistok (mans), SM. B. 30: 2; ME * Chr. 
B. 39: 2, 4; Tj. 27: pr. not. 29.

Bisvserniber (bi svserm, Sk.), m. bisvärm. 
SM.* Sk.* ME.* Chr. B. 39: l.

Bissetia, se Byssctia.
Bit, n. bett. SM.* Jfr. Hund bit.
Bita (byta, VG. II. R. 20; impf, bet), v. 

a. 1) bita. VG. I. Md. 15: 4; J. 20. &c.; ÖG. 
Vap 2; B 24: 2; 25: pr; 50, 51; IL* 
SM.* VM.* Sk.* nyter snm han biter, o: 
knäcker, Sk.* bitas, v. dep. = bita. he
stet bits, G.* 2) i likhet med binda, 
men genom en starkare bild, brukas 
d. o. om bevisning, hvilken likasom bi
ter sig fast vid en person 1. ett ting, 
äfvensom om utmätning i afseende på 
den egendom som utmätes. vitni biti 
konu, U.* ÿaiin skiel bita han, G * fa
star bita i bol bonda 1. a rsettan seghan- 
da 1. a Jsen sum salde, se Fastar, mæt 
biter i bol bonda, U* VM. II. pg. 17: 
pr; II. p. 9: pr. Ih. säger att orden bin
da och bita i vårt gamla språk pro- 
miscue usurpabantur; men de anförda 
talesätten angående fastar och mæt kun
na icke på det sättet förklaras, så att 
där skulle kunna sättas binda i st. f. 
bita; och då Ih. såsom bevis anför VG. 
I. J. 20, så är det ett uppenbart mistag, 
enär ordet b. där har sin vanliga egent
liga hem. På ett ställe förekommer väl 
fastar bifas, VM.*, men bitas skall där

utan tvifvel vara antingen bindas, såsom 
i U. J. 7: l, hvarifrån stället är afskrif- 
vet, 1. bita, såsom i VM. II. J. 9, 13: 2.

Biti, m. (Isl. =, N. bite) bjälke; före
kommer, likasom det Isl. b., om tvär- 
bjälkarne i ett fartyg, i hvilken me
ning o. bitar ännu brukas på Gotland. 
G.* a skipum innan borjs ok bita, ÖG.*

Biti, m. kindtand. gG.* På Gotland 
kallas kindtänderna ännu bitar; annars 
skulle man tro att b., likasom det nu
varande ordet bete och Isl. biti, N. bi
te, betydde hörntand.

Biti, ett okändt och troligen genom 
skriffel tillkommet ord, som finnes i 
sammanhanget: hittis æi b. seller barn i, 
VM.*; meningen af dessa ord är utan 
tvifvel den, att intet spår finnes däraf, 
att den döde blifvit dräpen ine i sitt 
hus, och kroppen) därifrån dragen ut 
på gården, då mot b. seller bæni tyd
ligen svara orden : bloj ok bænd (l.bæn), 
VG. I. Md. 14: 2 ; II. I)r. 30, om ock biti 
ej är misskrifvet för bloj ; att däremot 
med b. ej menas en hund som bitit, 
borde ej behöfva anmärkas.

Bitsekt, f. bins tagande 1. hittande. 
ME.* Chr.*

Bija, 1) v. a. m. gen. 1. acc. afbida. 
b. Jings, luta senna, biskups qvemdar, 
byriar, G.* b. biskops, Sk.* b. hans 1. 
Jaira, afbida honom 1. dem, ÖG.* G.* 
Sk * b. (kunungs) raefst, kunungs 1. hse- 
rajs nsenid, ÖG.* b. byr, U.* 2) v. n. 
bida, vänta, dröja. ÖG.* SM.* VM.* H.* 
G.* Sk.*

OBiJiia (byjia, bydi a, præs. bijar för 
bijer, VG. I. R. 1: pr. impf, baj, part, 
pass. bijin; hi Jin för biji ban, U.*), v.
a. 1) bedja. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
Sm.* G.* Sk.* han baj eller böj, se 
Biuja 4. bijin, ombedd, anmodad, ME.*
b. Sri manni, göra förbön hos konun
gen för en brottsling, att han må få 
fred, VG.* ÖG.* U* SM* Sk.* ME. G. 5:
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i; EJs. 8: 1. &c. b. (man) i frij, VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* H. Kg. 2:1,4; ME. E Js. 
9, 39: pr; jfr. 8:1 ; 27. b. man i borghan
I. vinorj, 1. til vinorjs 1. taka, se Bor
ghan I, Vinorj, Tak. b. fore sial mans, 
VG.* b. sva sær guj bollan 6cc., eds- 
formulär, se Huiler, Vat, Vatter. b. sik 
sva guj liialpa 1. til hialpa &c. ÖG.* 
Sk.* ME. Kg. 31 ; pg. 1. 6cc. Jæn sum egh 
bijer klokkarin (n. Jær) til, o: att rin
ga, ÖG.* U.* ajrir Jer (n. sum) ban bi
jer (til), VG.* b. Here (n. koma I. va
ra) mæj sik, o: för alt hjälpa honom, 
SM * Ja en gutar ban (n. Jar) til bu- 
Ju &c. G. Hist. 2. b. læsa stadsens bok 
fore sik, o: alt man må uppläsa den 
för honom, St.* gæsten huilier göra 
thet, det sker på gästens begäran, St.* 
goz (gen. n. af gojer) b. sial (dat.) hans, 
bedja (Gud) om godt för hans själ (jfr. 
Isl. biöja einn eins, bedja någon om 
något), VG. IV. 16:17. bider husbonde 
han ledughan sitia fore utgærdum, o: 
beder han den som har med beskatt
ningen att göra att landbon 1. bryten 
må vara fri, VG.* Jfr. Obijin. 2) (med 
acc. 1. gen.) begära, b. (sær) kiinu, VG.* 
ÖG* U* SM* VM* ME * kunu b. ok 
fæsta, ME. G. ind. 1. Ja han baje haj 
ok fæste (n. hana), VM.* Jæn bijer 
sum Jorl^ ÖG.* biskups lof (n. Jær) til 
b., VG.* b. gængis, U* VM. I. M. 26: i;
II. M. 6: 2. b. andra* stæfnu af iorjæ- 
drotne, b. manni frij, Sk.* frij b., VG. 
II. Add. 7: 8. biji aldrigh balder ræt 
&c. VG*

Bijil, m. (af bijia; Isl. biÖill, D. bej- 
ler) friare, vænte sæ bijia (ace. pi.) sum 
dotter bondans, om en nybyggd kyrka, 
Sm.*

Biog, se Biug.
Biog skæppa, f. kornskäppa, ett kärl, 

hvari kornet bärs vid såning. Se Bil
der. Jfr. Sæja spander.

Biorn (biörn, Chr.), m. björn. VG.* ÖG.*

U.* SM* VM. II. B. 15: pr; H.* Sk* ME. 
B. 18: pr; Chr. B. 21: pr; 23: l. Jæn a b. 
ær betir 1. binder, allilt. VG.*

Biorn spiut, n. björnspjut, ett spjut 
till björnars dödande så gillradt, att 
det, då djuret går förbi, afskjuter sig 
själft. VG.* Jfr. Ælgspiut.

Biug, biog (byg), n. bjugg, korn. VG* 
OG* U* SM. Kk. 5: pr. not. 12; Sk.*

Biugbröd, n. bjuggbröd, kornbröd. 
SM*

Bing gærje, n. stängsel omkring korn
åker. Sk.*

Biug rejer, adj. (af reja) eg. beredd 
till korn, o: beräknad efter korns värde, 
hvar VIII skæpna tiunde ær -ret, f: där 
lionden af de särskilda sädslagen sam
manräknad svarar mot värdet af åtta 
skäppor korn, VG.*; så böra troligen 
de anförda orden förstås, hvilket ock 
synes hafva varit Ih:s mening, då han, 
efter att hafva anfört Ver:i öfvs.: 
Hocus sceptus pro hordeo serendo”, til
lägger: 'ego ver o reet illud a reda, 
solvere, pendere, derivare malim, ut 
b. si t hordeo pens uni" (Gl. o. ret).

Biur, m. (Isl. biorr) bäfver, prov. bjur, 
bjor. ÖG.* Chr.* b. a sæ böle sum bon
de, allilt. ÖG.* fughla gildri ok -ra (n. 
gildri), H *

BiuJa (byJa; biauja, G. impf, böj, 
pl. 1 p. bujum, sup. bujit, part. pass. 
bujin: böjan för böj hau, ÖG.*), v. a. 
1) erbjuda. VG* ÖG.* U* SM.* VM.*H* 
Bj.* ME.* St.* b. bot 1. böter (firi sik 
1. firi brut sin), VG.* U* SM.* Bj* G* 
Sk.* ME.* han a b. (vaja ej ok vaja 
bot), U. M. 7: l ; V. 24: 2. -Jer han, n. bö
ter, ÖG. VaJ. 6: 3. b. (vaja) ej (fore 
sik), VG * U. Kk. 6: 2 ; V. 24: 3; SM * H.* 
Bj.* ME. B. 28: i, 7. b. lagh (fore sik), 
U.* Sk.* b. lagh æller vitni, SM* b. 
lands lagh firi sik, ÖG * b. ne (for sik), 
o : neka, se Ne. b. dui ok nei, SM.* b. 
dul gen lejsn, se Dul. -Jer fult fore
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sik, n. böter 1. ed, VM.* Jæn sum fult 
-Jer, n. ed och bot, SM.* b. næmd fo
re sik, erbjuda sig att nämna nämnd 
och underkasta sig hennes ytrande, Sk.* 
b. rset, se Rætter. sen .. bin ma b. (n. 
vereldi), sedan det är kommet till den 
tiden (n. efter ett års förlopp), att drå
paren må erbjuda böter, G.* b. arva
1. frændum simim iorj (at köpa), VG.* 
ÖG. ES. 16: l; jfr. BuJsiorJ. -Ji (n. sina 
eghur) Jem sky blaster ær, VM.* gots 
skal -as up, n. till att lösas, St. Add. 
C. b. radtum arvum, n. sin egendom, för 
att af dem få underhåll, ÖG.* b. fult 
til byrd sinni, o : till lösen för jorden, 
VM.* b. sik næstum arvum, n. att de 
taga emot honom och underhålla ho
nom, Sk.* rættum æghanda annan land- 
boa a bol b., o: erbjuda honom en an
nan landbo i sitt ställe, SM.* b. han um 
ater lösa, n. det pantade godset, VG. 
II. U. 6. sum Ja «er til bujit 1. bujit 
til, VG. I. J. 3: 4; II. J. 8. -Jer mojer 
bæst til ladagh, Jæn ær bæst -Jer til, 
a: erbjuder de bästa vilkoren, VG. II. 
A. 6. Jiuver sktil frændum -Jas, n. att 
de må genom erläggande af lösen be
fria honom från att hängas, H.* b. vit- 
ni a annan, erbjuda sig att bevisa sitt 
käroinål med vitnen, H.*, där en an
nan hs. för b. har binda; jfr. J. ind. not.
2. mer a annan b., se A1, e. b. til lik- 
ning, se Likning. b. til reps, erbjuda 
mätning, Sk.* b. sik til (reps ok) ra- 
marka, se Ranuirkar. b. sik til eja 1. 
vaja ej, erbjuda sig att gå ed, VM.* 
Chr. DrVd. 2. b. sik til (bætring ok) al- 
lan rad, Bj.* St * b. sik til skæls, se 
Skæl. b. sik til malsman, vilja föra ta
lan (för sig 1. någon annan), Chr.* biu- 
Jas, dep. = biuja sik. -Jas Je ater til 
bans, erbjuda de sig att återkomma till 
honom, SM * ME.* St. B. 21: 2. -as Jem 
skyldasta,=b. sik næstum arvum (se ofvf.), 
H* -Jas Jær til, VM. I. M. 22. Jfr. Ater-,

Fram-, Hem-, Lagh-, Til-, Van-, Dp-, lit 
biuja; Obujin. 2) bjuda, invitera (eg. 
erbjuda att vara med vid gille 4cc.). b. 
manni mungats gærj, brujlöpi, ÖG.* b. 
drozsietum &c., n. till bröllopp, G.* b. 
prestum & c. (til ôlgærd), ME. G. 8: 4, 6 ; 
St. G. 7: pr, 2. b. gæste (acc. pl.), ME. 
G. 8: pr. b. manni hem til sin, U.* SM.* 
varthæ butlien hem til annærs mans, 
Sk.* bujin, n. till bröllopp, SM.* ME. 
G. 8.2. Jfr. 0-, Ölbujin. 3) tillfoga, 
visa (i ond mening), b. fang, se Fang, 
b. manni oskiel, ufyrmd, sivyrdhning, 
G.* Sk.* St.* I samma mening brukas 
Isl. bioöa, t. ex. b. manni ujöfnuä, ku- 
gan, ofriÖ, &c., och Lat. of erre, t. ex. 
o. alicui iniuriam, mortem &c., jfr. T. 
einem trotz bieten. 4) bjuda, påbjuda, 
befalla. VG.* U* SM* Sk* ME. EJs. 
38; St.* han baj eller böj, bidhin eller 
budhen, SM * Chr.* dagher sunt -Js til 
fasto, fastudagher sum bujin ær at fa
sta, VG.* b. hælghu dagha ok fastudagha, 
U. Kk. 13: l; SM. Kk. 10:1; VM* b. 
hælgj ok fastudagha, ÖG.* b. daga helga, 
G. 6: pr. b. Jing, U.* b. laijing, G. Hist. 
6. b. a man kost &c., ålägga honom att 
gifva &c. VG.* b. gengærj a læn sit, 
U. Kg. 10: pr. Jfr. A-, For-, Fore-, Ut 
biuja.

Biærgh (byargh, bærgh, berg),n. bärg. 
ÖG * U.* H.* ME. B. 4:1. varJa fæ liri b. 
ok bro, allitt., o: om det där får ska
da, VG * Jfr. Almænnings-, Malmberg.

Biærgha, bærgha, byrghia (byria, U. V. 
10. nott. 97,15. sup. burghit, part. pass, 
burghin; jfr. Bihanget), v. a. m. dat. 1) in
bärga (säd och hö), b. körne 1. hö, ÖG* 
U.* SM. B. 8: 2; VM. II. B. 9: l; Sm.* Sk* 
ME * Chr.* b. sej, G * i satu b., ÖG.* b., 
abs., VG.* ÖG* U* SM. B. 7: pr. not. 32. 
hava oburghit (eg. n. part. pass.) för 
egh hava burghit, ÖG. B. 20, 21: 2. Jfr. 
In biærgha, Dp byrghia, Dburghin. 2) af- 
bärga (marken), b. æng sinne I. akri
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sinuiii, ÖG * U.* VM. II. B. 8: pr. b. fiælli, 
SM.* b. sinu, o: sin åker och äng, U.* 
VM.* ME.* 3) bärga, rädda (skepps
brutet gods), Sk.* 4) hjälpa. ÖG.* Jfr. 
Matbiærgha sik, Berghning. 3) v. pass. 
bärgas, gå ned (om solen), so! er 
byergeth, Sk.* 6) v. dep. (skrifves i inf. 
icke byrghias; sup. burghiz för bur- 
ghits), arbeta. VG.* SM.* b. firi bo, VG.* 
far æi 1. giter burghiz mæj» (hand), U.* 
b. storan 1. jrværa værknaj), VG* Hit, 
och ej till bæria, bör troligen hänföras 
bærgs, VM. I. Kr. 13: pr. ; men burghis 
1. burghiz synes vara genom misför- 
stånd skrifvet i st. f. burghit, U. V. 10: 2; 
VM. II. B. 9:1. Jfr. Ubyrghcr.

Biærk (berck, birck, byrck), ? 1) eg. 
handel; se Biærkoa ratter. 2) stad. Sk.* 
3) den så kallade birk på landet i Dan
mark, 1. vissa från den allmänna juris- 
diktionen skilda områden. Sk.* 4) stads
rätt. Sk.* b. ok ræt, nialmös b., köp- 
stadhe b., Sk.* — Att det I). birk är det 
samma som biærk, hvaraf biærkoa ræt- 
ter, är alldeles klart, och har länge
sedan blifvit visad!, ehuru St-n (Retsh. 
233) ej vet något härom, utan ännu 
tror att ”ordets etymologi er meget 
usikker”, och talar om birketræer, 
bierg, burg &c.

Biærkoa rætter (biærke ræt, bircke 
ret, byrcke ret, Sk.), m. stadsrätt. Bj.* 
Sk.* Att förra delen af d. o. biærkô 
(Isl. biarkey) bety der stad, 1. eg. en på 
en ö belägen handelsplats, är uppen
bart, hvarför redan däraf kan slutas 
att biærk betyder handel, såsom redan 
Had. antagit, och det samma styrkes 
genom andra bevis. Utan tvifvel hade 
af biærk den fordom ryktbara staden 
sitt namn, hvilken af Adamus Bremensis 
(de situ Daniæ) kallas Birca, och, på 
grund af bevis, hvilka jag för många 
år sedan på mina offentliga föreläsnin
gar framställt, men här icke är stället

att upprepa, med full säkerhet kan 
antagas hafva varit belägen på den ö 
i Mälaren, som ännu har namnet Björk- 
ö, där också gräfningar i jorden un
der de senaste åren blifvit anställda, 
hvarigenom det bekräftades, som re
dan för 200 år sedan varit som en 
klar sak antaget, att där i en aflägsen 
forntid funnits en folkrik stad; se H. 
Stolpes berättelser i Öfversigt af K. 
Velensk. Akad. förhandi. 1872 och 1873, 
och ett verk som samme förf. sedan 
börjat utgifva under titel: Björkö-fyn- 
det, beskrifning öfver fornsaker från 
nordens yngre jernålder , funna på 
Björkö i Mälaren, l:a häftet, Stock
holm 1874, fol. ; mera häraf har, då 
detta tryckes (1875) mig veterligen än
nu icke utkommit. Deras mening, som 
antagit att den äldre Svenska Stads
lag som har titlen b., skulle hafva till
hört nämnda redan i ll:te århundradet 
förstörda stad, är dock ej annat än en 
orimlig dikt. — I Norge, där en ö fin
nes med namnet Bjarkey (se Fr. Ordb. 
d. o.), hafva gamla stadsrätter af sam
ma anledning haft namnet bjarkeyar- 
rettr (se gl. vid Bj., och Cl-V. o. 
biarkey). En ö med namnet Björkö i 
Finska viken har fordom varit en myc
ket besökt handelsplats (jfr. A. I. Ar
vidsson, Finlands hist, och geogr. s. 
16, 55). Om samma ord biærk påmin
na de äfven af Had. omtalade köpmän
nen, som voro kände under namnet 
birkarlar (rättare birkkarlar), af hvilka 
Birkala socken i Finland har sitt namn 
(jfr. min skrift om Sv. ä. ind. s. 47, 
49); och från samma ord härleder sig 
benämningen bierkeröre, som betecknar 
böter för en viss förbrydelse af köp
män, och förekommer i privilegierna 
för Malmö och Landskrona af 1360 
och 1415 (se KR. GDL. V. 76, 87). Ih. 
förblandar orden biærk, biærkoa rætter
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ni cd AS. burh, hurhriht, hvilka svara 
mot Isl. borg, borgar -réttr, och ej hö
ra hit. — Orden bierkö rset, biterkö 
lagh, St.*, hafva tillkommit genom skrif- 
fel för kierke ræt, kierke lagb. — Jfr. 
Bercke logh.

Biserkö lagh, n. pl. se Biærkoa rætter.
Bla, se Blar.
Bladragning, f. klädsel (väggarnes öf- 

verdragande) i boningsrum med blått 
lyg, G.*; i T. öfvs. vmmeheiige. Sådant 
väggarnes öfverdragandemed tyg, bruk
ligt vid bröllopp och begrafningar, kal
lades i Danmark dragning; se KR. GBL. 
IV. 294, 295; Ih. Gl. I. 201; Mb. D. Gl 
oo. drage, dragefruc, dragning.

Blaini, m. (af blar) blånad. VM. II. M. 
20, 24: 2. hicrias til -ma æiler fnlsære, 
VM. II. Kr. 24: 2. sia til -ma teller til 
blo]>s, VG.* Ih., som tyckes hafva sett 
d. o. endast på sist anf. st. i VM., mis- 
tager sig då han tror al i det belyder 
blema, 1. alt där bör läsas blana. Isl. 
blåmi, blånad, upptages af BH., men 
saknas i de nyaste Isl. ordböckerna.

Blanaÿer, m. blånad. )( blobvite, ME.* 
St*

Bland, n. 1) blandning, fara 1. ganga 
(i skogh annars) mtejï b. ok 1. eller bi- 
kare, o: antingen, såsom Locc. och an
dre (roll, med ett kärl, hvari fanns en 
blandning af honing och valten, att där
med locka till sig bin, 1. med en med 
någon blandning invändigt besmord bi
kupa, såsom ännu brukas, för att däri 
fånga bin, ÖG.* SM.* ME* Chr.* Ragv. 
Ingem. öfvs:r: ”condumentum ferens in 
quo vis vase ad alliciendas apes\ ME. 
B. 29: 2. not. 89. Alt de gamle, för att 
fånga bin, betjenat sig af ''vasis, dulci- 
bus ac odoriferis herbis et melle inte- 
rias litis”, berättar Olaus Magnus, Hist, 
gentt. septentt., lib. XXII cap. 10; men 
denna underrättelse är tilläfventyrs en
dast grundad på de anförda orden i

någon af lagarne, och visar då blott 
huru dessa blifvit af nämnde förf. för
stådda. Huruvida biandte, Sm.*, är sam
ma ord, 1. ett annat (= Isl. blanda, f.), 
hvarmed tilläfventyrs menades någon 
blandning som hörde till beredningen 
af mjöd, är ovisst; Cels. öfvs.r fr amen
tum mixtum, och Ih. (Gl. o. boning) 
tror all ordet betyder honing, men ho
ning nämnes särskildf på samma ställe, 
ehuru Cels. för hnnax (gen.) oräll läser 
hwax, hvilket han tror belyda vax. Jfr. 
Sambland. 2) i b., eg. i blandning (med); 
såsom præp., bland, i b. gojium (n. man- 
num), VG. II. Præf. i b. mönbo, them 
af köghe &c. Sk. V. 5: 44. nott. 31, 36. &c.; 
jfr. Bland, præp.

Bland, blant, præp. (för i bland, se 
nom. Bland 2) bland. IL* Sk. V.5:44; 0:18,

Blanda, v. a. blanda. Chr.* Jfr. Ble
ko-, Sand blandaÿer.

Blar (bla), adj. I) mörk. b. pænnin- 
ger, kopparpänning, såsom redan Locc. 
förklarat d. o., VG.*; jfr. Erpenninger, 
som tydligen har samma bem.; hvare- 
mot Ih. meddelar två gissningar, som 
äro anförda i gl. till VG., men ej äro 
antagliga. Att o. blar eg. betyder mörk, 
svart, såsom ock Ih. anmärkt, bestyr
kes af Isl. blåmadr, neger, blåland = 
hlåmanna land; och denna bem. igen- 
finnes i. ex. i gamla Sv. psalmboken 
Na- 205. v. 9: ”qvällen kom å och mörk
ret blå”. 2) särskild! betecknar d. o. den 
mörka, blåaktiga färgen som visar sig 
på huden till följd af ett hård! slag, 
då huden ej brister så att blod utgju- 
tes, hvarför b. )( blo]>ugIier, VM.* Bj. 
12: pr; St.* Chr.* blat ok 1. eller blo- 
Jmgt, o: blånad 1. blodvite, VG.* SM.* 
H.* ME.* Chr. SV1. 10. göra man blan 
ok 1. eller blo]>iighan, Bj.* sia man blan, 
VM.* benbrutit sar ær blat utan ok (n. 
ben) brutit innan, U * Jfr. Blasla, Bla- 
slag. 3) blå. Se Bladragning, Blaskorin.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol XIII. 10
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Blasa (blsesa), v. a. blåsa, taks han 1. 
varjer takln msej -sanda nranni ok 
brinnanda brandi, om mordbräun are, U.* 
H. V. 20; ME. H. 10; Chr. H. 11. Jfr. Jarn- 
blsesare.

Blasii dagh, ni. Blasii dag, den 3 Feb- 
ruarii. SU.*

Blaskorin, adj. rå, oberedd (om djurs 
hud), sådan som huden, på kötisidan 
blåaktig, är skuren af djuret, b. skin, 
)( tvselit skin, H.* Ih. har, efter Locc. 
och Ver., antagit denna förklaring, som 
dock är så mycket mindre säker, som 
man snarare skulle tro att här menas 
huden af något visst slags djur. Ver. 
synes, då han talar om ”boskapen”, tro 
att här menas hudar af fäkreatur; men 
då det stadgas alt två sådana hudar i 
norra delen af landet skulle betalas af 
hvar båge, a: af hvar jägare, så kan 
häraf nästan med säkerhet slutas att 
fråga är om huden af vilda djur.

Blasla, v. a. slå blå, genom slag till
foga blånad. Sk.* -slagen med törre 
bug, Sk.*

Silaslag, n. slag som medför blånad 
men ej blodvite. Sk.*

Ble, f. (D. =) 1) = blea. bolster ok 
blear (pl.), VM. II. Æ. 10: pr. not. 69.
koma ba^in a en bolster ok under ena 
b., VG. II. G. 16. koma bajin a en bul- 
ster «eller a ena b., koma hnjtiii under 
ena b., VG. II. G. 2. til Jings förse bili
ster (1. dyne) ok b., Sk.* 2) duk. Se 
Altara ble.

Blea (blseia, blöia), f. (Isl. blscja) la
kan, täcke, bolster ok b., H. Æ. 10: pr. 
not. 45. Je koma (hajin) under ena b., 
o: komma i säng tillsamman, VG. III. 
67. koma baji a en bulster ok under 
ena b., VG. I. G. 2: pr; 9: 2; ÖG.* Jser 
til bon a b. ok bolster komber, o: i 
säng med mannen, VM. I. G. 2. kona 
ganger a bulster ok b. i annara kunu 
siseng, U. Æ. 6: pr; VM. II. Æ. 6: pr. föra

til Jings bulster ok blæiur, VG.* bul
ster ok blea baer (til) vitne, n. att kar
len 1. qvinnan blifvit dräpen i sängen, 
ÖG. EJs. 26; U.* synis Jser bio Jer a b., 
VM. I. Kr. 9: 4. rinder bloj a bulster 
seller blea (för bleo), H. Æ. 6: pr. — 
Nu brukas o. blöja endast om ett min
dre lakan, som lägges i sängen under 
ett litet barn.

Blecka, se Blika.
Bleko blandajer, adj (Isl. blekkja, be

draga, hvaraf blekking, bedrägeri &c.) 
förfalskad genom inblandning af främ
mande ämnen, ser Jset -dat seller sand- 
blandat, om det (vax 1. salt) genom be
drägeri är blandadt med sand 1. an
dra ämnen, U.* VM. II. Kp. 2: pr.

Blika (blecka, Chr.), v. a. blecka, göra 
märke i trä genom barkens aflmg- 
gande. til komber annar . . barkar ok 
-kar, allitf., o: hugger märken i träna 
omkring sin intaga, för att sålunda ut
märka hennes gränser (1. mserkia tsekt, 
H. V. 15.), U.* han far i skoghen.. -ker 
eller barkar, o: märker de trän han 
vill till egna sig, Chr* Nu brukas o. 
blika 1. blecka mest om märkens hug
gande i trän för alt visa vägen genom 
en skog.

Blinder, adj. blind. Se Star blinder.
Bliva, v. n. blifva, förblifva, fortfara 

att vara. II.* ME.* b. qvar, St.* b. hvar
gens staduger, Chr. Kp. 14: pr. Jfr. Minni.

Blijer, adj. blid. -J naturse, om djur, 
)( grym naturse, Sk.*

Blok, n. block; eg. stock, äfven ett 
stort oarbetadt stycke sten 1. metall. 
Däraf

Blokhogg, n. ett svårt slag, tilldeladt 
med ett groft men icke egentligen dö
dande verktyg, var Ja slaghin -gum, var- 
Ja bar Jer -gum seller hoggin hulsarum, 
döa af -gum, SM.* Jfr. Skena.

Blot, n. (Isl. AS. =) (hedniskt) offer. 
G.* Jfr. Blotan.
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Blota, v. a. m. dat. (Isl. =, såsom b. 
stein, lund, Kristni S. c. 2; Isl. landn. 
bôk III. 17, likasom troa a lundi æller 
stena, U. Kk. 1: pr.; AS. blotan; MG. blo- 
tan, svarande mot Grek. osßso&ai och 
Åcnptusir, Marc. 7:7; Luc. 2: 37.) dyrka 
(afgudar), offra. b. afgujum, dyrka af- 
gudar och offra åt dem, U.* H. Kk. 1: 
pr. b. sviiiim &c., o : offra dem, G.*

Blotan (pl. -fir), f. offer, offrande. G.* 
h. mij fulki, lileji &c. G.* (Jfr.Bihanget.)

Bloj, n. 1) blod. VG* U. M. 12: 6; 
VM.* H. Æ. G: pr; Sm.* b. ok bæn, se 
Bæn. vækkia b., VM* hæste b. lata, 
SM.* at rimuuida -Je, U. M. 23:2; VM.* 
sia (nian) til -Js, slå blodvite, ÖG.* 
U.* VM. II. M. 18 ; )( hugga, VG.* ÖG.* 
ME. EJs. 5; St.*; )( sargha, U.* SM.* 
VM. I. Ef)s. 2: pr.; )( fullsæri, U.* sargha 
til -Js, ME. Kg. 23: 7. sia man til -Js.. 
Jo at fullsære varje, tillfoga (större 1. 
mindre) sår, VM.* Jfr. Blojer, Blami, 
Vaja blod. 2) blodsband, slägtskap. Jan 
sum -Js 1. -Ji ier ncster, -Js iem ner,
G. * På Fårön vid Gotland säges ännu 
naua i blodi, nära i slägt. 3) blods- 
förvandt, slägting. nesta b., G.* -Js 
ier til )( gangs b. alt, n. bröstarfvin- 
gar, G.*

Blojer, m. = bloj 1. svnis Jær b. a 
blöio, VM.*

Blojlæti, n. (af lata) blodvite, mindre 
sår. U.* )( sar, U.* )( fullsæri, U.* SM.*
H. M. l:pr;8. )( afhug, H.* )( puster,
H. M. 13. sia b. )( sargha, H *

Blojsar, n. = blojlæti. b. i hofji I. 
huldi ( )( full sar), H.* Bj.* b. i huldi 1. 
i hofji )( fullsæri i huldi 1. i hofji, 
U.* -rs vaji i huldi 1. i hofdi, o: så
dant sår med våda tillfogadt, )( full- 
særis vaji i huldi I. i hofji, U.* göra
I. sia manni b. )( fullsæri, SM.*; )( sia 
til mæj stang æller stene, SM.* Jfr. 
Blojsæri.

Blojsæri, n. =blo Jsar. )(fullsære, SM*

göra andrum b. )( full skena och full-
særi, SM.*

Blojugher, blojogher, (blodigher),
adj. blodig. ÖG * blar ok b., se Blar. 
-gt giera, o: göra sår I. blodvite, G.* 
-ghe doma som ga pa lif, Sk.*; jfr. sen- 
tentia sanguinis, VG. IV. 21: 132, där 
legat betyder det samma som dictet i 
Stat. Cone. Later., se cap. 9. X. 3: 50.

Blojviti (blod vita, VM.I. EJs. 4: pr ), 
n. 1) blodsutgjutelse, k omber eig b. in
nan 1. i, VG* ÖG.* ME. EJs. 5, 16: i. 
göra (manni) b., VG.* ÖG. EJs. 7: i; 27:
1. 2) = blojlæti. )( (full) sar, VG * U.* 
SM.* H.* St. R. 10. )( saramal, St. Sk. 3:
2. )( fullsæri, se Fullsæri. )( full skena, 
ÖG.* )( (full) sar och skena, VG * ÖG.* 
ME. EJs. 9, 30; St. Eds. 1: pr; Chr. Eds. 
1, 25. )( svarta slagh, ÖG * sia b. )( 
sargha, VG * ÖG* IL* VM. I. Eps. 4: pr; 
ME. E{js. 20:1; St, Eds. 15: l; Chr. Kg. 23: 
pr. sia b. )( sargha och sia skenu, ÖG.* 
sia b. )( hugga, VG.* ÖG.* ME. EJs. 17; 
SVi. 16: pr. sia b. )( hugga och sia 
skenu, ÖG.* sia til b. )( sargha, VM * 
göra blanad eller b. )( sargha, St. Eds. 
22. fa b. )( varja sar, OG * ME. EJs. 
6: pr. Jfr. Blanajer.

Bloj vækning, f. (af vækkia) blods
utgjutelse. VM.*

Blæszan (blæscent), f. (Isl. blessan, AS. 
bletsung, Eng. blessing) välsignelse. 
VG*

Blæster, adj. delta ord förekommer 
endast i sammanhanget: han (n. sværm- 
ber) var b. ok bikajer i hans bigarje, 
allitt. ME.* Chr.*, o: bina, som svär
made, voro födda i hans gård; men 
hvad orden b. och bikajer hvart för 
sig betyda är ovisst; b. kunde väl lätt 
härledas af blasa, men detta synes dock 
ej här kunna antagas; och ännu mindre 
kan den af Locc. uppgifna .härlednin
gen af blessa, välsigna (jfö Blæszan), 
godkännas, så att ordet skuHe betyda
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"benedictione divina féliciter enutritus 
et audits11. Jfr. Bikajer.

ßlöia, se Blea.
Bo (bu, bö, VG * VM. II M. 25: io. 

gen. bo Tör bos, VM. I. pj. 16: 4.), n. 
(Isl. bli) 1) gård, hemman. VG.* rija 
lim bo sett, o: omkring sina egor, G.* 
biærghas firi bo, VG.* byggia bo, byght 
bo, ÖG* upsala bo, Upsala öds gods, 
ÖG.* rojs bo, se Bojer. stafs bo ok 
stols, ÖG * konungs bo seller archibi- 
skops, Sk.* tliet som i bondans bo vex- 
ir, Chr. Kp. 6: 2. förse konu i bo mæj 
fajur sinuni, o: till sin faders gård, 
Sk.* för sen brudh heinkomber i bo bon
dans, o: komber hem til bans, Chr. G. 
ind. 6; jfr. c. 6. var Ja bruj til bos, a: 
till brudgummens gård, ÖG.* Ja brsen- 
der i bo bins &c., då brinner det i hans 
gård, a: då anses han själf hafva bränt 
sig af järnet, Sk.* fostre haver baje 
bo ok boskap, a: både fast och lös e- 
genäom, VM.*; men då yngre hss. af 
Sk. I. 1. not. 11; 5. n. 55, hafva bo och be- 
skab, synas dessa ord vara synonyma, 
och beteckna lös egendom. 2) egen
dom (lös och fast, i allm.), gård, hem
man, med däri befintlig lös egendom, 
serva belt bo, taka bo at arvi, skildir 
at at bo sinu, ganga Ira bo ok boslöt, 
sitia (saman) i bo &c. VG.* ÖG* U.* 
SM* VM * H * Bj 24; Sk.* ljeggia n. 
böterna) aptcr til bos, o: lägga dem 
till den gemensamma egendomen, hvari- 
från de dock sedan, då boet delas, ut
tagas ur mannens lott af hustrun 1. hen
nes arfvingar, VG.* lseggir eig i bo, n. 
pänningarne för den sålda jorden, utan 
köper annan jord i stället, VG. I. J. 4: 
pr. vir takum han i bo mæj os, o : så
som en medlem af huset (om en träl 
som frigifves och ältledes), ÖG.* saman 
ser bröjra bo bsest, allitt., bröders e- 
gendom är bäst då den är tillsamman, 
o: odelad, U* sum i andrum bom (dat.

pl.), n. där morgongåfva ej är gifven, 
U. Add. 5. Jo at Jær brinne baje bo 
ok bonde, allitt., a: bonden och hans 
hus och lösa egendom, ME. DrVja. 17. 
unssegia bouda eller bo hans, hota alt 
göra bonden 1. hans egendom skada, 
Chr. H. 13. bo mans up taka, se Up ta
ka. Jfr. Bindradags gsef. 3) lös egen
dom (i allm.). VM.* G.* bo ok hus, SM.* 
skipta bo, se Skipta. Jera bo (n. gangi) 
til skiptis, U. Kg. 5: pr. han haver lönt 
bo bseggia Jerra, han har, jämte sina 
egna saker äfven hemligen bortfört så
dant som tillhörde jordegaren, VG. I. A. 
17: i; II. A. 22. köper iorj &c. msej bo 
bseggia Jerra, a: betaler det köpta med 
båda makarnes pänningar 1. annan e- 
gendom som tillhör dem båda, VG. II. A. 
23. spana bo mans eller fse mans, se Spa
na. 4) boskap, fäkreatur, hugga bu mans 
ni Jer, firigsera bo seller bouda, VG.* 
lirigsera ko seller bo, a: 1. annan bo
skap, VG.* synis .. a hionum hans sel
la a bo hans sanna forgserninga, ÖG * 
Jfr. Nauta bo. 5) el t af de fögderier, 
hvari Västergötland var indeladf, och 
hvilka hvart för sig inefattade ett I. 
flera härad, som synas hafva lydt un
der en på något af Upsala öds gods 
boende Konungens ämbetsman, och tro
ligen fått detta namn af den kongsgård 
(upsala bo, se ofvf. under 1), där den
ne ämbetsman bodde, VG.*; jfr. Lsen 
och dessa bons namn asbo &c. i ind. 
nom. locc. vid VG., samt min skrift om 
Sv. ä. ind. s. 12, där äfven (not. 5) är 
anmärkt att bo i det ännu bibehållna 
namnet Yadsbo, ej får förblandas med 
o. bo, m. (se nedf.), som ingår i flera 
andra härads namn, t. ex. Ostbo, Vest- 
bo &c.

Bo (i sammansättningar; gen. pl. bo 
för boa), m. 1) som bor. Se IVa-, Yijer- 
bo; A-, Landboe. 2) inbyggare. Se Dal-, 
Falster-, Herets-, Mön-, Skanungs bo.



Boa — Bogher. 77

Boa (bo, impf, boje, sup. boit, pari, 
boande; dep. sup. boz för bots 1. boits),
1) v. a. tillreda, göra färdig, kirkiu byg- 
gia ok b., SM.* kirkia var til vigsla 
boin, o: färdig att invigas, VM.* han 
læt b. ödbönneu &c. VG.* b. til fer- 
Jar, G.* Jfr. lim boa; Færja-, Vælboin.
2) v. a. laga, reparera, b. bro, laka, 
hus, ÖG.* U. Kk. 2: 2; H. Kk. 2: 2. (där 
genom skriffel står lasa för laka); J. 
11: 2. boa æller bætra 1ms, U. Kk. 2: 2. 
taki nijer garj ok boe, o: sätte åler 
upp den nedtagna gärdsgården, VM.* 
Jfr. Up boa, Oboin. 3) v. n. bo. VG.* 
ÖG.* U.* SM * VM * Sm * G * Sk * b. ok 
byggia, allitt. U* SM.* St. Æ. 19: i. b. 
ovan firi, uppe, nijærmer &c., bo of- 
vanför 1. nedanför vid en ström, ÖG.* 
Jfr. Boandi, A boa, Yidherboande, Bya. 
4) boas, v. dep. = boa 3. Jær han bos 
fore, a: har bo för sig, liar sin bo
ning, VM * Ja gate ængin boz (sup.) 
liri, då kunde ingen bo I. lefva (i ett 
sådant land), H.* Jfr. Byggia, Böta. 5) 
v. n. bo tillsamman, om makar. Jer 
niughu eigh b., VG. I. G. 9: 6. b. saman, 
VG. II. G. 16; ÖG.* VM.* b. mæj kumi 
(sinne) 1. mæj bonda sinuni, VG * ÖG.* 
6) v. a. m. dat. lefva i äktenskap med 
(qvinna). ma eig b. liænni, boe hænni 
aldrigh &c. VG.*

Boandi boændis), adj. (part. af boa) 
1) boende, bofast. VG.* ÖG.* SM* (u. 
Boa), b. mæn, ÖG.* ME.* )( löska mæn 
och leghu drængiar, ÖG.* bönder ok 
b. mæn (jfr. Bokarl), ÖG.* half tylft 
boanda manna, sex män som bo i byn 
(om de ock ej äro jordegare), VG.* 
Jfr. Boanzs majer.

Boanzs majer, m. (för boandis ma- 
Jer; Isl. bnandmaär) bofast man. ÖG * 
ME.*

Boden, se Butn.
Bodragh, n. = bodræt. Sk.*, där det 

förklaras för b. om man köper af en

annans legohjon något som tillhör dess 
husbonde.

Bodræt, bosdræt, f? (af dragha) e- 
gendoms dragande ur en annans bo 
genom hans husfolks lockande till hus- 
tjufnad (jfr. Bospænd). U.* SM* VM. 
II. M. 31: i; ME.* St * Chr.* I SM be- 
skrifves detta brott så, att man ganger 
undi las ok nykla ok spanar bo mans; 
och Ragv. öfvs:r d. o. i ME. : ”quod, eins 
familiam corrompit et per earn furtum 
eommisit'\ I yngre hss. af LL:ne och 
St. skrifves bosdrægt, bolsdrekt, bo- 
drægt, bodragh. Jfr. Bodragh, Boldræt, 
Hiona span.

Bofalagsman, m. (för bofælagsman) den 
som har gemensam hushållning med en 
annan. VG.* Jfr. Fælagh.

Bofaster, adj. bofast, som har fast 
boningsplats. VG.* U.* SM.* Sk.* ME.* 
Jfr. Bolfaster.

Bo fæ, n. (Isl. biifé, boskap, N. bufe, 
hornboskap) bohag, kreatur och annan 
lös egendom som hör till ett bo. )( hus 
ok kôpæiorth, Sk. 1: l. not. 25. alt b. )( 
köpu eglin, ÖG * )( hus, ÖG * Jfr. Bolfæ.

Bofælagh, n. = bolagh. ME.*
Bogha böter (boghii böter), f. pl. för

dubblade (1. mångdubblade) böter; så 
kallas de böter för dråp i hemfred, som 
bestämmas i H.*; jfr. Bogher 2. i Jæs- 
siim gældum (n. 140 markers böter) 
skuln æi b. bötas, o: då för själfva 
dråpet bötes 140 marker erläggas ej 
dessa särskilda böter för hemfreds
brott, H.*

Bogher, m. 1) bog, frambog. )( lar, 
VM.* b. af ælghe 4cc. H.* Jfr. Gasa-, 
Sknt bogher. 2) såsom ett djur har två 
frambogar, så brukas o. b. att beteck
na a) en af de två, om än icke lika 
stora, delar, hvari ett ling är deladt; 
se AJalbogher. b) något som är en 
1. flera gånger fördubbladt; sålunda fö
rekommer det om fördubblade böter
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(bogha böter); då det n. i H.* säges: 
böte boghnm tvem i ÿriÿinng hvarn,
så måste detta betyda två gånger de 
bogar 1. dubbla böter, som i det näst 
föreg. betecknas med orden; tvinum 
sæxtan (== 32) örum &c. (hvilken för
dubbling åter har afseende på de 16 
öres böter i hvar treding som ofvf. 
voro stadgade för dråp i kornlada), 
således 2 X 2 X 16 = 64 öres böter i 
hvar treding; sisex boghar åter 6x32 
= 192 öre, o. s. v. ända till fiura ok 
tiughu boghar, o: 24 x 32 = 768 öre 1. 
96 marker i hvar treding, o: så myc
ket till målsegaren och lika mycket till 
konungen och häradet; om detta ej för
stås så, utan boghuin tvem endast skulle 
beteckna samma fördubbling som för
ut är uttryckt med orden tvinum sæx- 
tan örum, så skulle den ytterligare för
ökning af böterna, som sammanhanget 
tydligen visar vara åsyftad, alldeles 
försvinna. Locc., Ver. och Ih. förstå 
äfven d. o. om böters fördubbling, men 
förklara icke huru denna skall räknas, 
och Ver. förblandar härvid tre ord: 
bogber, bog, bughi, båge, och Isl. baiigr, 
ring. — Jfr. piufbogher.

Boghi, bughi, m. 1) båge, något som 
är böjdt i rundning (= bågformigt) 1. 
kan så böjas. Se Al-, larn boghi. 2) 
båge att skjuta med. SM.*H.* Chr.DrVd. 
3; i synn. en vanlig, mindre båge, )( 
armborst, Chr. Eds. 13: l. ganga i skogh 
nurj) hund ok b., b. mæÿ Jjrim tylftum 
arva, H.* af hvarium b., o: af hvar karl 
som brukar båge (till jagt); icke ^pro
pter utrumque scilicet vectigul et mili- 
taris expeditionis onus”, såsom dessa 
ord förklaras af Ver., som trott att de 
betyda det samma som nedf. på sam
ma ställe säges : baj»e fore skat ok le- 
])ungs lama, men härvid förblandat tre 
särskilda ord (se Bogher 2), och ej be
sinnat att, enligt hvad på samma ställe

stadgas, invånarne i den del af landet 
hvarom där talas, hvarken utgingo i 
leding 1. i dess ställe erlade ledungs- 
lame, H.* Jfr. Ilan-, Stålboge.

Bohagh, n. bohag, bohagsting. Chr.*
Boia, f. = dobber. St.*
Boilösa, f. förlust 1. saknad af an

karboj. St.*
Bok (pl. böker), f. bok. ÖG.* U.* SM.* 

i bokinni, a: i denna lagbok, ÖG.* U.* 
H.* sætia sin son til bokar (gen.), o: 
till att studera för att blifva presf, VG.*; 
jfr. Boklærder. bæra b. ok stol i sokn 
nueji præste, a: bön- 1. handbok och 
preslkappa, som presten skall hafva 
med sig i någon ämbelsförrättning, ÖG.* 
U.* VM. II. Kr. 5: 3. prester ganger i 
sokn annars prests bær i (n. sokn) b. 
ok stol, n. för att där læsa ivir folke, 
VG.* svaeria at b., a: med handen hål
len på Biblen 1. någon annan andelig 
bok (hvarför en sålunda gången ed i 
D. skrifter kallas bogscd, Mb. D. GL, 
Isl. bökareidr), Sk.*; men ed gjordes 
enligt denna lag ej alltid med hand på 
bok, utan på helgedomar, 1. i vissa fall 
blott med händernas sammantaguing 
(jfr- Hælghidomber, Handtak). ej> sin 
sværia a b. ok luelghodoma (i hand sin
ne halda), a: med hand å bok, och 
(hållande) helgons qvarlefvor, ME. Kg. 
5: 8; 6: 5; Chr. Kg. 4: 8; 5: 5. a b. ok 
hælghodomum hand sina halda, SM.* 
biuÿa sik til skæls nuej b., a: med 
hand å bok, 1. med edgång, Sm.* b. i 
hænder taka ok svseria, H.* taki b. 
at kirkiu, VM.*; rænir man b. af an
drum &c., ÖG.*, n. den bok som vid 
edgången skulle vidröras af den som 
skulle gå (föra) eden, och därför bars 
från kyrkan till tinget 1. fämten af den 
som skulle eraottaga (seia) eden, och 
utan tvifvel af dylik orsak sades h»l- 
ghumdome valda då eden allad es på 
helgedomar (se Valda), biÿiæ sæ sva
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guÿ hialpæ ok ÿe b. ær ban (n. ve-
derparten) bar fore han, Sk.* væÿia 
nndir landsins bok, o: under lagboken 
(jfr. Laghbok) ; en sådan bok har va
rit den Hiber le gum terra Heising ice, 
qui soluit reservari et custodiri liga- 
tus catenis ferreis in ecclesia Silanger 
præpositura Medhilpada eiusdem ter
ra et diocesis, ad communem reipu- 
blicce illius terra recursum et dire- 
ctionem’ (jfr. rnin skrift om Sv. ü. ind. 
s. 72); men nämnda lagbok har utan 
tvifvel endast varit anlitad af Medel
pads invånare, hvilkas ”placitum com
mand'1 (lands j»ing) hölls i Selångers 
socken, H* han lot göra bokina bono, 
se Bono. stadsens b., härmed menas i 
St.* tre särskilda böcker: a) stadens 
lagbok, som ock på ett ställe endast 
kallas boken (jfr. Laghbok); b) stadens 
så kallade fänkebok, där köp och skif
ten angående fast egendom anteckna
des (jfr. Tenkebok, och föret, till St. 
s. LVIII, LIX); c) en matrikel öfver 
stadens borgare, St.* — Jfr. Hand-, Lagh-, 
Lands-, Maessn-, Mættena-, Sangbok; Mod 
bog; Tiÿa böker.

Bok, f.? bok (trä). ME. B. 17: 6; 28: 
7. )( akarn menas med b. troligen bok- 
ållon, Sk.*

Bokarl, m. (Isl. bnkarl) = boandi ma- 
ÿer. bönder ok allir -lar, allitf., jord- 
egare och andre bofaste män, VG.*, 
där denna sammanställning icke, såsom 
Ih. trott, bevisar att b. betyder den 
som brukar en annans jord, ehuru äf- 
ven en sådan ansågs som bofast; an
nars skulle äfven bolfaster betyda den 
som brukar en annans jord, och af 
orden biskupar ok allir bôklærdir mæn 
kunde slutas att boklærder betyder en 
lärd man som icke är biskop; jfr. Bo
andi, Bolfaster. Detta ord förekommer 
ej sällan i D. skrifter; se Mb. D. Gl.

Boklærder, adj. lärd, studerad, bi-

skapar ok allir -dir mæn, allitt., o: alla 
andra klerker, VG.*' Jfr. Lærder.

Bokumbel (boskumbel), n. = bolsmær- 
ki. b. ok annur mærki, U.*

Boköp, n. = bolköp. Se Bolköp.
Bol, n. I) gård, landtgods. VG.* ÖG.* 

U.* SM.* H.* G* Sk.* ME.* Chr.* )( «t- 
skipt, se lltskipt. hava b. ok bygning 
annars nians, allitt., o: såsom landbo, 
VM * ræna annan b. ok bygning, se 
Bæna. landbo viti til bol sins, a: be- 
vise sin rätt till den arrenderade jor
den, Sk. I. 225, där bol är gen. för bols, 
hvilken läsart endast jfinnes i en yng
re hs.; man skulle väl kunna tro att 
bol sins borde vara bolsins, men bel 
sit förekommer med afseende på land
bo strax efteråt. Jfr. Arvi-, Frælsis-, 
Gifto-, Kirkiu-, Landboa-, Provastu-, Fre
sta-, ÖJiebol. 2) särskildt den gård, 
där egaren själf bor. fastar bita I. mæt 
biter i b. bonda, U* VM. II. J. 13: 2; pg. 
17: pr; H. pg. 9: pr. 3) bo, boning. Chr.* 
Jfr. Boldiur. 4) i Sk., likasom i flera 
D. lagar förekommer b. i bem. af hem
man 1. gård af en viss storlek, hyaraf 
därför flere 1. färre kunde vara i en 
by, efter byns storlek. )( alder by; helt 
bo )( halft b., fiarjmng och attung; 
æghæ 1. varæ i b. samniæn, hafva smär
re gårdar, som äro delar af samma b., 
Sk.*; jfr. II. 26, där det säges att tota 
villa (o : by) funiculi dimensione in a- 
quales redigitur portiones, quas ma
terna lingua vulgariter bol appellant, 
et nos in latino sermone mansos pos- 
sumus appellare. Så bör äfven i JutL. 
(I. 45.) och Y. SelL. (II. 54.) d. o. 
förklaras, hvilket KA. (Jydske Lovb. 
s. 303) har rätt förstått; och han har 
icke förblandat bol och by, såsom det 
blifvit orätt uppgifvet af Olufsen, som 
lika orätt menar att b. är en gård, 
hvaraf särskilda delar blifvit utlegda 
till landboar (KR. GDL. II. 365, 366).
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Bolabro, f. brygga utanför ett vid 
sjön liggande hus. )( garj>s bro, mäl- 
lan hvilka ord synes vara den skilnad, 
att garÿs bro är en bro som ligger 
vid gården, och b. en sådan, från hvil- 
ken man kommer in i själfva huset,
Bj*

Bolagh, n. bolag. SM.* b. læggia (mæÿ 
andrum) 1. sanian læggia, U.* SM.* VM.* 
H. Æ. 7: 2; J. 13: pr , ME. Egn. 36: pr, 1. 
vara i b. mæÿ andrum, ME. pj. 3: i. ri
va b., U.* SM* ME. Egn. 36: 2. skipta 
æpti fullu -ghi, a: efter hvars och ens 
andel i bolaget, så att hvar delegare 
får fullt efter sin lott, 1. æfte h t« 
sanian lagÿo, VM. I. B. 15 ; jfr. II. J. 16: 
l. Men vijicr bolagh skilder genom mis- 
förstånd för vijier bol lagh skilder, om 
man ej ville antaga att o. b. äfven ha
de betydelsen af arrende, såsom man 
kunde sluta af orden bolaghs stæmpna, 
bolagtækkia, ÖG.*

Bolagbs fastar, m. pl. gode män (fa
star), som voro närvarande då bolag 
ingicks. U* SM. J. 15: 2. jfr. pr; VM. II. 
Æ. 8:i;ME* Chr. J. 33:2.

Bolaghs fæ, n. egendom tillhörig ett, 
bolag. U.* VM. I. pg. 5: 6 ; II. J. ind. 16 ; 
pg. 17: 3; H. J. ind 13; ME. pg. 24; Chr*

Bolaghs maÿer, m. bolagsman. VM.* 
ME.* Chr. Tj. 3. )( bryti, ÖG* U.*

Bolags pænningar, m. pl. = bolaghs 
fæ. Chr.*

Bolagbs stæmpna, f. 1) den tid som är 
bestämd för ett bolags bestånd, b. ær 
uti, IL* SM.* ME * Chr. J. 33: i. 2) den 
dag som är bestämd för bolagets upp
lösning. U.*, där dock b. torde vara 
skriffel för stæmpnudagh. 3) = bola- 
tækkia, i hvilken bem. ordet dock utan 
tvifvel borde skrifvas bola stamma (af 
bol), likasom bolatækkia har blifvit för- 
vändt till bolagtækkia (jfr. Bolagh). b. 
ær ute, VM.* 4) den dag då ett arren
de upphör, til b., SM. J. 11: pr; VM.*

Bolags vitne, n. bolagsfastarnes vit— 
nesbörd, epter -ne 1. -num, Chr.* 

Bolagtækkia, bolags tækkia, f. = bo
latækkia, såsom d. o. utan tvifvel rät
tare skrifves. Chr.*

Bolamb, n. tamt får, som hör till nå
gon viss gård, G.*, där fråga är om 
sådana får, som kommit vilse från sitt 
hem, och därför i T. öfvs. kallas vor- 
bysterde schafe.

Bo land, n. (Isl. biiland, en nära går
den belägen beteshage, Grg. Landabr. 
41, 42.) bebodt land. G.*

Bolatækkia, f. (af bol och tækkia) gif— 
tostämma, arrendetid, um b. alla, b. ær 
uti, SM.* Chr. J. 26. noti. 4,16. innan b., 
Chr. J. 23: pr. not. 49. Detta ord före
kommer i texlen af Chr. förvändt till 
bolag- 1. bolags tækkia: jfr. Bolaghs 
stæmpna 3.

Bolbrygÿe, se Bolsbrygÿi.
Bolbyr, bolby, m. den egentliga by n, 

som utgörs af särskilda tomter, med 
därtill hörande bestämda andelar i byns 
egor. )( umeglin 1. -nir, ÖG.* U.* SM.* 
VM * )( umæghur, ME * Chr. Æ. 9: pr. 
)( umiorÿ, ME.* )( ut iord, Chr. Tg. 27: 
pr. )( til laghur, ME * Chr. Æ. 14: i. i 
-by num )( i allum ÿem til liggia -by- 
sins, ÖG.* torpara.. meth sinom -by- 
om, o: tillsamman med de bolbyrar, un
der hvilka deras torpställen lyda, Chr.* 

Boldiur, n. (af bol 3) djur som lef- 
va i samma bo; så kallas, af förakt, 
inhysesman med sin hustru, æru tu sa- 
man b., ÖG.* Sm.* Lore, och Ih. här
leda första delen af d. o. från bola, 
som skulle beteckna äktenskaplig sam- 
manlefnad; men att denna förklaring 
är oriktig, är klart äfven af ordet bol- 
kona, hustru, som förekommer i den 
af Ver. utgifna Herv. Saga, cap. 12, 
hvilket cap. dock ej finnes i någon an
nan edition af nämnda saga.

Boldræt, f.? = bodræt. SM *
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Boleghe, n. (ND. bolig) boning. Sk.* 
Bolfaster, adj. bofast. VG* U.* SM.* 

VM.* H* G.* Sk.* ME* St* b. man )( 
loskia man, H* byfaster ok b., allitt. 
SM.* bönder ok -sti niaen (jfr. Bokarl), 
U* SM*ME. B. 28: 4. Jfr. Bofaster.

Bolfæ, n. 1) bohag, kreatur och an
nan lös egendom som hör till en viss 
gård. )( eghn och lösörar, då med lös- 
örar menas annan lösegendom än den 
som hör till en viss gård, ÖG.* 2) = 
bo fæ. )( kôpæ iorÿ 1. ior]>, Sk. I. 5, 7, 
9. &c. )( hus och ior]>, Sk. I. 1, 28. sva 
i i or]) sum i annset b. (då n. annset 
är öfverflödigt, se Annar 1), Sk.* 

Bolfsest, f. = bolgsef. ME *
Bolgarÿer, m. om ej d. o., )( utgar- 

ÿer, VG. II. U. 3, tillkommit genom mis- 
förstånd, synes det ej kunna betyda 
annat än gärdsgård omkring tomterna 
i en by ; i I. FB. 1, hvarifrån anf. st. är 
hämtadt, står bolgar, där r är utplå- 
nadtj detta har, då II. U. 3. författades, 
blifvit ansedt som skrifvet för bolgar]); 
när däremot U. 4, 5. troligen senare 
och af en annan förf. tillädes, har i c. 
5. i st. f. samma ord bolgar kommit 
bolka, med tillägg af orden huarn &c.; 
hvilken läsart, möjligen hämtad ur en 
annan hs. af VG:s äldre codex, torde 
vara den rätta, jfr. Balker 2. Äldre 
författares på gissningar grundade för
sök att förklara orden b. och utgar- 
ÿer, äro anförda i gl. vid VG.

Bolgift, f. = bolgsef. )( vingift, ÖG* 
Bolgsef, f. städja för arrenderad jord.

)( vingsef, ÖG* Jfr. bsef.
Bolkcr, se Balker.
Bolköp, n. köp som görs af man och 

hustru under äktenskapet, segha ]>ri- 
ÿiung &c. af b., a : af det som så är köpt, 
U.* H. Æ. 9. IU. har en annan hs. boköp. 
Sådant köp, äfven kalladt sisengaköp, 
har tydligen sina namn däraf, att ma- 
karne hafva gemensam egendom (bo),

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XL

boning (bol) och säng. Ih. (Gl. II. 1058) 
tror, lika med Locc., att dessa ord be
tyda det samma som vseggiaköp, hvil
ket är uppenbart oriktigt.

Bolpsenningar, m. pl. = bo fse. )( hus, 
ior]>, Sk. I. Add. C. 1. not. 42; IV. 57.

Bolsbrygÿi, bolbrygÿe (bols bryÿi), 
n. en landtgård (bol) med allt hvad 
därtill hör, i hus, egor, gärdsgårdar m. 
m. )( enka öker (för aker) eller enka 
seng; rsena alt b. af nianni, med våld 
drifva någon ur besittningen af gården ; 
ligger alt b. ugilt, om alla gärdsgår
dar som höra till en gård, äro förfallna 
1. odugliga, VG.* Hvad senare delen 
af d. o. eg. betyder, är obekant; äldre 
oriktiga förklaringar af ordet, som i 
gamla edit, af VG. läses bols bryti, 
äro anförda i gl. vid VG. Ordet bos 
brig]) synes ej här tjena till någon upp
lysning.

Bolsmiÿer, m. grofsmed. )( silfsuiiber, 
VM-*; jfr. Mb. D. Gl. oo. btilsmed, bolt- 
smed.

Bolsniserki, n. bomärke; ett tecken, 
hvarmed egarne af en viss gård plä
gat märka sin boskap och andra till
hörigheter, till skilnad från andras. U.* 
SM.* VM. II. B. 26: 1; II. V. 22:1; ME.* 
Chr.* Andra märken, som på de anf. 
ställena omtalas, äro sådana som ännu 
brukas på landet af dem som ej kunna 
skrifva sina namn, och som, utan alt 
tillhöra någon viss gård, ännu kallas 
bomärken, gainait b., bomärke som e- 
garne af en viss gård af ålder brukat, 
SM.*, där fråga är om den händelse, 
att den ene af de tvistande har ett 
sådant märke, men den andre endast 
ett personligt märke som liknar detta. 
(Jfr. Bihauget.) I Norge brukas o. bu- 
merke om ”merke 1. figur, som beboerne 
af en gaard pleie at sætte paa sine kar 
og arbeidsredskaber for at kunne kien- 
de dem iblandt andre lignende” (A-n).
I- 11
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Bolstaja a nit (för -a nyt), f. (af nyt
ia) nytjande af bys egor. U.*, där d. 
o. har afseende på bruket af närgrän
sande byars betesmarker.

Bolstaja bro, f. bro, hvilken det till
hör en by att bygga och underhålla. 
SM.*

Bolstaja deld, f. teg, ett stycke af 
bys åker 1. äng, tillhörigt en af gran- 
narne. SM.*

Bolstaja nuen, se Bolstajsmajer.
Bolstaja ra (bolstajs ra), comm, rå

märke mällan byar. U.* VM.* Chr.*; 
hvartill bör läggas ME. B. 22: 2; Chr. B. 
27: 3, där för bolstaja orätt är skrifvet 
bolstajer.

Bolstaja sk al (bolstajs skæl), n. 1) 
gränsskilnad mällan byar. SM.* VM* 
ME * Chr. B. 26: pr, 4. b. vari i inijium 
auni «ce. U* ME. B. 22: pr; Chr. B. 27: l. 
2) = bolstaja ra. U.* SM * VM. II. B. 17: 
rubr.; 18: pr.

Bolstaja skælnajer, m. = bolstaja 
skæl 1. SM*

Bolstaja syn, f. syn å rågång mäl
lan byar. ME.* Chr."*

Bolstajer, m. gård 1. by; i synn. den 
därtill hörande jord (åker, äng m. in.). 
VG.*U.* SM.* VM.* H* ME.* )( by, då 
med b. menas särskild gård, ÖG.* U. 
V. 13:pr;H.* b. nians, sin, .annars, U* 
SM.* VM.* bya inælliun eller bolstaja, 
U.* by ok b. (mans), allitt., då båda or
den kunna betyda enskild gård, 1. ock 
by i vanlig bemärkelse, U.* VM.* ME. 
B. 26: pr; Chr. B. 33: pr. -Ja loter, 
se Luter. byaland möta andra -Ja di- 
ktim, en bys egor möta andra byars 
diken, SM. B. 12: pr. byggi karl i by 
atti -ad iorja, VM.*, där by och b. bå
da betyda enskild gård; jfr. II. J. 1. a 
-Ji )( a skoghum och innan ta ok tom
ta ra, där med b. således måste menas 
byns inegor, åker och äng, VM.* b. 
gærjer garj a annan, o: en by, )( man

gærjer &c. VM. II. B. 17: 5. b. aværkar 
-Ji, b. vil um sik gærja &c., o: byns 
invånare, U.* Jfr. Bolstaja ra, Bya bol- 
stajer, Bostajer.

Bolstajsmajer (pl. bolstajs-, -Ja-, 
bolstad nuen), m. jordegande man i by. 
SM.* VM.* ME.* I VM.I. M. 4: l. är -nuen 
)( byamæn, hvilket ej synes kunna för
klaras annorlunda än som ett skriffel, 
hvars beskatfenhet dock svårligen kan 
utredas.

Bolstajs ra, se Bolstaja ra.
Bolstajs ren, f. ren mällan två går

dars 1. byars egor. ÖG.*
Bolstajs skæl, se Bolstaja skæl.
Bolster, se Bulster.
Bolt,? ett sammanrulladt stycke väf. 

b. Iæret, Sk.* Så förklaras d. o. i Vi- 
densk. Selsk. I). Ordb., och Schütze, 
Holstein. Idiotikon, öfvs:r o. holten: 
”rolle, stück aufgerollter leinwand o- 
der drellen”: jfr. Br am. Nieder sächs. 
Wörlerb.

Bolæggia, v. a. ingå bolag, annar sæ- 
ghir vara bolaght, vita bolaght, o: att 
bolag är ingånget, VM.*

Bolöxe, f. (af boler, trästamm; Isl. 
bolöx 1. bolöxi af hoir, N. bulöx af bul, 
trästamm) bolyxa, som brukas till träns 
fällande. SM.* Jfr. Bergens gamle By
lov, udg. af Gr. Fougner-Lundh, s. 114, 
och Gr. B A. s. 54 o. f.

Bolöjsla, f. husröta och försämring 
af arrenderad jord genom landbos van
skötsel. VG.* full b., VG.*

Bonajer, m. (Isl. biinatfr) 1) (af boa 
1) tillredning, utrustning. Se Snækkiu 
bonajer. 2) (af boa 2) reparation. U.* 
VM. II. Kr. 6: 3; H. Kk. 2: 2. 3) (prydli
gare) kläder, klädebonad. St.* Jfr. Kir- 
kiu-, Klædha bonadher. 4) prydnad. Se 
Kiurtil bonajer.

Bond, se Butn.
Bonda barn, n. bondbarn. G.*
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Bondaby, m. bondby. )( kinnings (by) 
æller valdsmanna, SM*

Bonda lagh, n. pi. böndernas 1. fol
kets allmänna lag. præster skal i -glium 
vara, hær aer præster i -glium, o: för 
prest gäller (i dessa mål) allmän lag, 
VG.* H.* væri Je væjsætuing i -ghuin, 
IL*

Bonde märket, n. allmän marknad. )( 
hæstæ market, Sk.* I Skåne kallas en 
sådan marknad ännu folkmarknad.

Bonda sun (pl. -syni för -synir, ME.*), 
m. bondson. IL* G.* ME.*

Bonde, m. (part. af boa, jfr. Boandi) 
eg. bofast man; 1) bonde, jordegande 
man (af folket). VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
Bj.* G.* Sk* St* go Jer b., U.* )( land- 
boe, VG.* U.* SM.* H. J. 10: pr; 11, 12; 
ME. Egn. 29: pr; pg. 27: 1; Chr. B. 21:1, 
4. &c. )( brjti, äfven i samma mening 
som karl )( kommger, se Bryti. )( lö- 
ska man, U. Kg. 10: i. )( gæster, VG * 
U.* VM.* H M. 6: pr, i. )( leghodrænger, 
VG.* U* ME. G. 8: 1; B. 28:4;SVJ.9; 
Chr. G. 8:1 ; SVd. 7. )( leghoniajer, VG.* 
VM. I. B.51:pr; II.B. 11:pr. )( leghohion, 
H. M. 37: i. )( drænger, se Drænger. )( 
hirjingi, VG.* )( byrslu fulk och seja- 
laust fulk, G * )( Jriel, VG.* ÖG * U. 
M. 15: i. )( ofræls man, ©frælst folk, U.* 
)( (annöjught) hiona, IL* Sk. 1.127, 130. 
)( fostre, ÖG.* )( prcster, VG.* )( kler- 
ker, Chr. Kp. 6: pr. )( länder major, VG.* 
)( lænsman, U.* VM.* )( Jiænista man, 
VG.* U.*VM.*ME.SVp9. )( hærra,ÔG.* 
U. Kp. 10: pr. )( riddare, sven, avakn, 
knape, VM. II. pg. 14: pr; ME.* Chr. B. 
21: 4; Kp. 6: pr. )( frælsis man, ME. Kg. 
21; pr; G. 10: pr; SVp 9; Chr. Kg. 22: pr; 
B. 21: i. )( frælsis hion, Chr. Tg. 4. )( 
hotman, se Holman. )( byaman 1. köp- 
stadsman, St.* )( köpman, ME.* Chr. Kp. 
6: pr. -da snn, VG.*; jfr. Bonda sun. 
bönder ok bokarlar 1. boande 1. bolfasti 
msen, se Bokarl &c. böndirnir, a : de tvi

stande, )( hærajs höfjingin, VG.* bon
da frijer, se Frijer. brænna baji by 
ok b., Jo at baji brinni by (1. barn)
ok b., allitt. U.* SM.* væria eghn firi 
-danum, a: jordens förre égaré som ha
de pantsatt den, Sm. 16. mællum tvæg- 
gia -da, a: två gårdar 1. hus, ÖG.* b. 
hvar gaf Jær af ajrum sin ræt, a: bön
derna (i häradet) hafva för det fallet 
efterskänkt hvarandra böterna till hä
radet, VG * allir bönder (n. i landinn), 
VG.* standi Jæt fore -danum, a: för 
bönderna i socknen (jfr. Standa), U. Kg. 
10: 5. Jfr. Husfru ; Almænnings-, OJol-, 
Skatta bonde; FulgærJa-, Sokna bönder. 
2) d. o. förekommer äfven om en bo
fast man på landet, som icke är jord- 
egare. ÖG.*, där med -din menas den 
samme som förut och efteråt kallas 
landboe. köpa bol undan b., a:landbo, 
)( eghanden siælver, U. J. 5: pr. Jfr. Sæ- 
Ji. 3) husegare i stad. Sk.* St. DrVd. 
8: i. )( gæster, Bj.* Sf.*(u. (Isester 2).
4) husbonde. ME. Kg. 23: pr. )( gæster, 
ME. Kg. 23: 7. )( hion hans, ME. pj. 24.
5) borgare i stad. )( gæster, St. Kp. 20: 
l. 6) égaré (af en sak, i allm.). IL* 
SM.* 7) herre. )( troskylder sven, St.* 
8) (gift) man (maritus). VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* Bj.* G.* Sk.* ME* St* lagh- 
giftcr b., ÖG.* Chr.* ganga i kirkiii ef
ter b. (sin), a: efter brölloppet, ÖG.* 
SM. Kk. 8; VM.* mæla Jær frænder -da, 
a: den andra qvinnans mans, VG. I. A. 
8:1; II. Æ. 11. — Jfr. Husbonde.

Boiulgæld, bondhæ gæld, n.? skatt för 
hvar tunna öl I. mjöd som utsäljes i 
minut. Sk.* Detta ord förekommer äf
ven hos KB., G DL. V. 278, 500 dcc., där 
det skrifves bundgiæld, boendgieldt &c., 
jfr. Mb. D. Gl. o. hundgield; dess första 
del betecknar tunnans botten (bond, se 
Butn), då en del genom en vanlig met- 
onymi (pars pro toto) sättes i st. f. 
det hela.
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Bono, ett ord, hvars betydelse sä 
mycket mindre kan med säkerhet be
stämmas, som det icke ens är säkert 
hvad språk det tillhör; då det n. säges: 
han lot göra bokina bono, VG.*, kun
de det antagas att b. vore dat. delin, 
af bo, då den nämnda boken kunde 
vara en för biskopsstolen 1. domkyr
kan i Skara upprättad jordebok 1. ett 
så kalladt registrum öfver enderas e- 
gendomar; men då det synes mindre 
sannolikt att o. bo blifvit brukadt i den 
sålunda förutsatta bem., är det mera 
troligt att boken varit ett domkyrkan 
tillhörigt Latinskt missale 1. breviuri- 
nm, som börjats med ordet Bono, hvar- 
af boken fått sitt namn, såsom det var 
mycket vanligt att Lat. skrifter fingo 
namn af begynnelseorden (t. ex. ännu 
i senare tider påfvebullorna Unigeni
tus, Dominns ac Redemtor &c.) och ef
ter dem citerades (se t. ex. VG. III. 66.); 
och så har den skrift, som är känd 
under namn af Jeremiæ klagovisor, i 
Hebr. texten ingen annan titel än be
gynnelseordet nrpt* (hvar). Det är ock
så klart att den så kallade utgiærjæ 
bolker i VG. blifvit så benämnd i an
ledning af ordet ut garjer i början af 
texten; den bekanta benämningen Heims 
kringla är hämtad från orden kringla 
heimsins i början af Sturlusons Kon. s. ; 
många andra dylika exempel att för
tiga. De af Locc. och Ih. gjorda för
sök att förklara orden bokina bono äro 
alldeles oantagliga.

Bo pænningar, m. pl. = bo fæ. VG.* 
hovat sella klövat fæ gull &c. sella (n. 
andra) -ga, ME.* Chr.*

Bordklapp, m. ? troligen en af de öf
ver hvarandra sittande plankor, som 
utgöra sidan (bordet) af en båt; så att, 
då det säges att en skuta ej skall haf- 
va mera än tre -pa, Sk.*, betyder detta 
att dess bord ej få hafva mera än tre

sådana plankor. Då således i denna 
sammansättning ordets senare del sy
nes betyda planka, och bord däremot 
hafva den nu vanliga bem. af fartygets 
sida (Holl. boord, Eng. board), hvaraf 
komma de nu brukliga benämningarne 
trebordabåt, fembordabåt (jfr. Ih. GI. o. 
bord), så upplyses häraf hvad som tro
ligen förstods med en skuta som hade 
tre bordklappar. Jfr. Bul.

Borgh (burg, G.), f. 1) borg, fästning. 
G.* 2) befäst slott, raja -gkum ok lan- 
dum (= ra Ja husum ok landuin), SM* 
ME * Chr.*

Borgha, v. a. 1) gå i borgen för. b. 
(andrum) böter, lösöra, penninga &c., 
böter æru borgha Jar, VG* ÖG.* U. Kp. 
8: i ; SM. Kp. 9:1 ; ME.* Chr.* b. pennin- 
ga fore annan, o : gå i borgen för pän- 
ningar som han är skyldig, U. Kp. 8: 
pr; SM. Kp. 9: pr; VM* H.* ME* Sf. Kp. 
8: pr; Chr. Kp. 12: pr. ut luka hinum sum 
(cui) han -aji, den (fordringsegaren) 
åt hvilken han gick i borgen, ÖG.* b. 
man, gå i borgen för person, U.* SM.* 
ME* Chr. Kp. 12: l. man -as, St* b. 
man til svars 1. til rætta, VM * Chr. Kp. 
ind. 12; jfr. Svar, Rætter. b. fore inan, 
penninga, sak, St.* gældit sum -at var 
fir i, sak Jær han -at hafJi firi, SM.* b., 
abs., U.* SM.* VM.* Jsen -ar (1. komber) 
opta i sorghir for annan -ar, ett ord
språk, svarande mot det nu brukliga: 
den som går i borgen, han går i sor
gen, H.* Jfr. Oborgbajer. 2) köpa på 
kredit. St.* köper man eller -ar klæje, 
o: betaler genast 1. tager på kredit, 
hvilken skilnad åsyftas då det sedan 
säges : æn han nokra (penninga) ut gaf, 
SM.* lænt eller -at, Chr. Kp. 8: i; Tg. 32. 
3) låna, taga försträckning (mot pant), 
som han (tillägg a) henne -ade, som han 
hade lånat på den pantsatta jorden, 
Chr. Add. D. 1.

Borghamæstare, m. borgmästare. Sk.*
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ME.* St.* Chr.* )( foghatin «k al trahit. 
Bj.* hvar -rin taker sina mark, Bj.*, 
hvaraf man ser att Stockholm redan i 
13:de århundradet hade Here borgmä
stare. I den nyare St. namnes stun
dom b., såsom rådets ordförande, i st. 
f. hela rådet, och således med inbe
grepp af rådmännen: foghatin ok -ra, 
o: fogden och rådet, Kg. 15: pr. (jfr. 
foghaten ok radmæn, §. 2.); 18: pr 5 G. 7: 
6; Æ. 11. (där i det följ. talas om råd
männens dom); B. 20: pr; Kp. ind. 25. (jfr. 
c. 25: pr., där i st. f. -ra står radhman- 
lia) ; c. 26 ; R. ind. 3. (jfr. c. 3: pr., där i 
st. f. -ra står radhinanna) ; c. 3: i ; 4, 6, 
29; på de flesta af dessa ställen tilläg- 
ges i en del hss. ok radmæn; se Kg. 
15: pr. not. 36. &c. b. ok rad 1. radmen, 
b. rad ok byfoget, b. radmen okfoget, 
b. ok fogiden, Sk.*

Borghan, burghan, f. 1) borgen. U * 
SM * VM. I. pg. 6; H. Kp. ind. 6; Sk.* ME. 
Kp. ind. 9; St. R. 19. löfte eller b., se 
Löfte, bijiia man i b., om gäldenär, ÖG.* 
binja b. firi sik, SM. M. 13: i. fa b. 
(firi sik), skaffa borgen, VG.* SM. M. 
14: 2; VM. II. M. 25: 1 ; Bj.* Sk. V. 3: 5; 
St. R. 19, 20: pr ; 23: pr ; 28. sætia b. (firi 
sik, brut, ep sin), St. Kg. 8; G. 15: pr; 
B. 22: l ; R. 28, 35; Chr. Kp. 13. hava b. 
fore sik, St.* sætia nianni b., Bj.* sæt
ia 1. fa fulla b. (firi sik), SM * Sk.* 
St. Æ. 11 ; R. 3: pr. orkar æi.. b. til bo
ta, kan han ej skaffa borgen för bö
terna, U.* ganga i b., VG* taka vi$s 
b., om fordringsegare, ÖG.* taka fulla 
b. af månne, St.* fara bort u -ninni, o: 
sedan han ställt borgen, St.* sighias af 
b., se Sighia. 2) qvarstad, faka händer. 
U.* sætia pænninga i b., ÖG.* hvar sum 
pænningane standa til b., a: äro satta 
i qvarstad, ÖG.* 3) köp på kredit, b. 
vijer byaman, o: då något köpes på 
kredit af en stadsbo, G.* taka gods til 
lans eller b., St.*

Borghana man (borghans-, borghan- 
dæ-, borgbaja-, borgha-, borgaz man),
m. borgensman, löftesmän. SM.* VM.* 
Bj.* St.*

Borghare (byrhære, VG. III. 68. bor- 
gere, burgere, Sk ), 1) = borghana man. 
VG.* ÖG.* Sk.* vara b. at (pænningum 
&c.), ÖG.* 2) borgare, stadsbo. Sk.* 
Jfr. Adel-, Mædeborgere; Burgerskæ. 

Borgare bref, n. = burabref. St.* 
Borin, burin, adj. (part. pass. af bæra) 

1) buren. Se Bæra. 2) född. VG.* U.* 
G.* Sk.* bötis ater b. ok oburin, o: om 
bruden blir dräpen, bötes både för hen
ne och för barn som hon hade kunnat 
föda, SM.* VM.* Orden mid burnum, 
G.*, hafva utan tvifvel tillkommit ge
nom skriffel. Jfr. Böj-, Fri-, Fræls-, 
Jem-, 0-, Væl-, pii-, J J borin. 2) be- 
slägtad. ÿæn næst ær b., den som är 
närmast beslägtad, U.*

Borker, se Barker.
Bort, hurt (brot, U.*; bröt, VG. I. 

FB. 11: 2; Isl. brot, braut), adv. bort. 
b. flytia, skiuta, ælta, ganga &c. VG. I. 
K. 20: l; A. 17: 1; ÖG. Dr. 2: 2; G. 12:1. 
&c. föra 1. lata b., Sk.* ; jfr. Bort föra, 
-lata. b. af landi, sætia man b. af kir- 
kiu, U.* G.* b. af stad, VM * b. af sik, 
VM. I. B. 39: 6. skipta b. af 1. af b., se 
Af 4, a. vil leghu drænger b. fran le- 
gbu sinni, VM. I. B. 51: 2. b. undan, 
undan b., U.* egn var b. gangin un
dan byrÿamannum, o: de hade förlorat 
sin lösningsrätt, SM.* Ordets ursprung
liga form, hvilken förekommer på ett 
ställe i VG., är bröt, så att det eg. be
tyder på väg (Isl. å 1. i brant); här
med kan, såsom redan Ih. anmärkt, jfs. 
T. weg. — Jfr. Koma, Köpa, Skrifta. 

Bort dobbla, v. a. spela bort. St.* 
Bort fara, v. n. 1) fara bort. U. Kg. 

10:8 ; Bj. 40 ; Sk. I. 43. -rin )( i sokn fa- 
rin, VG. I. K. 14: 2; II. K. 28. 2) flytta
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bort. VG. I. Br. 2; SM. J. 10: 2; G.* (u. 
Fara): Sk. I. 225.

Bort fserd, f. bortresa, i hemfærd sel
ler b., n. från J. till de i det föreg. 
nämnda ställena, VG.*

Bort föra, v. a. bortföra. ÖG. Eps. 
30; U. V. 14: 3; SM. B. 2: pr; 17: 2. &c; 
Sk.* ME. Kg. 23: 4; Egn. 32: pr; B. 17: 3; 
St. Kg. 20: 6; Kp. 21: pr; 31; Add. D. 4. 
allan sella b. (jfr. Flytia), VG. II. K. 44. 
Jfr. Bort.

Bortförilse, f. bortförande. ME.* 
Bortförsl, f. = bortförilse. ME.*
Bort giva, v. a. bortgifva, bortskän

ka. VG.II. Add. 11:12. )( bort sselia, Sk.* 
Bort kasta, v. a. bortkasta. H.* Chr. 

B. 27: 2. kastar hseimi (n. grind) bort nr, 
se llr.

Bort lata (burt lata, impf, -lot), v. a. 
1) släppa bort, lössläppa. VG. IV. 19: l. 
-latin «af eghandans garji, om fiigifven 
träl, U. Kp. 3: l. kniiu agha sella b., be
hålla hustrun I. skilja henne från sig, 
ÖG. Eps. 26. 2) bortlemna, förytra. H.* 
Sk.* ME. Egn. 16; St. J. 8; Chr. J. 14. Jfr. 
Bort.

Bortlsena, v. a. utlåna. U.*
Bort löpa, v. n. 1) löpa bort. VG. III. 

56; U* VM. I. Kr. 9: 6; II. Kr. 24:11; G. 
Add. 5: 2; ME. pg. 21: l, 2; Chr.* 2) rin
na bort. Chr.*

Bort löpa, v. a. m. da t. låta rinna bort. 
b. vatni, U.* VM. II. B. 4: 2 ; ME. B. 6: 3.

Borto, bortn, burtu, adv. borta, vara 
b., ÖG.* U.* SM.* VM.* Sk.* ME.* Chr. 
Tg. 10: pr.; )( vara til, St. Kp. 8: l; )( 
vara benia, Chr. Tg. 12: pr. Ja ser vixl 
af kirkiu b., kyrkans invigning är för
svunnen 1. förspilld, ÖG.* Ja ser b. lön
skrift, se Lönskrift. Ja serse b. bast ok 
band, se Bast.

Borto varande, adj. frånvarande. St.* 
Bort rseka, -reka (impf. pl. raku bort, 

part. pass. -rekin), v. a. = bort vrseka. 
H. Æ. 6: l; G.*

Bort skipta, v. a. 1) bortskifta. U. Æ. 
8:1 ; SM. J. 12: 5 ; ME. G. 20 ; men VG. I. 
G. 8: pr. hör ej hit, emedan skiptse där 
är skriffel för skriptse. 2) undanskifta, 
genom delning frånskilja. VM. I. Eps. 
6:1.

Bort skiuta, v. a. undansticka, skaffa 
ur vägen. VG. I. A. 17:1; II. A. 22.

Bort stolin, -stulin, adj. bortstulen. 
VG. I. A. 20; II. A. 29.

Bort sselia, v. a. bortsälja. U. J. 2: 2; 
Sk.* ME. Egn. 18; St.* Chr.* Jfr. Bort 
giva.

Bort t«aka, v. a. borttaga. VG. I. FB. 
7: 3 ; II. R. 15 ; III. 78 ; U.* SM. B. 3 ; Sk.* 
St. Æ. 5; Thj. 19: pr; Chr. B. 12: pr; Add. 
K. 2.

Bort tappa, v. a. förlora, b. uxa, skip- 
bat &c. ME.* St.* Chr. B. 48: l, 3.

Bortuletesk, borchuletesk, borkultesk, 
adj. b. klsede, Sk.*, kallades troligen 
så efter ett nu obekant utländskt ställe 
där det tillverkades.

Bort vrseka (-vraka, bröt vraka), v. 
a. bortdrifva. VG. I. FB. 11: 2 ; II. U. 12 ; 
III. 56; ÖG. Vap. 31:3; (u. Vraka) ; U. Æ. 
6: 3; V. 11: pr; SM.*(u. Yræka); VM.* 
(Vrseka) ; II. V. 10. not. 37; Bj. 30: l; Sk.* 
ME. B. 14: pr; 38: pr; Chr. J. 22: pr; B. 
15: 2; 52.

Bort vrsekilse, f. fördrifning, afsätt- 
ning (från ämbete). Jola b., blifva bort- 
drifven 1. afsatt, VG.*

BorJ, n. (eg. planka, bräde; se Bord
klapp; jfr. KniborJ, StiborJ) 1) bord. 
firi kunungs b., o: inför konungen då 
han sitter till bords, ÖG.* öl, hveti 
& c. til sins -Js bava, ÖG.* köpa iorj 
under prsestins b., o: till kyrkoherdens 
underhåll, VG.* Je bot ligger til ku
nungs b., fsenitan 1. XLV marker til ku
nungs b., U.* H. M. 23. gujs b., SM.* 
Jry &c.b., a: måltider, ÖG.* VM.* Sm.* 
G.* Jfr. Brytstokker. 2) skeppsbord, 
innan -Js ok bita, se Biti. var Jer nian
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fore luiinum æller -Je (1. -Jinn), kom
mer man under rullarne 1. själfva far
tyget, IL* VM. IL M. 6: 2. firi -Je sella 
(1. ok) bryggiu spor Je, se Bryggiu spör
jer. böte.. fore Jæt b. til lands vet, 
a: om den andre på den sidan af far
tyget blifvit kastad öfver bord, U.* SM.* 
a -Ji, på fartyget, ombord, Bj.* St.* 
skybe gotz b. over b., o: öfver bord 
från ett fartyg till ett annat, Sk.* Jfr. 
Skipabor J; In-, lltbyrjis.

Bos brigj (bosbrigh),f. våldsamt bort
tagande af en annans häst 1. nötkrea
tur ur stallet. VM.* Första delen af 
d. o. kommer af bo i bem. af boskap, 
fäkreatur (se Bo 4), och ej af bas, bås, 
såsom Rz. antagit (Ordb. s. 72). Jfr. 
Bosran.

Bosdræt, sc Bod rad .
Boskaper, m. I) == bolfæ. H.* Sk.* Chr.* 

bo ok b., se Bo 2. b. Jæt æru qviki 
koste &c., hvilken förklaring är tillagd 
för att utmärka hvad det är för slags 
bohagsting som här menas, emedan o. 
b. i sig själft har en vidsträcktare bem., 
ÖG.* fæ eller annat qvikt i b., Chr. B. 
47: pr. iordh ok lösöra a lande som i 
-penoni aern, St.*, jfr. Afusells anm. s. 
279. 2) = bo I. köpa af andrum b. allan 
sum lian ständer, SM.*, där b., såsom 
af det följ. synes, inefaltar bo ok hus. 
vara i b. saman, VM* -ps köp, SM.* 
3) boskap, fäkreatur. VG.* Chr. Add. O.
2. Jfr. Legho boskaper.

Boskipt, f. 1) = boskipti 1. dela om 
b., o: om verkställande af delning, VM. 
II. J. 16: 3. æglia i -tinne, ega del i boet 
om det skulle skiftas, VM.* som han a 
i -tinne, efter den andel han har i e- 
gendomen, VM.* 2) andel i skiftad e- 
gendom. give ut b., o: den andres del 
i det skiftade boet, VM.* 3) = boskipti
3. ægha b., VM.*, samt ÖG. EJs. 1: 8, 
om ej -tina där är skriffel för -tit.

Boskipti, n. 1) boskifte, egendoms del

ning. VG.* Sk.* 2) (af bo skipta, se 
Skipta) i synn. egendomens delning då 
den genom brott var förverkad. VG.* 
raja (n. gojs) undan b., ÖG.* fjemt til 
-is læggia, a: till delningens förrättande, 
ÖG* taka lut af b. mans, o: af den 
förverkade egendomen, ÖG.* havi ei 
forgiort b., o: förverkat sin egendom 
till delning, ME* Chr. H. 11. Jfr. Skylla. 
3) målsegarens andel af den förbrutna 
egendomen, ægha b., hafva rättighet att 
såsom målsegare taga en lott af boet, 
VG * ÖG. E£>s. 1: 8 ; ME.* taka b., ÖG. 
Dr. 9: pr. for utan -tit, med undantag 
af denna målsegarens rätt, hvilken till
kom jordegaren, Chr. Eds. 25; jfr. 21:1.

Boskiptis ejer, m. boskiftesfastarnes 
ed om de andelar af boet, som vid arf- 
skiftet tillfallit hvar af arfvingarne. U.* 

Boskiptis fastar, m. pl. gode män (fa
star), som voro närvarande vid (ärfd) 
egendoms delning 1. arfskifte. U.* 

Bosloter, m. andel i gemensamt bo. 
ganga fran (bo ok) boslot, skiuta ut 
konu fran boslot sinum &c. VG.* 

Bospanan, f. = bospænd. ÖG.*
Bo spiall, bosspæld, n. = bospænd. 

VM*
Bospænd, f. (af spana) en annans hus

folks lockande till hustjufnad. full b., 
ÖG.* vites manne b. lockat bion hans, 
VM* Jfr. Bospanan, Bodræt, Bo spiall, 
IKona span.

Bosran, n. våldsamt borttagande af 
en annans fäkreatur 1. annan lös egen
dom, plundring af hans bo. VG* ÖG.* 
VM.* Likheten med o. bosbrigj gifver 
anledning att tro att eg. betydelsen af 
d. o. är den som uttryckes i VM., där 
det säges om den som gior b. att han 
rijer hem at manne mæj hær ok hælni- 
ning taker fore hannm baje hövat ok 
klövat, och i ÖG., där han säges vraka 
bort hund ok hiorj; äfven i denna sam
mansättning ingår då bo i bem. af bo-

Ê
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slop, fäkreatur; fastän då beni. afbos- 
ran blifvit utvidgad, ordets första del 
undergått en lika förändring.

Bostaber, m. = bolstajer. VM.1* bya 
mællum æller -Ja, innan by ok b., VM.*

Bot (pl. böter ; bytr, G. defin. bötrina 
för bötirna, ÖG. EJs. 1: 8; 2: l. &c. bö
ter, böte, sing. ra. förekommer i sam
mansättningar: lægherbôter &c. VG.*), 
f. 1) bot, förbättring, hjälp, læggia 1. 
ra Ja bot 1. böter a (klokko, fontkari 
&c.), U.* SM.* II.* St.* skipa b. a niote 
Junga &c. U.* SM.* Jfr. Urbota. 2) er
sättning. Se Spiælla-, Ætiu bot. 3) bö
ter. VG.* ÖG.* U* SM* H.* G.* Sk* 
lagha böter, VG * ÖG * U.* SM * VM* 
G.* ME.* fiillar böter, full bot, U* SM.* 
VM* G* Sk* ME* half b., SM.* Sk* 
jfr. Halver, pænnings, Jriggia öra, fiu- 
ratighi 1. Jriggia niarka b., U.* SM.*; 
jfr. Öra bot. en mans b., böter för en 
människas dråp, Sk.* hands b., böter 
för en afhuggen hand, Sk. IV. 46. bo- 
skiptit ok sva bötrina = baje boskip- 
te ok sarabötrina, såsom i det följ. sä- 
ges, ÖG. EJs. 1: 8; jfr. mina Jur. nfh. 
s. 87. bo skipta ok böter taka, U. Kg. 
5:1 ; SM. Kg. 5:1; VM. I. EJs. 2: 3; II. Kg. 
2:1; på dessa ställen skulle det rätte
ligen heta: Ja a han æn han sar var Jer 
eller hans arvar æn han dræpin var Jer. 
ok b. af gæstenum, = ok tho böte gæ- 
sten, såsom i andra hss., St.* vari tha 
drap i vilia værkiun ok botuni, o : drå
pet anses som viljagärning, och så bo
tes därför, St * bani gange först i b., 
se Bani 2. i Jerre b. stande hans lu
ter först qvar, se Standa. koine aldre 
til b. eller fridh, a: de äro fredlöse 
och få ej försona sitt brott genom bö
ters erläggande, Chr. Kg. 27: pr. varjæ 
manni til botæ, ansvara för honom att 
han skall erlägga böter, Sk. 1.115. snm 
skils (firi) i botum, o : där det stadgas 
om böter (n. för vådadråp), ÖG.* ME.*

Chr. Æ. 12: pr., jfr. ÖG. VaJ. 3: l; ME. 
DrVf>. 18: pr; Chr. DrVd. 16. Jfr. En-, 
Tvæ-, II-, præbôte; Tvi byt. 4) d. o. 
förekommer äfven om straff för urbota 
brott (jfr. Böta). halshuggas ok eig an
drum botum vidher koma, St. Eds. 24, 
där dock andrum kan vara öfverflödigt, 
jfr. Annar. Jfr. EJsöris böter. — Mån
ga sammansättningar af d. o., beteck
nande särskilda slag af böter, t. ex. 
Arva-, Bardagha-, Biskups-, Bogha bot 
1. böter &c., anföras i gl. vid VG. &c.

Botlös, adj. urbota, -st mal, Sk.*
Bot mark, f. mark i gångbart mynt, 

sådant som brukades vid böters er
läggande. böte tva &c. -ker, givi biskupi 
atta -ker, H.*

Botn lind, se Butn fynd.
Botråda, v. a. låta laga 1. iståndsätta 

(jfr. raja böter a, u. Bot 1, Kaja). Chr.*
Botulfs niæssa, f. Botulfs inessa, den 

17 Junii. VG.* ÖG.* VM* H.* ME.* 
Chr. Tg. 8. not. 44.

Botvid i dagher (botvija dagher), m.
Botvids dag, den 28 Julii. U.* SM.*

Botyg, n. = bohagh. Chr.*, där det 
skrifves boty.

Bot öre, m. öre i gångbart mynt, åt
tondedelen af en bot mark. böte sæx 
-ra, H.*

Boj (bodh), f. 1) bod, litet hus. ÖG.* 
Sk.* Jfr. Mælte-, SællaboJ: Boja karl. 
2) salubod. VG* St. Sk. 19. sælia i op- 
penbarom bojum, St. Kp. 15:4. Jfr. Bak-, 
Batubodh.

Bo J, n. se BuJ.
Boje, se Baji.
Bodha bro, f. bro utanför en sjöbod. 

St.*
Boja karl, m. eg. en som bor i sam

ma bod med en annan; här en som far 
på samma fartyg. IL* Isl. buöarmaftr 
hr en som bor i en bod 1. ett tält (till
samman med en annan).

Bodsæti (pl. -ta för -tar), m. (af boj
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och sitia; Isl. buäsetumaÖr) inhysesman 
(1. qvinna). VM *

BragJ, n. (Isl. bragd) tidpunkt, till
fälle, gång. at livaru 1. Jy -Ji, fyrra -Ji, 
hvar gång, den 1. förra gången, G.*

Braijer, se Bremer.
Bramla vaje, se Brandvaji.
Brander, ni. I) brand, brinnande, b. 

mæj vilia værki, H.* b. ganger over 
(gardh), Si.* fylghia (eldi) ok bejas 
Ilia'll» at brinnanda b. ok riukanda röki, 
allitt. a: följa med elden under det alt 
det brinner i skogen, VM. I. B. 45: 2; 
II. B. 24: 2. fylghia brænnanda b. ok riu- 
kanda röke, ME. B. 28: 7 ; Chr. B. 38: pr. 
biuja (ej) at brinnanda b. ok rykanda 
röki, a: på stället, under del at! det 
brinner i skogen, U.* SM.* raetta over 
(man) med b., a: bränna på bål, Chr* 
Jfr. B rand va]> i ; Mord-, Vaja brander. 
2) eldbrand, ganga nuej b., om mord- 
brännare, U.* varja takin mæj brin
nanda brandi ok rykanda röki, U. V. 25: 
i. not. 80. takas nuej blasanda niunni ok 
brinnanda brandi, se Blasa. Ja eldar 
man afguni -dum, då uppländer man eld 
med afviga bränder, 1. vänder om brän
derna då man skall upptända eld; sä- 
ges liknelsevis om arf som, emot na
turens vanliga ordning, går från barn 
till föräldrar och förfäder (elda bran- 
dum säges på samma sätt som Isl. el
da vidi, elda med ved, Grg. ed. Finn
sen, II. s. 137), VM * Jfr. Hand, Eldbran
der.

Brandsted, n.? eldstad. Sk.* Jfr. Bran- 
sten, och Mb. Dial L. d. o.

Brausten, m. (N. brandstein, stenkrets 
omkring en eldstad) eldstad, en sten 
på golfvet där, enligt bruket i fornti
den, eld uppgjordes till värmande af 
rum och till matlagning. Sk.*, där nyare 
hss. hafva brandsted, tilläggande : eller 
paa dörterskelen, hvilket svarar mot 
orden: super larem vel Ihnen, 11.150;

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XII

0. limen är n. icke en förklaring af la
rem, icke häller ”svarer Lovens brau
sten til limen, dôrtærskelen, eller e- 
gentlig den steen, hvorpaa husets dör- 
sfolper (brandar, Isl.) hvile” (KR., GDL.
1. 140. not. 8), hvilken oriktiga åsigt öf- 
verensslämmer med Had:s, som öfvs:r 
b. med tröskelsten, likasom några hss. 
för b. hafva thærskolda, dör terskel, 
tröskel, 1. hrolkel, brosten, en trä- 1. 

stenbro utanför husdörren. Ännu St-n 
(Retsh. 535) öfvs:er b. med dôrtærske
len. Däremot har ordet blifvit rätt för- 
klaradt redan af Ih. (Gl. I. 268, 910; II. 
730), som också anmärker Had:s tyd
ning såsom oriktig. Jfr. Skurstain och 
Isl. hléöir, eldstad, hlööa-steinn, en af 
de stenar som eldstaden består af; i 
synn. den sten, som danar den främsta 
kanten af eldstaden, och går tvärs öf- 
ver askgropen (EJ.).

BrandstnJ (branzstuj, bran stuj), f. 
brandstod, sammanskott till ersättning 
af eldskada. ÖG.* VM* ME.* Chr. B. 35: 
pr; 37: l, 2. hel, half b., ÖG * I st. f. b. 
förekommer brand skud, ME.* Jfr.Brsen- 
næ stuj.

Brandvaji, branda vaje, m. våda,hvar- 
igenom brand uppkommer, eldsvåda. 
U.* SM.* VM. II. Kr. 5: i. Jfr. Vaja bran
der.

Brat, adv. (n. af brajer) brådt, snart. 
VG* sva b. sum, ÖG. ES. 11: i; VM.* 
Sk.* sva b. (ulan sum), a) så snart, G.* 
St. B. 8: pr. b) conj. så snart som, VG.* 
ÖG.EJs. 1:8; ME.* St. Kp. 6:1;R. 26:1. 
not. 53; Chr.* brajare, compar. snarare, 
förr, )( senare, ME * Chr. DrVl. 24.

Brat, se Brejer.
BrauJ, se BröJ.
Braz,? spänne, och tilläfventyrs an

dra till klädslen hörande prydnader af 
guld 1. silfvcr. b. ok lingergull, SM.* 
Häremot synas svara orden: spænger 
som kyrkio klæde henna til höra, St. G.

r. 12
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9: 3. hrazor gulfingræn seller annor Jo-
lik cleynæt nämnas i Teige stadga af 
1345 Dipl. V. s. 479). Isl. bras, löd
ning, brasa, löda, synes ej vara besläg- 
tadt med d. o., men braza i bem. af 
spänne är upplaget ur gamla N. skrif
ter hos Fr.; likaså förekommer bradse, 
braze i D. skrifter (se Mb. D. GL), och 
äfven i T. skrifter igenfinnes ordet med 
obetydlig förändring; så nämnes klede- 
re brasen spången &c. i Die ältesten 
Stadtreckte &c. Hamburgs, herausg. von 
Lappf.xberg, s. 140, 283; syne brazen vor 
denie heminede, bland de ting som 
höra till mannens herewede, i Das alte 
Stadtrecht von Lüneburg, herausg. von 
Kraut, s. 20, där äfven förekommer 
sin heim eder kettelhud (jfr. Katilhöd); 
en vingerin oder en brece i Lübecks 
gamla stadsrätt, se Das alte Lübische 
Recht, herausg. von Hach, s. 248; jfr. G. 
gl. 2 o. bresse. I Schuerens Teutonista 
(se Bihanget o. baslare) förekommer 
”Braidsch, fybel, boirspan”, med Lat. 
öfvs. fibula, fibra, moni/e &c.

Braja, v. n. (af brajcr) eg. brådska; 
handla med häftighet I. obetänksamhet. 
b. up, utfara i häftiga förebråelser, VG.* 
Detta ords härledning från brader sy
nes vara så naturlig, att det ej behöf- 
ver antagas vara kommet af bregja, 
ehuru detla har i impf, bra, och lik
heten med det Eng. upbraid är onek- 
lig; möjligheten af en slägtskap mällan 
dessa ord kan icke häller bestridas; 
jfr. R-t, 1. 130.

Brader, adj. 1) hastig, oöfverlagd. 
mæj -Juin gærningum, VG.* af -Juin 
gærningum )( af längre avund, U.* SM.* 
VM. I. E|)s. 4; pr; II. Kg. 4: pr; H. Kg. 4: 
pr. b. skilnajer, se Skilnajer. 2) ha
stig till sinnes, häftig. VG.* brat (ok 
hastugt) modh, St. DrVl. 13. not. 37; Chr. 
DrVl. 3. not. 34; Add. H. 2. 3) brådskan
de. brådare, compar. U.*

Brajlika(bradelika), adv. hastigt. VG.* 
ÖG.* ME.* Chr.*

Brathliker, adj. = brajer 1. ME.*
Breda, breder, se Breja.
Bref, n. (af Lat. brevis) i allai, en 

kort skrift; 1) bref. VG.* U* SM.* VM* 
Sm * St. Kg. 11. lykt b. )( upit, G.* Jfr 
Forbuja-, Skiiita bref. 2) skriftligt för
ordnande 1. betyg. ÖG.* U.* Sk.* ME * 
Chr. J. 15:1 ; Kp. 8:1 b. ok previlegium, 
ÖG.* mej vitnuin eller brevuin, VG. II 
A. 26; III. 110; SM * mej b. eller fiilluin 
vit mim. VG. III. 67. opit b., I* mej 
(vit ii mu eller) upnum brevuin, VG* mej 
brevum adla fullum skæluin, ÖG * mej 
brevuni ok (andrum) skælum, meJ b. 
ok (full) skæl, U * VM * Chr. J. 17. stad- 
sens b., St.*(u. Stadher). Jfr. Bura-, 
Dags-, Dom-, Frijs-, Jorda-, Köpstadha 
manna-, Leydha-, Qvitto-, Stads-, Vixla 
bref. 3) skriftligt påbud, resolution 1. all
män stadga. VG * U.*

Bregja, v. a. (Isl. bregöa) förebrå, b. 
up (Eng. upbraid, D. bcbrejde), VG.* 
b. manni oqvejins orj, göra förebråel
ser med oqvädinsord, G.* Detta ord 
må ej förblandas med brigja, såsom 
skett i gl. till H. och G., men är dock 
troligen beslägfadt därmed, ehuru där
till ej kan slut as af Isl. brigSmæli, brigzli, 
förebråelse, brigzla, förebrå &c., hvilka 
ord rätteligen torde höra skrifvas bregÖ- 
mæli &c., likasom orden bregÖa och 
brigÖa i anledning af likheten i uttalet 
stundom äfven i skrift synas hafva blif— 
vit förväxlade, såsom i en hs. af G. 
25:1. not. 11, hvilken äfven har det här 
nästfölj. o. bregdan skrifvet för brigdan; 
så skrifves äfven t. ex. brista, bresta 
och bræsta, hvilket dock ej har kunnat 
föranleda förblandning af olika ord, så
som förhållandet är med brænna, som 
stundom skrifves och ännu ofta i dag
ligt tal brukas i st. f. brinna, och i 
Skåne ofta hörs slapp (af slippa) i st.
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f. släppte (af släppa). Äfven det N. 
brigda heter pä några orter bregda 1. 
bragda. Om den möjliga slägtskapen 
mällan b. och braÿa, se Braÿa.

Bregdan, f. (rättare brigdan, af brig- 
Jm) = brigsl. Se Skoga bregdan.

Breuimertynne, f. Bremisk tunna. Sk.*
Bresta, se Brista.
Breva fæ, n. lösen 1. betalning för bref. 

U.*
Brej), f. bredd, a b. vi}), i bredd med, 

bredvid, H.*
Bre]>a (breda , v. a. utbreda. Sk.*pæn- 

ningar (ærui breder (1. bredder;, a: ut
bredde, framlagde och räknade, U.*

Breÿa vitni, se Bræjia vitni.
Breÿer (brse^er; braijir, n. brat, G.), 

adj. bred. U* SM.* H. V. 15; G. 26:8. 
siu, tiu &c. aliia, siu famna, ]>riggia stan- 
ga &c. b., VG* ÖG* Ll* SM.* VM. I. B. 
19: 1; G. 64; ME. B. 1: pr; 6: pr, 1. &c. fæm 
1. atta alnar b., H. V. 18: l; Bj. 33: 4; St. 
B. 6. ena alin b., Bj. 2: pr; St. B. 1. hand 
b., Sk.* Jfr. Braiÿyxi.

Braijiyvi, f. (Isl. breiööxi) bredyxa, 
stridsyxa. G.*

Brian st, Brian! a, se Bryst, Bryta.
Brigsl, n. 1) klander (jfr. Brigua 2). 

G.* 2) tvist. Se Skoga brigsl.
BrigJ>, f- cg. förändring (Isl. brigÖ, 

N. brigd): 1) rubbning, upphäfvande af 
en förytring, då det förytrade tinget 
vid ansläidt klander ej kan hemulas. 
varjia aÿrum fore b., ansvara för att 
förytringen ej skall på sådant sätt upp- 
häfvas, och för den skada som däri
genom skulle uppstå; b. komber i, den 
som bortskiftat jord brister åt hemul, 
och skiftet återgår därför, VM.* 2) det 
förytrade tinget, som vid ansläidt klan
der ej kan hemulas. sælia, skipta &c. 
b., L.* VM.*, där den förklaring tilläg- 
ges : b. kallar })æt ohemult ter. 3; våld
samt borttagande (af en annans egen
dom). Se Bos brig]>.

Brigua (part. pass, brigder), v. a. (Isl. 
brigÖa, förändra, bryta, återkalla (eit 
kontrakt &c.), återlösa (jord); IV. brigda, 
förändra, vända, förvrida) 1) ändra, 
bryta. b. ajtrum garva sjet, bryta en 
med en annan ingången förlikning, H.* 
2) klandra (ett ting som är i en an
nans besittning). G.* briguas, dep. tvi
sta (om rätt till besittning af jord), b. 
um skog, G * Jfr. Obrighÿer, Brigsl, 
Bregda.

Brimsigna, se Primsigna.
Brinna (impf, bran), v. n. 1) brinna, 

b. np, SM. B. 18: 6. Jfr. Blasa, Brander; 
Af-, llp brinna. 2) uppbrinna. ÖG.* Ll* 
SM.* VM. I. Kr. 5: 5; B. 17, 45: pr, 2, 4; 

ME. Kp. 6, 7; Ghr. B. 36: 2. j)æt ma æi (i 
eldi) b. &c., se Siunka. almoghin som 
eig (n. hus) bran fore, St. B. 22: 6. i bali 
b., lefvande brännas på bål, U. M. 19: 
pr; V. 25:1; ME. H. 10, 12: pr; Chr. H. 15: 
1; Add. J. inni b., a: blifva inebränd i 
ett brinnande hus, ÖG.* U.* G.* ME. Æ. 
6: 2; B. 28: 4; Chr. B. 36: 2. Jfr. By, Bræn- 
na 3.

Briska, v. a. föröka; i sådan mening, 
såsom det synes, förekommer detta o- 
kända ord i G.* S-e (G. U. XXVII) tror 
att d. o. är det samma som MG. ga- 
vrisqan, bära frukt.

Bristh, ett tilläfventyrs genoin skrif- 
fel vanstäldt ord, Sk.*, i T. öfvs. V. 5. 
B. 10. svarar däremot barde ; Mht. bar
te, bredyxa, stridsyxa.

Brista (bresta, bræsta, brysta, impf, 
brast), v. n. 1) brista, gå sönder. VG.* 
ÖG.* U* SM.* VM.* Sm* Bj* G.* Sk.* 
St.* Chr.* klokka -ter niÿcr, a: faller 
ned och slås sönder, SM.* 2) brista i 
fullgörande (af bevisning), b. at eÿe 
( )( gita ej) gangit), ÖG.* U * VM. II. 
Kr. 5:1; Sm.* ME. B. 28: 1; 29:1. -ter (n. 
han) at eÿe osvurnum, han kan ej gå 
eden, utan den blir osvuren, )( ganger 
han ej)in ok -ter si]>an, n. därigenom



92 Brista — Broa yerp.

att eden återgår såsom falsk (mened) ; 
-ter firi olagh, o: därigenom alt eden 
förklaras ogild såsom olagligen gången, 
ÖG.*; jfr. -ter ejer för æn han ær gan- 
gin æller ok sijan fals han, ÖG. R. 16: 
i. b. at duluni, Sm.* b. at hemolo (jfr. 
Hemol), H.* 3) brisfa, fattas. ÖG* U* 
SM.* VM* Sk.* St. Kg. 2a: i; Chr.* -te 
sva mykit i legho &c., o : afdrages, ME. 
B. 14: i. -ti slikt (1. sva) af mark sunt 
af mark, U* 11.* ME* Ja -te hanunt 
iamnaja skiptit, han blir utan den yr
kade jämna delningen; uttrycket ine- 
fatlar en ordlek med afseende på de 
näst föreg. orden : -ter han at eje, ÖG * 
fore thet ther i -ter, o: skilnaden mäl- 
lan det som han erkänner hästen vara 
värd och det som af käranden påslås, 
St. B. 20: 2. -ter hanum ejer = han -ter 
at eje, eg. honom fallas vitnen 1. ed- 
gärdsmän, så att eden ej kan verkstäl
las, ÖG.* logh -ta 1. -ter rnanni, vitni 
-ta manni, Sk* heinulsman -ter manni, 
U.* ME. Egn. 33: 3. næliid -ter manni, o: 
vill ej fria honom, )( svaer (jfr. Næmd), 
Sk.* han ma viliæ b. hanum, o: vägra 
att gå eden (ill köparens försvar, Sk.* 
-ter hanum at eje, ME. B. 28: 5, där 
dock hanum troligen bör vara han, 1. 
ock gå ut; jfr. not. 9.

Bro (gen. def. bronna; pl. bror, bro
ar, broa; brona för broa 1. broar, ÖG * 
dat. brom), f. eg. anlagd väg genom 
fyllning, slock- 1. stenläggning o. d., 
jfr. Broa; bro öfver vatten. VG.* ÖG.* 
U.* SM * Bj * ME * St * almanna b., VG. 
II. Forn. 32. not. 50. Jfr. Almænniiigs-, 
Attungs-, Bodha-, Bola-, Bolstaja-, Bya-, 
Fiarjuiigs-, Fæ-, Garjs-, Half hundar is-, 
Hundaris-, Hæræjs-, JorJ-, Kirkiu-, 
Lands-, Marka-, Norra-, Hværna bro; 
Brostræde.

Broa, v. a. 1) i allm. förse med vägar 
och därtill hörande broar, han læt b. 
tva rastir af tiviji, VG.* I några lands

orter brukas d. o. ännu i bem. af alt 
anlägga och underhålla vägar. Jfr. Bro- 
ning, Brostræde. 2) i synn. förse med 
de till vägarne hörande broar. b. al- 
mænning, okomo, ÖG.* b. lut sin, H.* 
b. (okbyggia) vægha, förse vägarne 
med broar (och islåndsälla själfva vä
garne), ÖG.* ryjia ok b. vægh, rödja 
väg och förse honom med broar där 
det behöfves, U.* ryjia ok b., abs., U.* 
VM. II. B. 20: l; ME B. 24: 2. b. gatu, 
förse gala med bro (där det behöfves), 
om ej här menas att laga gala med 
grus 1. stensällning, Sl.* Jfr. Obroajer. 
3) bygga och reparera bro. b. bro, 
ME. B. 27: l. b., abs., SM* G.* (där T. 
öfvs. dock har wege vorbesseren), b., 
abs, )( var Ja væghum, VM.*

Broa bygning, bro bygning, f. bro- 
byggning. ME. B. ind. 27 ; Sl.*

Broa böter, f. böler för försummad 
byggnad 1. reparation af bro. SM.* 

Broa fall (brofal), n. försummelse att 
bygga 1. reparera bro. U.* böta (ræt) 
b., U.* ME * Chr * sum Jæt skils fram- 
lejis i -lum, o: i den flocken som hand
lar om broafall, SM *

Broa fiol, brofiol, bro fiæl, brofial, f. 
1) förstugubro, träbro utanför gårds
porten 1. husdörren. Sk.* sværia öcc. a 
(1. ofna) b. (sinne), o: framför sin gårds
port, utanför sin dörr, ÖG* Sk.* fore 
sin b., Sk.* I en nyare till Sk. hö
rande hs. är d. o. förvändt till bropell, 
hvilket närmar sig det nu brukliga D. 
bopæl, boning. 2) Då i VM. I. pg. 9. 
talas om en nämnd beslående af 3 män 
från hvar b., och i II. p. 3. nämnas XII 
mæn III af hvarre b., synes b. bety
da fjärdedelen af ett härad 1. tingslag ; 
men denna benämning är ganska svår 
att förklara. — Jfr. Mb. D. G/, d. o.

Broa llokker, m. den flock som hand
lar om broar. SM.*

Broa gerj, f. broars islåndsättande.
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G.*, där d. o. dock af T. öfvs:ren förslås 
om väglagning; jfr. Broa 3.

Broa kar, brokar, n. brokar. H* St.* 
Broan, f. = broa ger]». G *
Broa næmd, f. nämnd tillsatt för att 

besigtiga en bro. gæra b., tillsätta en 
sådan nämnd, ÖG.*

Broa ska]»i, m. skada förorsakad af 
en bristfällig bro. VM.* Chr.*

Broa syn, broar syn, f. besigtning af 
en bro. ÖG* VM* ME * Chr. B. 3:7. seia 
b., hålla sådan syn, ÖG.*

Broasynamæn, ni. pl. män som hålla 
brosyn. Chr.*

Broa ændi, m. broände. Chr.*
Brofal, se Broa fall.
Bro fisel, brofiol, se Broa fiol.
Brok (pl. brôkær, VG. dat. brokuui, 

Sk.), f. (Isl. brok) byxor, prov. brok. 
VG.* (u. brokær); Bj.* G.* Sk.* 

Brokabælti, brokbælte, n. (Isl. bröka- 
belti) bälte, hvarmed byxorna hållas 
uppe. Bj.*

Brokar, se Broa kar.
Bronaÿer, m. broars byggande och 

underhållande. ME.*
Broning, f. gators underhållande och 

lagning. St.*
Brosten, m. stenbro utanför gårds

porten 1. husdörren. Sk.* Jfr. Bransten.
Brostræde, n. stensatt gata. holde sin 

b. rent, o: den delen af gatan som lig
ger framför hans hus, Sk.* KR. (GDL. 
V. 594) och Mb. (D. Gl.) tro att b. är 
det samma som nu på D. kallas fortog, 
o: den närmast husen för gående af- 
skilda delen af gatan (Fr. trottoir); men 
det bland tilläggen till Sk. införda styc
ke, där d. o. finnes, är hämtadt från K. 
Christoffers Stadsrätt af 1443 {GDL. 
V. 517); och det kommer därför an på 
om de nu så kallade fortogen redan 
funnos på den tiden; i sådant fall hade 
brostrædet sitt namn däraf, att endast 
denna del af gatan var stensatt.

Brot,n. fallandesol; prov. brott, hvar- 
af brotlfall (Isl. =), brott falling. VG.* 
Ordet är det samma som adv. brot = 
bort, och det ännu brukliga prov. falla 
i brott är således eg. = falla bort. I 
samma bem. förekommer i äldre D. 
skrifter fallæ i brot, brotfælling (Mb. 
D. Gl. o. brot). Jfr. Brntfall.

Brot, adv. se Bort.
Bro]»ir (gen. -]»or, -]»ors: dat. broker, 

broÿiri, bryÿr; def. brôÿrinum; pl. bro
wser, bryÿr), m. 1) broder (i eg. me
ning). VG.* ÖG.* U.* SM.* VM* G.*Sk.* 
brö]»ra synir, a) bröders söner (inbör
des), manliga bröllingar. VG. II. Dr. 7; 
III. 63. b) brorsöner. VG. II. A. 3. Jfr. 
Fæjierni, Sunderkulla; Fajnir-, Frillu-, 
Half-, Mo]»or-, Sainbroÿer. 2) en per
son, med hvilken någon står i ett visst 
förhållande af likhet, likasom med en 
broder, attunger a attungs b. vara, se 
Attunger I. Jfr. Delo-, Gilbroÿer ; Skip- 
tis bröjer.

Br o]»or barn, bro]»urs barn ( pl. -boni ),
n. brorbarn. VG* U.* SM. Æ. 1: pr; VM.* 
ME. Æ. 2: pr.

Broÿor dottiryf. brordotter. VG.*ÖG.* 
Sk.*

Brojorliker, adj. broderlig. VG.*
Broÿerqværn, f. broders hustru. VG.*
Brojurs luter, m. brorslott, broders 

andel i arf som delas mällan syskon. 
VM. I. G. 11:1 ; II. Æ. 11: pr.

Broÿorson, m. brorson. VG.* VM. II. 
Æ. 12: 3; IL Æ. 15; Sk.*

Brud, se Bruÿ.
Brudsill, m. skarpsill, hvassbuk (eg. 

broddsill), så kallad af en rad hvassa 
taggar långs buken (clupea sprnttus, 
Linn.). Sk.* Jfr. Skalbathe.

Bruggin, se Bryggia.
Bruka, v. a. bruka, nytja. Chr.*
Brnlltingi, se Brö]»rungi.
Brnllöp (brnÿlüpi, ÖG. bruÿlôp, bryd- 

löp, VM. brudlop, Chr. brndlöp, SM.

i



94 Brullöp Brut.

brullöp, Ctir. bryÿlaup, bryllaup, G. 
bryllöp, U. VM. St. bröjdöpe, bröllop 
&c. VG. brôÿlôp, ME. bröllop, Chr. &c.), 
n. bröllopp, gästabud som anställdes 
af brudgummen i hans hem, och hölls 
1., då det fortfor i flera dagar (såsom 
i G. 24: pr. och St. G. 7: 2. uttryckligen 
stadgas), börjades dagen efter den af
ton (giftar qvælder) då giftarmalet hade 
blifvit af giftomannen förrättadf, och 
bruden förd hem till brudgummen och 
aflemnad i hans säng. VG* U.* SM.* VM.* 
G.* ME.* St. G. 9: l; Chr.* )( giftar öl, 
VG. I. Md. 13:1; II. Dr. 27. biufca fræn- 
dum b., ÖG* bryggia b., VM. I. G. 2. 
drikkia b., VM I. G. 6, II. Æ. 4; G. 24: pr.

Bryllöps dagher, brôÿlôpes dagher, m. 
brölloppsdag, den dag då brölloppet af 
brudgummen anställdes. VG* förste b., 
den förste af de två dagar, under hvil
ka brölloppet enligt St. varade,- St.*

Bruÿlôps gærj» ( bryd löps-, bryllöps-, 
brölöpis gærÿ), f. bröllopps anställande. 
U.* SM.* VM. II. Æ. 2: rubr.; H. Æ. ind. 2.

Brullöps klæÿe (bryllöps-, bröllops 
klæÿe), n. pl. brölloppskläder. ME * St.* 
Chr. G. 7:1.

Brullöps koster (brnllöps-, brullöps-, 
bryllöps-,bröjlöps koster), m. bröllopps- 
kostnad. U* VM. II. Æ. 10: 2; ME.* St* 
Chr.*

Brullöps timi (brudlöpis-, bryllöps
tiniij, m. tid då bröllopp hålles 1. är 
utsatt a!t hållas. U* SM.* VM. II. Æ. 2: 
pr; H. Æ. 2: pr.

Bryllöps öl, n. = brullöp. St.*
Brun (gen. -nar), f. (Isl. =) ögonbryn. 

G.*
Brunder (brun, Sk.), m. brunn. VG.* 

U* SM.* VM. I. M. 24; H. M. 4:1; Sk * 
ME. DrVf;. 8: pr. Jfr. Almænnings brun.

Brungær]>æ, v. a. sätta stängsel om
kring ett särskildt åkersfycke, likasom 
omkring en brunn. Sk.* Så förklaras 
(1. o. i Videnskab. Selsk. Danske Ord

bog : ”at omgierde en fra fælleden til 
sæd indtagen ager Iigesom en brönd, 
ved at sætte gierdet tæt ved dens kan
ter, og saaledes eig for megel betage 
græsningen”. Ih:s i gl. vid Sk. anförda 
gissning om detta ords betydelse kan 
ej antagas.

Bruni (brune, brone, Sk.), m. (Isl. =, 
N. brune) brand, vådeld. SM.* Sk.* Jfr.
Eldbruni.

Brustbeil, adj. oskadad i bröstet. G.*
Brustok, se Brytstokker.
Brut, n. 1) brytande; sönder-, upp

brytande. b. bena, benbrott, VM.* Jfr. 
Ben-, Böra-, Hus-, Pors-, Ba-, Skip-, 
Tiældrubrut. 2) afbrutet stycke, ute 
æru b. baÿe, båda styckena af det af- 
brutna benet äro framme 1. sy nas, VM.* 
3) (i sammansättningar) öfverträdande, 
kränkning. Se Dom-, Eÿsôris-, Eriÿ-, 
bislinga-, Hælagh-, llelgis-, Hælghuda- 
gha-, Krona-, Kynzimis-, Lagha-, Oÿul-, 
Skriptabrut. 4) brott. VG. II. Præf.; A. 
6; Add. 10; IV. 19: 1 ; V. 2; IL* SM * H* 
Bj.* Sk.* utan b., då brott ej är be
gånget, St.* bryta b., U.* bota b. (sin), 
se Böta. h.ctra sin b., St. R. 7: 2. lösa 
brut sin, se Lösa. æptir ]>y b. æru til, 
efter brottens beskaffenhet, SM.* biujia 
bot septir -tum, takis ut (bot) æptir 
-tum, dömas æptir -tum sinum, o: æp
tir }>y b. æru til, SM * hvaria bot æp
tir -tum, ME. pg. 21: pr. hvart, hvaria 
bot & c. æptir sinum -tum, U.* SM. Kk.20: 
pr; Kg. 12: 3; ME. B. 1: pr; 20:1; pj. 23, 
32; Chr. Kg. 36: pr. svare husbonden 
hans -tom, o: hans försummelser att 
erlägga utskylder, VG. V. 2. Jfr. Skalla 
brut. 5) straff för begånget brott, i 
synn. böter. IL* ME.* St.* Chr.* b. ok 
bætring, allitt. St.* huru b. skulu ta
kas, o : böter, ME. pg. ind. 20. ok b. 
hans sva ut &c., a: böterna för hans 
olydnad, )( liovuthsaken; æn sva æru 
-ten til, om det är sådana böter som
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aftjenas ined arbete, St. R. 14: pr. utan 
större b. falle, se Falla, vidlier b. alz 
hans gods, o: förverkande af all bans 
egendom, St.* gôræ nokat til -tæ, a: 
för hvilket skall bötas, Sk.* Jfr. Lagh- 
fælder; 0J»nl-, Sak-, Saköris-, Vijerlæ- 
ghis brut; Brutapænningar. 6) delning, 
ganger (n. iorj») til -ts Jerra niællum, 
ÖG.* b. a læggia, o: dela, SM* b. ok 
byamal 1. tomtamal, se Bya-, Toiutamal. 
Jfr. Byabrut. 7) (af brytas) brottande. 
alla barii i brnti ok bange, allitt., o: i 
våldtägt, ÖG.* Jfr. Bruts barn.

Brutapæiiningar, in. pl. (af brut 5) bö
ter. ME* Chr. G. 8: 5.

Briitfall, n. brottfall, fallandesot (jfr. 
Brot). G *

Brutliker, brutlikin, adj. 1) brotts
lig. U* SM.* VM.* ME* St.* Chr* Jfr. 
Fbrutliker. 2) dömd till böter. Chr.* 
vardlia b. (til tlirem öroni), St.* 3) som 
angår 1. tillhör böter, -kir pænningar = 
brutapænningar, ME.* Chr.*

Bruts barn, n. (af brut 7) barn som 
är afladt i våldtägt (i brnti ok bange). 
ÖG.* Jfr. Mb. D. Gl. o. brydsbarn.

Brutstok, se Brytstokker.
Bruttu mö (bryttumö), f. (för bruju 

mö; Isl. briiör 1. briifta, brud) = brud
sæta. ÖG *

BruJ (brud), f. brud. VG.* ÖG.* U * 
SM.* VM* G.* ME. G. 6, 7.

Bruda skruder, m. brudskrud. Chr.*
Bruja sæti, n. brudsäte, brudstol, gan- 

ga i b., SM *
Brujbænker, m. = brnja sæti. sitia 

i -ki )( sitia i fæstum, se Fæst.
Briijfrainina, f. brudens medhjälper- 

ska, som kläder henne, brudfrämma (jfr. 
Brudsæta). U.* H.* Senare delen af d. 
o. kommer utan tvifvel af fræmia, eg. 
skaffa 1. hjälpa fram.

Brujfærd (brudfærd), f. eg. brudens 
resa från sitt hem till brudgummens 
gård; brudskaran, sällskapet som häm

tar bruden hem till brudgummen, prov. 
bruafär. reja b. sina Jaet aer förste 
brudgumi &c. VM.* b. gen (bruj) gaera 
1. saenda, VG.* ÖG.* raenis bruj af b., 
ÖG.*

Brujgome (brudgumi), m. (Isl. gumi, 
AS. gnma, man) brudgumme. U.* SM.* 
VM* H.* ME. G. 5: pr; 6: pr; 7.

Brudkalla (för brudkarlar), m. pl. män 
som åtföljde bruden till brudgummens 
hem. VM* Jfr. Brujniæn.

Brujlöpi, se Brullöp.
BrnJ mossa, f. brudm essa, messa som 

sjöngs vid brudvigsel, b. sings, G.*
Brujmaen, in. pl. män som af brud

gummen sändes för att hämta bruden 
hem till honom. VG* U* SM* VM. II. 
Æ. 2; H.*

Brudsæta, f. qvinna som vid bröllopp 
kläder bruden, och sitter närmast henne; 
prov. brudsäta (jfr. Rz. OrdbA.o.). VM.* 
Jfr. Brujframma, Brujtiigha, Bruttu mö.

Bnijtugha (bryttugha, G ), = brudsæ
ta. VM.* G.* Att ordet i VM. har denna 
bem., är klart däraf, att b. och brud
män två gånger nämnas tillsamman, li
kasom på första stället brudsäta och 
brodmän; och likaså nämnes i G. b. på 
samma gång som de tre männen soin 
skulle sändas mot bruden, ehuru där 
säges att hon skulle bida där som brud- 
messan skulle sjungas, och således icke 
följa med brudmännen. Då således b. 
på T. öfvs:s der brutögher, hvilket 
skulle vara en karl, måste detta vara 
ett mistag, föranledt däraf, alt bryt
tugha blifvit förväxladt med det T. 
brytteghe 1. bryttöghe (se VSt.), som 
är ett annat, ehuru troligen beslägtadt 
ord. Namnet är numera icke kändt på 
Gotland; det som närmast liknar det 
är brutöfverska, som möjligen därifrån 
härleder sig, och betyder det samma 
som brudsäta; för öfrigt förekomma
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vid bröllopp kunuinädri, brupejkor in. fl.; 
se gl. vid G.

BruJ vajir, f. pl. brudklädning. VG.*
Brydlöp, se Brullöp.
Bryggia, f. brygga, skeppsbro. U.* 

SM * H. Kg. 9:1.
Bryggia, v. a. brygga, bryllöp ser 

bruggit, o: tillagadt, förnämligast ge
nom öls bryggande, VM.*

Bryggiu lseghi, n. (skepps) läge vid 
brygga. Bj.* St.*

Bryggiu sporter, m. (Isl. bryggiu- 
sporÖr, N. bryggjespord, bruspord) än
den af en bro. (innan) firi borje seller 
(l. ok utan firi) -Je, inom skeppsbord 
(o: på fartyget) 1. utom fartyget fram
för änden af bron hvarvid fartyget 
ligger, ÖG* SM.* fore borje ok -Je, 
U.* VM. II. M. 10:1., kan betyda d. s., 
ehuru där står ok i st. f. seller, ty fore 
borje kan äfven vara på bron fram
för fartyget, och fore -Je kan vara på 
det framför broänden liggande fartyget; 
så att gärningen kan i båda fallen sä
gas vara gjord fore borje ok -Je.

Brygning, f. brygd. St.*, där några 
yngre hss. hafva brygdh, bryggia.

Bryllungi, se Bröjrungi.
Bryllöp, se Brullöp.
Brymsigna, se Primsigna.
Brynia, f. brynja, harnesk. VG.* )( 

musa, H.*, likasom på ett annat ställe 
plata )( musa, hvarför orden b. och 
plata synas hafva betecknat samma 
slags harnesk.

Brynnie leya, f. lega för brynja 1. 
harnesk, ett slags skatt. Sk.*

Bryst (briaust, G), n. (Isl. brjost) 
bröst. H.* G * St.* Ju ser eig majer i 
-ti, U.*

Brysta, se Brista.
Brystarf, n. bröstarf. ÖG.* U.* SM.*

ME * St * ständer b. til JriJia mans, 
se Bakarf. ey ma frillobarn til arfs ga.. 
utan i -arve, o : då det ärfver sina bröst-

arfvingar; således betyda dessa sista 
orden d. s. som de näslföreg. : tber ey 
ga fadher ok modher, o: föräldrar ärf- 
va, n. sina barn och andra bröstarf- 
vingar; häriued stadgas således allde
les d. s. som då det på ett annat ställe 
(VM. Æ. 19: pr.) säges att frillobarn 
ärfver fram i sett sina ok secke ater, 
Chr. Æ. 19:1; jfr. VM. anf. st. not. 57, där 
cod. F. har samma ord, förmodligen 
hämtade ur en hs. af Chr. Stundom 
menas med b. de som hafva 1. påstå 
sig hafva rätt till bröstarf: delis vijer 
b. ok bakarf, gangi b. til ok bakarf 
fra, se Bakarf. insen nokot liver af -arvi, 
U* utan b. ser til, o: barnbarn efter 
en förut död son 1. dotter, St.*

Brystarve, m. bröstarfvinge. ÖG.* St. 
Æ. 7: 2. not. 46.

Brysthyggia, f. mening, öfvertygelse. 
U*

Bryta (briauta, G*; præs. briutser för 
brytser, U.* impf, bröt, pl. brutii; part. 
pass. bröten för bruten, VM.*), v. a. 
1) bryta; af-, sönder-, nedbryta, b. ben, 
armlseg, VG.* VM.* ser blat utan ok bru
tit innan, om utvärtes blott synes blå
nad, men ben är brutet, U.* nyter 
(bisergh) b. seller brsenna, se Brsenna. 
b. klokko, tinda &c. ÖG.*U.*Sk.* b. (an
nars) garj, lid &c. VG * U. V. 6: l; 7: 4; 
SM.* H.* G. 26: 3, 8. uxi -ter, n. garj, 
G.*, där samma okynne menas, som 
omtalas i 26: 3, och äfven i N., Isl. och 
I). lagar, där ett sådant fäkreatur kal
las gartibriötr, garÖbrytill, garthbry- 
tsere. b. bat ur lase, ÖG.* b. hiji 
biurs, ÖG. B. 36: pr. b. biurs hus, o : 
hans byggning, Chr.* b. vindögha, o: 
bryta fönsteröppning på (kyrko-) mu
ren, Sm.* hsester 1. fse -ter sik, o : bry
ter ben af sig 1. får annan svår skada 
genom fall, U* SM.* VM.* H. V. 18:3; 
ME * b. gujs las, se Las. han -ter gen 
brutnu, o: den andre rödjer genom

m
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uppbrytande af stenar, etl stycke jord, VM.* Sk.* ME.* St.* Chr. Tg. 27: 2. b. 
svarande mot det på samina sätt upp- (lagha) brut, gærninga, VG.* U* ME. 
rödda stycke som han vill tillskifta sig DrVl. 26. b. gislinga brut, se Gislinga 
(jfr. Ryjia), U.* b. frykttræ, ris, pors brut. Ja sakir sum -tas écc. Bj.* hvar 
&c. VG.* SM* ME * b. ra ok rör mans, sum Jem (o: Jy mal) -ter, ÖG.* ME. 
o: bryta upp ur jorden, U.* jfr. Ra- EJs. 24: pr. b. >ij man, VG * ÖG* U.* 
brytari. b. up ren ok sten 6cc., se Up bryta. H. Kk. 21: pr; Kg. 6: pr; ME. pg. 21: pr. 
b. by up, = ryva by (se Ryva), VM* b. til mans, ÖG.* U* SM.* VM. I. Ef>s. 
garj, lid &c. ni Jer b., se Ni Jer bryta. 6: 2; II. Kg. 6: pr;H.Æ.2:i. b. a man, 
b. ut öghon u höse mans, ME. EJs. 39: U.* b. gen kirkiu, U* H. M. 33. b. no- 
pr. late b. (n. altare), o: nedbryta, Sm* kat mote konunge, ME.* b. i lagh (man- 
b. af (n. fæ) iarnbogha, SM* b. af garj na), U* SM.* VM. II. pg. 14: i; 16; ME. 
ok eig brænna, o: bryta ned byggna- pg. 22. b. i varji, U* b. ivir lands lagh, 
derna, VG * b. skip, göra skeppsbrott, U.* b. i manhælgd mans, SM.* VM * 
Bj.* Sk.* b. skogh, a: sönderbryta trän -ter han i frid thessom &c., om den 
i skogen, Sk* b. hus teller træ afiorth, som är tagen i konungens fred själf 
o: bryta ned hus 1. bryta upp trä, Sk* begår något brott, Chr. Kg. 31. Jfr. For
bi bryta annars mans bi til döjte, Sk* bryta. 6) förbryta, förverka, b. XL mar- 
Jfr. Ren-, Ny-, Ælle brutin. 2) upp- ker, Sk.* St* 7) upphäfva. b. vijer- 
bryta. b. hus, kirkiu, skip &c. VG* ÖG* læghi, skipti, VG. III. 85; SM* Jfr. Ater-, 
U.* SM* VM.* H* Sk.* ME.* b. dyr (i- Up bryta. 8) brytas, v. dep. brottas, b. 
vir manni), OG.* ME * St.* Chr * et hus vijer kunii, VG * ÖG* ME* b. meth 
clla las vari til brutit, hvaski ier til qvinno, Chr *
brutit hun ella hel, o: för att komma Bryta, f. = ruja. bröta gen -tu (jfr. 
till Ijufgodset, G. Add. 5: pr. Jfr. Bunka-, Ryjia, VM. I. B. 10: l.
Kirkiu brytare. 3) dela. b. tompt, aker, Bryti (gen. acc. s. och nom. pl. -tia), 
U. V. 1: l. not. 56 ; Chr. B. 4: pr. b. myl- m. (Isl. =, husfogde, som utdelar ma- 
nustaj til öra ok örtogha 1. inarklanda, ten till de öfriga tjenarne, af brytja, 
U. V. 22: pr; SM.* VM. II. B. 22: pr. b. dela i stycken, utdela (mat), Fr.) in- 
aker æptir tompt, U. V. 3; VM. II. B. 3; spektor, förvaltare af en annans egen- 
ME* Chr. B. ind. 6; c. 7: pr. by firi syna- dom. VG * ME * )( bonde, VG * ÖG* 
"»annum b., o: visa huru egorna efter U.* VM. II. M. 30: 3 ; Bj* Sk.* )( bonda 
hans påstående böra delas, SM.* Jfr. sun, VG.* bonda leghudrænger æller 
Sönderbryta. 4) bryta, öfverträda, ej -tia, = bonda æller -tia leghudrænger, 
iakttaga, b. lagh I. (rikesins) ræt, VG* )( boudin æller -tin i del följ., U. M. 
Sm * b. ejsöre, se EJsöre. b. stæmnu- 15:1 ; VM. II. M. 13; jfr. SM. M. 36:1. )( 
dagh, manhælghj, hælghadagha, kirk- bolagsman, ÖG* U.* )( rejosven, VG * 
mæssu frij &c. VG* ÖG. Va J. ind. 27; )( landboe, VG* SM* ME.* Chr.* )( de- 
U* G* Sk.*; jfr. Frijer. varjer .. fri- ghia, VG.* U.* SM* VM. II. M. 30: 3. )( 
Jer a (n. han) brutin, VG I. B. 1: pr. Jræl, VG* U.* VM.II.M. 13. sætia -tia 
b. kunungs &c. dom, OG.* ME * ej sin firi bo, b. siter 1. far firi (bo mans), 
i ængu b., SM * ME. Kg. 5: 8. b. ko- b. siter a gojse annars, VG.* b. rajer 
nungs edha, se EJer. b. skrift sin, VM.* ; firi bo, VG II. A. 15. b. siter i bo mans, 
jfr. Skrifta brut. Jfr. Obrutin. 5) for- VG. II. A. 23. (där fråga är om en sâ- 
bryta sig, begå brott. VG.* U.* SM.* dan, som själf är delegare i boet, jfr.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xlll. 13
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c. 24.), ÖG.* kunimgs b. i upsala bo, 
laghmans b., biskups b. i stafs bo ok 
stols, iarls b. i rojs bo, ÖG.* konungs 
bryti æller archibiskiips, Sk.* I VG.* 
förekommer konongs b. i bem. af ko
nungens länsman, därför att denne bod
de på en kongsgård ; och i denna me
ning sammanställas genom allitt. bonde 
och b. på samma sätt som annars karl 
och kononger, II. Dr. 16. jfr. 17 ; jfr. Ko- 
nungsgarjer, Læusinajer. Enligt Sk., 
likasom de D. lagarne i allm., var bry- 
ten alltid i bolag med jordegaren; se 
vidare gl. vid Sk. — Jfr. Ciildi.

Brytstokker (brutstok, Sk. gen. bru- 
stoghs för brutstoks, VG.*), m. hushålls
kassa. (arvcr) lægs til-ks, o: användes 
till hushållets behof, VG* Jæt a borth 
seller b. ser kumit, det som är kommet 
på bordet l. i kassan, o : har blifvil an- 
vändt till föda !. hushålisutgifier, Sk.*; 
jfr. Y. SolL. I. 36, där d. o. orätt förkla
ras af KR. (GDL. II. 343). Förra delen 
af d. o. kommer troligen af brytia (se 
Bryti); senare delen åter förklaras lätt 
af det kända förhållandet att, såsom Ih. 
anmärker (Gl. o. stock), Vveteres area- 
rum loco cavatos arborum truncos mul
lo ferro firmatos habuerunt, quibus 
divitias suas inderent, ut ita fures 
prohiberentur una aim pecunia cistam 
auferre'”. Sådana förvaringsställen för 
pänniogar (fattigstockar, fattigbössor) 
syntes förr mycket ofta, äfven under 
bar himmel vid kyrkor, tingshus, gäst- 
gifvaregårdar, hälsobrunnar &c.

Bryttugha, se Brujtugha.
Bryttiunö, se Brnttu ntö.
Bryjlaup, se Brullöp.
Bryjlingi, se Bröjrungi.
Brsedska, f. = bræje. ME. DrVl. 3. not. 

54; St.* Chr. Tg. ind. 43; DrVl. 3. not. 34.
Brsekka, f. (Isl. brekka) backe, brink, 

prov. bräcka. VG.* H.* Jfr. pangbrsekka.

Brsenna, v. a. 1) bränna, uppbränna, 
b. lins, garj, skogh, hö &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM* G.* Sk. V. 6: 4. b. baje 
by ok bonda, allitt. U.* b. rvjsl ok rn- 
Ju 1. rughryjio, U.* SM * ME. B. 28: 7. 
b. svij, H. V. 19: pr. nytir Jæt (biærgh) 
bryta æller b., kan bärget brytas bort 
1. med eld sprängas sönder, U.* VM. II. 
B. 2: l ; ME. B. 4:1 ; Chr. B. 5: i. nian skal 
hannni (acc., n. vagnen) b., Sk. V. 5:17. 
b. kol, VG * ME. B. 28: 7. hær dræper 
ok -ner, U.* ME. Æ. 6: 3. hæria (land) 
ok b., ÖG * U * SM * H.* b. man inni 
(jfr. Brinna 2), VG * ÖG.* inni brænder, 
VG.* rænt 1. stulit seller brænt, bort- 
röfvadt &c. 1. uppbrändt, VG.* ÖG.* b. 
fore nianni, U * lins (sum) hvarkin -ne 
hand eller handlin, o: som icke spra
kar så att det bränner handen 1. hand
klädet (som presten har i handen), Sm.* 
konu 1. man ti bali) b., Bj.* St.* Chr * 
-nas mej iarni, o: brännmärkas, Bj.* 
b. sik (n. at iarni), Sk.* Jfr. Kol-, l)p 
brænna; All-, Obrænder; Morjbrænnari, 
Skipa beaming. 2) smälta, b. kupar, 
G * b. mark silfs af (pænningunV, U.* 
-nder siad, se Siæl. Jfr. Obrænder. 3) 
v. n. brinna, uppbrännas. VG.* ÖG.* SM.* 
H* -der (n. hus) hanum, Herum man- 
num &c., o: det brinner för dem, Sk. 
I. 214. b. i eldi, VM.* -nande bramlcr, 
se Brander. inni b. (jfr. Brinna 2), VG.* 
-nande ploghisern, o : glödande, Sk.* Ja 
-nder i bo bins &c., se Bo 2. Jfr. ®p 
brænna. 4) v. n. bränna sig (vid järn
börd). -nder bin ær bar, -nder lian, Sk.* 
-der han at iarne Ja -nder han bonda- 
num til sinna virjning &c., bränner han 
sig på järnet, då bränner han sig för 
bonden till (att betala) &e. Sk* 

Brænna, f. uppbrännande, förbränning, 
brand. VG* ÖG* VM* ME* Chr. B. 38: 
pr. full b., skogseld, hvarigenom en viss 
mängd (20 lass) ved 1. timmer förstörs, 
VG.* Jfr. Skogha-, Vaja-, Vilia brænna.
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Brsennse stuf, brsenni stuf, f. = brand- 
stuÿ. SU.*

Brsesta, se Brista.
Brsefa vitni, bref a vitni, n. i allm. 

vilne i brottmål, och tilläfvenfyrs ock
så i sådana civila mål, där vitnen ej 
kunnat i förväg tillkallas, U.*, där det 
stadgas alt sådana vitnen, som skola ta
gas där gärningen är gjord, I. där den 
tilltalade är tagen vid gärningen, skola 
vara fria män; men då man gitcr vit- 
iiuni septir villa sinum a kallat, måste 
desse vara bofaste män och tagas in
om häradet. Det synes därför icke vara 
tvifvelakligt att ordets första del kom
mer af brafer, hastig, bræfe, hastig
het, och ordet således eg. betyder ett 
vitne som måste i hast komma tillstä
des. Då denna benämning i VG.* finnes 
vara använd på det särskilda fall, att 
någon dräper en annan på tinget, hvar- 
om det heter: kallar b. at laghum va- 
ruin, så är ett sådant ordets använ
dande utan tvifvel föranled! af lätthe
ten att genast få (illstädesvarande vit
nen om ett på själfva tinget begånget 
brott.

Bræfe, f. (af brafer; Isl. brseÖi) ha
stighet (i sinnet), häftighet, lian gaf (hus
fru sinne sak) i vrcthe ok i b., Sm.* 
drsepa dra parais nief enne b., o: i för
sta hettan, ME.* Chr.* drsepa inan af 
b., St.* hogga teller drsepa af b., )( 
hæmpna fore gamla fegd (jfr. af bra- 
f um gserningum )( af längre avund, se 
Brader), VM.* Jfr. Mb. D. Gf. o. branle.

Briikær, se Brok.
Bröllungi, se Bröprnngi.
Bröllop, se Brullöp.
Brölöpis gserf &c., se Briiflöps gærf 

&c.
Bröt, f. (af bryta 1 ; Isl. braut) anlagd 

(rödd och banad) väg. ref b., se Re
fer. Jfr. Brötar tak.

Bröt, adv. se Bort.

Bröta (n. pari. pass. -tter), v. a. röd
ja mark (till väg, odling I. byggnader), 
b. nser -tto, rödja nära intill det som 
förut är upprödt (brötto är n. part. pass. 
och sammanhänger icke med nær, så
som i gl. vid U. o. merbrötta är, efter 
Iii., antaget), U.* b. gen -tto (jfr. Ryf- 
ia), VM. II. B. 21. Jfr. Bryta I, Bryta, f.

Brötar tak, n. (af bröt) borgen, som 
enligt VG. gafs då någon på landsvä
gen i en annans händer funnit ett ting 
som blifvit honom frånstulet, och be
stod däri, att löftesmannen ansvarade 
för att det klandrade tinget skulle sjun
de dagen därefter framvisas vid dens 
hus och hem, i hvars besittning det var. 
b. til hus ok til hems, I. p. 11; II. p. 
43. b. um siu nseter til hus ok til hems, 
I. p. 9. b. siunsetta tak til hus ok til 
hems, II. p. 40. Jfr. Siumetta tak. Ide 
N. lagarne förekommer brautartak til 
hcimilis sins i en något liknande, dock 
ej samma bem.; se NGL. 1.48,224.

Bröt ref, se Refer.
Bröf, bröd (brauf, G.), n. bröd. VG. 

IV. 16: 12; G.* Sk.* ME. Kg. 23: 2. seta 
sit eghit b., U * SM * vera a -fi mans, 
hafva sin föda i en annans hus, G.* 
Jfr. Levers Biug-, Hvete-, Rugbröd.

Bröthe, bröde,? böter, under b., un
der 1. vith thrc 1. XL mark b., Sk.* 
han skal ey vithe sin egen b., o: han 
skall böta efter omständigheterna, Sk.*

Bröflungi, se Bröfrungi.
Bröflöpes dagher &c., se Bryllöps 

daghcr.
Bröf ra arf, n. bröders arf efter sy

skon. ÖG*
Bröfra skipt, f. delning (af arf) mäl- 

lan bröder. VM*
Bröfra synir, se Brofir.
Bröfrungi (bröfungi, bröfringi, bröf

lungi, bryflingi, bröllungi, bryllungi, 
brylungi, brullungi &c.), comm. Bröfr- 
unger &c. m. Bröfnnga, bröflnnga, f.
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VG. broiling, syskonbarn på fädernet. 
VG.* ÖG.* Il* SM.* VM.* G.* ME.* St * 
Chr.* bröjierlonga barn, VG.* Jfr. Systr- 
ungi. — Orden bröllingar och sys- 
lingar (eg. bröders och systrars barn) 
hafva i senare tider af okunnighet blif- 
vit så misförstådda, att syslingar tros 
betyda syskonbarns barn, och bröllin
gar syskonbarns barnbarn.

Brödh vikt, f. vägande af bröd (som 
hålles till salu). St.*

Bn, se Bo.
Bud, se BuJ».
Bughi, se Boghi.
Bughu skut (för bugha skut), n. skott 

med båge. H*
Buker, m. (Isl. biikr) bål (af krop

pen); särskildt buk. Se Resa.
Bukker, m. bock. VG* U.* SM.* VM.* 

G.* ME.* St. DrVd. 16: pr; Chr. DrVd. 
17: pr.

Bukskin, n. bockskinn. St.*
Bul,? (T. bohle) planka. G.*, där med 

d. o. menas en af de plankor, hvaraf 
ett fartygs sida är sammansatt (jfr. 
Bordklapp). Ordet brukas ännu på Got
land i bem. af de plankor, som utgöra 
väggarne i trähus; laubul åter äro brä
der, hvaraf logegolf äro sammansatta. 
Jfr. Bylia, An bo 1, och Rz. o. bol 3.

Bulder, n. buller. Sk.*
Bulli, m. (Isl. bolli, ND. bolle) rund 

flaska 1. skål (bål), prov. bolle; ordet 
bulle är ännu allmänt brukligt, äfven 
i sammansättningar, såsom hvetebulle, 
köttbulle, om bröd och andra matan
rättningar i klotrund form. G.* ganga 
mse]> pik ok ringaÿum bulla, ÖG.*; i 
denna beskrifning igenkännes det än
nu bibehållna bruket inom katolska 
kyrkan, att pelegrimerna vandra med 
en staf och därvid fästad rund flaska, 
vanligen förfärdigad af kurbits (Fr. ca
lebasse, Ital. zucca).

Bulster, bolster, m. bolster. ÖG.* U.* 
Sk* ME * Jfr. Ble, Blea, Hufjabulster.

Bundin, n. (af binda) kärfve. Il* VM. 
II. Kr. 6: 1; B. 8: 1; H. M. 32: pr; ME.* 
Chr. B. 13: pr. Jfr. Band 3.

Bunka brytari (bunkabitær, VG.*), m. 
den som bryter sig in under skepps
däcket för att plundra, sjöröfvare. VG.* 
I Y. SelL. II. 24. kallas det bunkæbmt 
om någon i sällskap med fem män an
griper den som är i sitt fartyg med 
sitt gods; annars betyder bryde bun
ke, sua bunkæ aperire i några D. stad
gar alt öppna lastrummet för att lossa 
lasten (KR. GDL. V. 292, 448, 624).

Bunki, m. skeppsdäck, och tilläfven- 
tyrs äfven lastrummet under däck. Jfr. 
Mb. D. Gl. o. bunk. Isl. blinkastockar, 
de tvärbjälkar i ett fartyg, på hvilka 
däcket hvilar, anförs af BH. Se Bunka 
brytari.

Bunki, m. hög, prov. bunke. U.* ME.* 
Chr * Jfr. IVjefra bunki.

Bunulægger, m. arm. ÖG.*, där fråga 
är om ärr på armarne efter band. I 
Norge brukas o. buna om ”beenpibe, 
enkelt been i legemet, i fleerlal: lem- 
mer; lægge eller arme; ofte i förbind, 
bein og bunor” (A-n).

Bur,? (Isl. ND. n.) byggning, hus. Se 
Burtomt, Fadæbur.

Biirabref, n. burbref. St.*, där yngre 
hss. hafva bur-, burga-, borgare bref.

Buranian, m. borgare. St.*
Bure, m. borgare. St.* Detta ord, 

som ännu finnes i sammansättningarne 
burbref, burskap, förekommer äfven i 
de af Joh. Büre antecknade excerpter 
ur en numera förlorad handskrift, som 
omtalas i föret, till St. s. LXIV o. f. 
Jfr. Burabref, Buraman, Burgæld, Bur
skap.

Burg, se Borgh.
Burghan, se Borghan.
Burgere, se Borghari.
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Burgerskæ, f. borgarinna. Sk.*
Burghit, se Biærgha.
Burgæld, n. = burskap 2. St.*
Burin, se Borin.
Burskap, n. 1) burskap, borgarerätt. 

b. vinna, up sæghia, St.* 2) afgift för 
erhållande af burskap. giva 1. utgiva b., 
St.* — I nyare hss. skrifves d. o. bur
ge-, borge-, burger-, borgarskap, St.*

Bursven, ra. kammarfjenare. Sk.* Jfr. 
Fadæbur.

Burt, se Bort.
Burtomt, f. tomt att sälla ett hus på. 

VM*
Burtu, se Borto.
Butn (boden, bond, Sk.), m. botten, 

nielluin bathe bodiue, mällan (tunnans) 
båda boll nar, o: i hela tunnan, Sk.* Jfr. 
Hafs butn, Bondgiseld, Damsbond.

Butn fynd, botn find, f. bottenfynd. 
hitta b., ÖG.* ME* St* Chr.*

Buj; (bud, hoj), n. (afbiuja) 1) bud. 
VG * ÖG * U.* G * Sk.* ME.* sænda man- 
ni b., VG * VM * Sm* G * St. Kg. 20: 2, 
9. fa inanni b., se Fa. fa b. (af inanni), 
VG* ÖG * IL* SM* VM. I. Kr. 4: pr; EL* 
Chr.* fa manaja b. firi sik, sända bud 
om sin ankomst en månad förut, ÖG.* 
kunungs b., IL* SM * H * ME * St * bi
skops b., Sm.* b. ok 1. ælla bujkafli, 
ÖG.* Jfr. Sitia; Hem-, Næmda-, Skal-, 
Sokna-, pinghuj. 2) ombud, ombuds
man. VG.* IL* St.* Jfr. llmbuj. 3) be
gäran. SM.* VM.* 4) bud, påbud, be
fallning. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* ME.* 
St.* bön æller b ., se Bön. Jætta b. ier 
i fyrstu skipvist, o: detta påbjudes & c. 
U.* forsitia b., St.* vil eig halda bu
dhet, o: iakltaga lagens föreskrift, St.* 
halds eig budhet, a: åläggandet att be
tala inom fjorton dagar, St. R. 16: pr. 
utan högre b. fylghe, se Fylghia. Jfr. 
Standa; A-, Almænnings-, For-, Herre-, 
Haer-, Laijings-, lltbudh. 5) tillbud, er
bjudande. lagha b. firi ster hava, er

bjuda laga böter för sig, VG.* bot i 
buji hava, erbjuda böter, G.* vera i 
buji, vara erbuden, G.* buji fylghia, 
erbjuda vådaed och fullfölja tillbudet, 
o: gå eden, U.* fylghia buji til byrd, 
se ByrJ. faellir han Jaet b., a: försum
mar att erbjuda läkare, IL* Jfr. Bujs 
ejer; Ater-, Byrja-, F Ja-, Hem-, Lagh-, 
Radsstiivu-, TilbuJ; Ölbujs man.

Buja, v. a. (af buj l) 1) båda. -as 
kaerajinu at taka Jaen man, VG* 2) 
uppbåda, sammankalla, b. Jing, VG.* 

Bujhaelagher, adj. såsom helig sär- 
skildt påbuden (dag). Sk.*

Buji, m. (af bujl; Isl. boÖi) bud, bud
bärare, sändebud. Se Saendi-, Ölbuji.

Bujkafli, m. budkafle, en kafle 1. ett 
mindre trästycke, som sändes omkring 
då folket skulle sammankallas till ting 
1. af annan anledning, och var så in
rättad, att af dess form (såsom Isl. 
berör, härpil) 1. af däri inskurna mär
ken kunde synas hvad som var att gö
ra. VG.* U.* VM. II. pg. 5 ,H. pg. 1:1; 
G.* ME* Chr.* b. up skiera, VG* ÖG.* 
IL* SM.* VM. I. pg. 1: 1 ; II. M. 26: 3 ; pg. 
5; H. pg. 1: i; ME.* Chr.* b. föra, bæra 
&c. VG.* U.* SM* VM. I. pg. 1: l; II. pg. 
5 ; H. pg. 1: 1; ME. pg. 27:1, 2. b. das ist 
eyn stok des gebotes als by dem gal
gen unde by dem våre, G. II. Hist. 6. 
ran lejis mæj ope ok 1. ælla b., se 
Leja. Jfr. Bujl.

Buds dagher, m. den dag, då man 
får bud om något, tridbi b., den dag, 
då bud tredje gången kommit, St.* 

Bujs ejer, m. (af buj 5) ed därom, 
att ed i hufvudsaken 1. böter blifvit 
vederparten lagligen erbudna. ganga 
-ej, standa i -eje, sea -ej, ÖG.* 

BuJsiorJ, f. förytrad jord, hvilken 
kan af förre egarens arfvinge igenlö
sas. I sådan bem. förekommer d. o. i 
VG. II. Kk. 68 ; jfr. IV. 21: 47, ehuru de t 
utan tvifvel eg. betyder jord som,
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inan den förytras, bör af egaren hem- 
bjudas åt hans arfvingar ]. förre ega
ren (se VG. II. Add. 11: 5-11.) ; men så
dant hembud eger enligt VG. ej rum 
i det fall, som på förut anf. st. omta
las; se II. Add. 11: ll. Jfr. Biu]>a 1, Lands- 
iord.

Buÿskaper (bud-, botskaper, VM.), m. 
1) bud. U.* SM. pg. 1; VM.* 2) bud
skap, befallning genom bud. farin septe 
kiiiiungs b., SM. pg. 4: pr. kunungs b. 
varier fullajier, SM. pg. 2: pr.

Budhöl, n. gästabud. ME.* St.1*
By, se Byr.
Bya, v. a. står utan tvifvel genom 

skrilfel för boa, VG. III. 117, där det 
nästföreg. ordet by troligen gifvit an
ledning till misskrifningen.

Bva bolstajier, m. en bys jord. U.* 
SM.* VM. II. B. 16: 3; ME * Chr. B. 25: 4. 

Bya bro, f. = bolstajta bro. SM.* 
Byabrut, n. 1) = byamal 2. vreter taks 

in til ræt b. (jfr. Intaka), SM. B. 13: 2. 
sei mera sen i rættii -ti hittis (jfr. Bya- 
mal), SM. J. 3. sva mykit banuni bser til 
i (rættu) -ti, U. V. 2: 4; SM. Add. 4; VM. 
II. B. 2: 4. 2) = byamal 1. inælse stang 
ær mærkt sep tir rsettii -ti, SM. B. 7: i. 
byggia septir rættum -tum, skipta septir 
rættu -ti, SM. B. 20: 3, 4. by liggi sva 
myklu högri at -ti &c., a: högre till 
örelalet (som låg till grund för del
ningen af byns egor), efter som flere 
hade visat sig vara delegare i ödes
byn (byrÿat sik til) efter denna del- 
ningsgrund (til öra ok örtogha), hvar- 
igenom, då jordegarnes andelar i öre 
och örtug sammanräknades, antalet af 
markland &c. i byn måste blifva större, 
U*

Bya dela, f. tvist mällan byar. VM.* 
Byagærde, n. bys gärde. ME.* 
Byaland, n. = bya bolstaÿer. U.* SM.* 

VM. II. B. 4: 2; ME.* Chr.*
Byamal (bymal), n. 1) den grund, ef

ter hvilken en bys jord m. m. delas 
mällan grannarne. septir-li (=æptir psen- 
nings land ok örtogha land &c. U. V. 1: 
l. &c.), U* VM. II. B. 1: l; ME.* Chr. B. 
4: pr. 2) den efter denna grund verk
ställda delningen, skipta ok b. a (n. 
skogh) bsera, a: dela, U.* VM. II. B. 14: 
ii. ÿæt (n. sum) byamal ser a k o mit, 
det som är deladt, U.* VM. II. B. 8:3; 
ME. B. 13: pr. byr agker til brut ok -ls 
gaisga, o: det skall undersökas om den 
som påstår sig vara delegare i byn, 
verkligen eger den jord han vill till
egna sig; att meningen är denna, och 
fråga icke är om en ny delning af byn, 
är klart af sammanhanget, SM.* gange 
(n. den upprödda jorden) ater til rset 
b., o: till delning mällan alla jordegar- 
ne i byn, SM.*-li raja, bestämma hvar 
grannes andel, U.*, där fråga är om de 
delar af gärdsgårdarne som de sär
skilda grannarne böra underhålla. 1ig- 
gia I. vara utan b., U* SM.* VM. II. B. 
3, 4: pr; 8:3; ME. B. 6: pr, l; 13: pr; Chr * 
liggia utan brut ok b., allil t. (jfr. Å- 
sker), U.* fara vilder i -Ii, mistaga sig 
om sin andel i jorden, U.* septir seghii 
sinni i -li sinn, efter den andel som 
tillfallit honom vid delningen, U. V. 9: 2; 
VM. II. B. 8: 3; ME.* Chr* septir ÿv sum 
hau a i -lum, U. V. 16: 3; VM. II. B. 16: 
3; ME. B. 20: 3; Chr. B. 25: 4. sei mera æn 
han a i rættu -li, U. V. 9: 3 ; VM. II. B. 
8: 4; ME. B. 13: 2; Chr. B. 14: 2. sva my
kit hanum bær til i -li, VM * rneraæn 
han (acc. rättare lianum) bær til i ræ- 
to -li, VM.* afraji af mera gælda sen 
til hittis a rættu -li, o: af mera jord 
än som enligt byamålet finnes till den 
arrenderade gården, SM. J. 3. — Jfr. 
Byabrut.

Byaman (byman, bymaÿer ), m. 1) pl. 
by amän, invånare i en by. U.* SM.* 
VM * II * ME * bygd ok -nuen, allitt. SM * 
2) stadsbo, borgare i stad. U.* SM.* Bj.*
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G.* Sk.* St.* )( landsmajer, se Lands- 
niajer. -ns sven, se Sven. tve -msen af 
stajinum, o: af samma stad, Bj.* var 
b., vara -msen, borgare i vår stad, Bj.* 
Sk.* sin 1. min b., Sk.* St.* mej tvein 
-nmn sinum, VM.* I Visby kalias en 
landtbo, som i något ärende kommer in 
till staden, på skämt böjntan; man sä
ger t. ex. jästu böjman i dag, är du 
stadsbo i dag.

Byarnark (byar-, bymark, daf. -ku), 
f. 1) bys gemensamma skog 1. betes
mark. VG.* ÖG* by markiim, skriflfel 
för bya msellum, VG.* 2) bys jord i 
allm. Sk.* ME.* Chr.* a samo b., inom 
samma bys område, VM.*

Byamot, n. sammankomst af en stads 
invånare (svarande mot Jing på landet). 
Bj.*St * a Jrim -tum, Bj.* Jfr. Alntsen- 
nigs byamot, Bya Jing.

Byar a nyt (by anit), f. = bolstaja a 
nit. U* VM.*

Byar bygning, f. det som hör till landt- 
bruket och grannarnes inbördes skyl
digheter. VG*

Byar frijer, m. fred mot oförrätter 
af grannar i det som hör till landt- 
bruket. allir -Jir, alla fall, där fråga 
är om denna fred 1. brott däremot, VG.*

Byar mark, se Byamark.
Byar skogher (byaskogher), m. en bys 

gemensamma skog. VG.* U.* SM.* VM.* 
ME.* Chr. B. 32:1 ; 38: pr. Jfr. Almsen- 
ninger 3, a.

Bya sksel, n. 1) = bolstaja sksel 1. U.* 
SM* 2) = bolstaja ra. U.* VM.*

Bya värjer, m. vakt som i krigstider 
utsattes vid byarne. U.* SM.*

Bya Jing (bything, Sk.), n. = byamot. 
Sk.* a Jrim -gum, Bj.*

Bya sempni, n. ställe, tjenligt till an
läggande af en gård 1. by. taka b. a 
almsenninge, H.*

By borin, adj. buren till by. ær Jset

skserskutat ok -ret, o: om den slagne 
gått med sina åkommor till en by, och 
där tagit vitnen på de blånader 1. blod- 
viten som han fått, VG.*

Byefogit, m. stadsfogde. Sk.*
Byfaster, adj. = bolfaster. b. ok bol- 

faster, alli 11. SM.*
Byfred, in. stadens fred, hvilken gäll

de äfven utom staden, så långt som 
dess mark sträckte sig. brytse b... i 
bynum, sva langt sum b. rsecker, Sk. 
IV. 9. notf. 6, 21. brytse bys frith, se Fri- 
Jer. — Däraf att stadens fred gällde 
intill gränserna af stadens mark, har 
o. b. kommit att i D. skrifter brukas 
äfven i bem. af detta område och dess 
gränser; se Mb. I). Gl. d. o.; Fougxer- 
Lundii, anmärkn. vid Ber yens gamle By
lov s. 119.

Bygd, byglij), f. 1) det som är bygdf, 
byggnad, b. sina af flytia, rymi up -j)i- 
na, VG.* Bj * elder komber lös i -dir 
manna, )( brsennir skogh sellas garja 
up, ÖG. B. 44: pr. seftir Jy sum han i 
b. segher, i förhållande till den andel 
han har i brons uppbyggande och un
derhållande, ME.* Chr. B. 3: l. 2) bygd, 
bebygd ort. VG.* U.* VM.* Sk* ME.* b. 
ok byamsen, o: invånarne i bygden &c. 
SM.* stsefnse sak af b., o : från den ort, 
dit. målet enligt allmän rättegångsord
ning hör, Sk. III. 15; då orden af b. på 
Latin öfvs:s de provincial, ”extra sä
um h(BreV\ III B. 19; C. 14, men där
för må man icke säga att orden bygd 
och haersej äro synonyma, såsom KA. 
antager, Jur. skr. II. s. 757. vil ey bi
skops i b. bija, o: til biskop kumber 
i Je b., såsom i det föreg. säges, 
s. st. egn vsejssetia i b. hema )( egn 
köpmannum vsejssetia, SM.* Jfr. Hem
bygd. 3) landtbruk. -da balker, ÖG. B. 
rubr.

Bygdamsen, bygjamsen, m. pl. invå
nare i samma bygd. grannar ok 1. seller
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b., U.* VM. II. B. 6: 2; ME.* Chr* sökia 
mej tvem -mannum bofastum, SM*

By gd l'aster (byghfaster), adj. = bol fa
ster. SM.*

Byggia, v. a. 1) inrätta, tillreda, an
lägga. b. varghagarja, næt, læiniigildri 
&c. VG.* SM * VM.* Clir.* -ger ey land- 
boen, n. luiniblagard, Chr. B. 50: 1. 2) 
bygga (hus, vattenverk, bro &c.). b. 
möllo, kirkiii, bro, værka &c. 1. abs, VG.* 
ÖG.* U.* SM.* H.* Sm* Bj.* Sk.* St* by 
ær bygjer, SM. B. 11: pr. höglia byr ok 
af lie jim bygjer, VG.* ær Jæt ivir byght, 
o: öfver rätta gränsen, ÖG.* mællen Je 
ytærstu (n. hus) som byrin (a: stads- 
boarne) haver byght, Bj * Jær sum Je 
-as gen, o: bygga mot 1. bredvid hvar
andra, ÖG.* Jfr. Ater-, Up byggia; 0- 
bygltjer. 3) bestyra, fördela det som 
i afseende på landtbruket är gemen
samt för grannarne i en by. by, lij, 
garja, bror attungum b., VG * Jfr. By
ar bygning. 4) bebygga, b. tompt, myl- 
nustaj, qværnastaj &c. ÖG.* U * SM* 
VM.* H * Bj.* St.* Chr. B. ind. 5. huru 
by 1. tompt skal husuin b. 1. -as, U.* 
VM. II. B. 2: rubr.; H. V. ind. 2. huru sund 
ok ströma mogho -as, o : fiskeverk där 
inrättas, Chr. B. ind. 25. b. upsala öje, 
ME.* si Jan dala bygjus, VM.* han byg- 
de bans I. Jera (n. qværnastaj), ÖG.* 
ME B. 26: 5. -gi livar sit, o : sina tompt, 
Bj.* St.* 5) bebo. Jer sum rikit b., VG.* 
b. himeriki, H * halda .. landi oru byg- 
Jn, G.* ; jfr. NGL. I. s. 3. bygjer by )( 
öjis by, U* ME. B. 21: 3, 4; Chr. B.‘26: 
3, 4. land skulu mæj lagkiim -as, U.* 
VM. II. Præf. ; H.* mæj lagh skal man 
land b., H.* 6) odla, bruka (jord). ÖG.* 
H* ME. B. 30; Chr * b. gærje, SM.* 
qvikir kustir sum bo skal mæj b., ÖG.* 
b. almænning, b. a alnuenning, göra in
taga å allmänning till odling, Chr.* Jæn 
sum förra bygje, o: som förr hade 
gjort intaga i skogen, H. V. 15. haver

by næmir almænninge byght, o: intagit 
mera af allmänningen än i det föreg. 
är beslämdl att mätas från byns äld
sta gräns; däremot: haver hæræje næ- 
mer by byght, om någon fått göra in
taga på häradsallmänningen närmare 
byns gräns, ÖG. B. 28: 2. 7) reparera. 
Bj* b. laka, U.* Jfr. Um byggia. 8) 
utarrendera. L1.* b. iorj 1. egn land
bom 1. andrum, U* SM.* VM. II. J. 15: 
rubr., 12 ; H. J. ind. 10. havi vald Je sa- 
mn iorj (n. andrum) b. (jfr. andrum 
maunum Jet skipa), ME * Chr.* Jfr. Byg
ning 4, Bygja skæl. 9) fullborda, göra 
färdig, vægh ryjia ok b. 1. broa ok b., 
ÖG.* b. hionalagh (sit), VG. II. K. 69. 
not. 43; Sm.* ME.* Ja*n sum (n. liiona- 
fælagb) b. vil, som vill fullborda äk
tenskap, ÖG.* 10) v. n. bo. U.* SM* 
VM.* H * G* ME* St * Chr* b. i sta- 
dhenom )( liggia, se Liggia. boa ok b., 
U* SM* b. a bol, ÖG.* a (iorj) b., 
U * liaver i gardhe byght eller (han) 
leglio salt, han liar själf bott i gården 
1. uthyrt honom, St.* huru hvar skal 
vij annan b., huru män skola bo till
samman i by, U.* b. vijer ræt (1. ræt- 
visi) ok lagh, a: bo tillsamman med 
iakttagande af lagar &c. SM.* Jfr. In- 
byggiare, Yidlierbyggiaude. 11) byggias, 
v. dep. = boas (se Boa 4). Jair baddus 
Jar b. firir, Jair bygjus Jar lirir, G.* 

Bygning, f. I) byggning, reparation. 
VG.* U* SM* II * St.* olagha b., ME. 
B. 26: 1. lagha b., nybyggnad och re
paration som åligger landbo, Chr.* byg- 
ninga balker, St. B., hvilken balk för
nämligast handlar om husbyggnad, men 
äfven upptager några andra ämnen som 
förekomma i ME. B. Jfr. Broa-, Kirkiii-, 
tlværna-, Skipa-, Snækio-, Værka byg
ning. 2) landtbruk. ÖG.* bol ok b., 
allilt., landtgård och dess brukande, se 
Bol. bygninga balker, VG * ÖG * &c. Jfr. 
Bygninga rætter. 3) = bygd 1. VG.* U.*



Bygning — Dyr. 105

SM.* SU.* ME. B. 4: 2; 24: 4, 5; 26:1, 5; 
St.* af Imsum eller (n. andre) b., St.* 
Jfr. Undibygning. 4) arrende (af byg- 
gia 8). Se Bygninga iorj, -vitni.

Bygninga iorj, f. arrenderad jord. VM. 
II. J. ind. not. 28.

Bygninga rætter, m. lagar angående 
landtbruk. SM*

Bygninga vitni, n. (af byggia 8) vitne 
angående arrende 1. lega. U.* haver han 
b. eller lofs vitni, o: vitne att han ge
nom lega 1. annars fått tillåtelse att 
bygga närmare inpå grannens tomt, U. 
V. 2: pr; VM. II. B. 2: pr; ME* Chr.*

ByghJ, Bygjamæn, se Bygd, Bygda- 
mæn.

Bygja skæl, n. bevis angående ar
rende af jord. SM.*, där d. o. svarar 
mot bygninga vitni i U. p. 9: 5.

Bykkiuhvælper, se Bikiuhvælper.
Bylia (bölia, Chr.), v. a. (af bul) öf- 

verbygga, betäcka med plankor, b. ok 
1. æller (um) hylia (brun I. bæk), U.* 
VM. I. M. 24 ; II. B. 2:1 ; H. M. 4: l ; ME.* 
St.* Chr.* Jfr. llmbylia.

Byltugher, se Biltugher.
Byinal, Byinan, Bymark, se Byamal &c.
Byn, se Bön.
Byr, by (gen. byar, byiæ, by, bys), 

1) bostad, (landt-)gård. VG.* U* VM. 
I. pj. 7; H.*; på sista stället talas om 
Upsala öds gårdar, kuma til byar, o: 
till något ställe där folk bor, )( skoger, 
G.* karl attc by allan, o: en hel gård, 
hvarifrån sedan stycken undansåldes 
såsom i det följ. säges, VM. II. J. 1. Jfr. 
Husaby. 2) by, vanligen bestående af 
flera gårdar med gemensamma mällan 
grannarne fördelade egor. VG.* ÖG.* 
U*SM.* VM.I. B. 1; II. M. 2:1 ; B. 19. &c. 
Sk.* )( Jorp, sokn, hæraj, VG.* Sk. I. 
71, 175. )( bolstajer, se Bolstajer. al
der by )( garder, SM * gör by ok ga
mal, ÖG.* forn, nytakin by, II.* halver 
by, ÖG * U* SM * halver by )( harjun-

ger och attunger, VM * fiarjungs by, 
ÖG.* delar fiarjunger vij by allan, o: 
med hela den öfriga byn, SM.* by (af 
nyu) byggia, ÖG.* U * bygjer by )( öjis 
by, U.* i bygdnm by )( i humpe »11a 
hapi, ÖG.* boa flere i by, U.* a en ma- 
Jer 1. bonde allan by, VG* U.*; på för
ra stället förutsättes dock att kyrka 
och sex bofaste (ehuru icke jordegan- 
de) män voro i byn. bys almænninger, 
se Almænninger. k innings (by) eller 
valdsmanna, )( bondaby, SM * sa enka 
aker til byar, o: som hör till en an
nan by, VG.* by sin sa, o: åkrarne i 
byn, U.* by gærs af by, ÖG.*; jfr. Oö
ra, Afgærjis byr. mempna by ok bon- 
da, se Næmpna. brænna baji by ok 
bonda, allitt., o; hus och människor, 
U.* ME. II. 10. Jo at baji brinni by ok 
bonde, U. M. 2:1 ; V. 24: i. lysa firi by, 
o: byns invånare, VG.* SM* byrin skal 
hærajinu til sighia, byns invånare skola 
tillsäga häradets, ÖG. Dr. 11: pr. taki 
fyrsta by &c., o: iage till vil nen invå
nare i byn, VM.* Jæn sum skipta vil 
han skal læggia Jem Jria bya i val, 
om någon, som har bror 1. syster, vill 
skifla undan dem deras fäderne, a: till 
en främmande bortskifta sin del i ärfd 
jord, skall den (af syskonen) som vill 
(genom bördsrätt) tillskifta sig denna 
jord, erbjuda egaren (som vill bort
skifta jorden) jord i tre byar, att välja 
mällan; att meningen af det otydligt 
uttryckta stadgandet ej kan vara an
nan än denna, synes af de tillagda or
den : Jet a rætter byr Jaman göra, SM.* 
— Isynn. betecknar b. de sammanhän
gande hustomterna, i motsats mot byns 
jordegor. i by boa )( husa a aker æl
ler æng, VG.* i by )( a gatu æller a 
genlötum, VM.* byria vi Jer by ok lyk
ta vijer skogh, VM.* — Jfr. Attunger 
I, Bryta 3, Egn, Leta, Leja; Afgærja-, 
Bol-, Bonda-, ïal-, Full-, Hejnu-, llögha-,

14Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol XIII.
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Kirkiu-, Lands-, OJol-, Sotta-, Stor-, 
ÖJis by; Ltbvaman. 3) s(ad. VG.* IL* 
Bj* Sk.* St.* lagh sum i bynum ganga 
)( a landeno, VM.* fyrra æn lian af Jem 
by far, U.*, där fråga utan Ivifvel är 
om ett i stad gjordt köp (jfr. SM. Kp. 
2: 1.), ehuru o. han äfven kunde hafva 
afseende på en på landet resande köp
man. bysins hæfta, iarn, se Hæfta, larn. 
Jfr. Byggia 1.

Byr, m. (Isl. byrr, N. byr, D. bör) 
god vind (by), prov. byr, bör. bija b., 
U.* bija byriar (gen ), b. kninber, G.* 
b. hindraji, n. därigenom att den ej 
kom, G. Hist. 6.

Byrghia, se Biærgha.
Byrgsl, f. arbete, eg. med hö- och 

sädesbärgning, prov. bärgsel. ME * b. 
a aker ok æng, U.* VM. II. B. 8: rubr. 
taka b. hans (n. Jiufs), n. till aftjenan- 
de af böter, VM.*

Byrgsla, f. = byrgsl. Däraf
Byrgslu fulk (byrslu fulk), n. bärg- 

ningsfolk, arbetsfolk som hjälper vid 
hö- och sädesbärgning. G.*

ByrgJ (byrgh, ME* gen. byrghar, 
byrjæ, för byrghar, -Jæ), f. = byrgsl. 
SM * ME * Chr.* Jfr. Bilder, Anbyrgd.

Byrgjia manager, m. skördmånad, æp- 
tir -J i Jrim laghjingum, n. sedan tin
gen efter höslfredens slut åter börjats, 
SM*

Byrgja timi, m. bärgningstid. ÖG.* 
SM* ME* Chr.*

Byria (böria, Chr. pass. præs. -as; -arz, 
VG.*), v. a. börja. U.* SM.* VM.* Sm.* 
Chr. Tg. 6: l. b. sina bön, se;Bön. b. 
kirkiu (mæj grundvali), o: börja dess 
byggning, ÖG.*U.* VM. II. Kr. 2: pr. han 
-aji fyrst Jæt kloster, o : grundläde det, 
VG.* b. sæj sina, börja sin såning (ej 
segetem su am horreis inferre, såsom 
Ih. öfvstr, som förblandar orden b. och 
byrghia), ÖG.* SM * lagksagha -as at 
Jy höghsta, se nögher. b. halda Jing,

G. 31. nu 1. hær byrias &c. VG.* ÖG * 
G.* sverikis ok norikis (n. landamæri) 
-as Scc. H* sva -as henisokn, se Hem- 
sokn. Ja byrias Jær först tolf manna 
ejer, o: först då krafvet stiger så högt 
skall svaranden värja sig med &c. ÖG. 
R. 5: 2. vari Ja bot i döjsdrapeno -aj, 
vari Jær bot -aj, då skola för drå
pet böter erläggas, i hvilka de förut 
betalda såramålsböterna inberäknas, 
SM * VM.* tompt a -as æptir byamali 
& c., o: början sker med tomternas del
ning, U.* VM. II. B. 1:1; ME.*; en del 
hss. af U. och ME. hafva dock brytas 
i st. f. -as. aker ægher æfte tompt-as, 
efter tomten delas först åkren (och se
dan de öfriga egorna), ME.*, där en 
del hss. hafva brytas. Jfr. Up byria.

Byria, se Biærgha.
Byria, v. a. (för byrjla? af byrji) 

binda samman i packor (för att bäras), 
b. ok a bak læggia, allitt. ÖG.* — Isl. 
byria hör ej hit.

ByrJ, byrd, f. (af bæra) 1) (i sam
mansättningar) bärande. Se A-, Altara-, 
At-, larn-, Tiældru-, lit-, Vitnis-, Öxa 
byrj. 2) börda, taka b. ok a bak læg
gia, SM.* Ja ir b. tyk, n. den på hä
sten lagda bördan, G.* Ja b. a sæ bin
da, a : åtaga sig den bördan 1. mödan, 
VG. IV. 14:13. iak ær mej barni ok b. 
bonda mins (jfr. Byrji), VM.* ME.* St. 
G. 17: pr. Jfr. Mans byrd. 3) (af bæra 
4) födelse. U.* SM* H.* Sk.* St.* Chr.* 
4) slägt, slägtskap. Sk.* ægha b. vijer 
annan, -Jin gar e fiarmcr, Sk.* næniir 
i b., SM.* Jæn sum ei agiter b. til, o: 
som ej är beslägtad med säljaren, SM.* 
æptir b. sinni, efter som de äro be- 
slägtade, n. om de äro hel- 1. halfsy- 
skon, U.* VM.* hvart æptir Jy Jæt ær 
-Jnm til boret, o: berättigad! på grund 
af sin skyldskap, VM.* hvar mæj b. sin
ne, o: med den rätt han eger på grund af 
skyldskap, VM.* iord med b. köpa, o:
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med bördsrätt, såsom bördeman, Chr. 
J. 9: i. 5) slägtled. innan JriJiu b. (hvars 
Jera), ntan JriJiu b., VM.* 6) slägt, 
slägtingar. G.* iorj i b. köpa 1. lösa, 
genom jordens bördande 1. lösande för
vara henne åt slägten, U.* ME.* Chr. 
Tg. 27:1; särskild t menas med i b. lö
sa att, lösa jord tillbaka till slägten, då 
hon genom bakarf kommit till en an
nan slägt, SM. Æ. 2: l. gange egn i b., 
jorden må lösas i börd, och sålunda 
återgå till den slägt, till hvilken hon 
förut hade hört, SM.* iorj gange aler 
i 1. til b., VM. I. B. 2, 6:1; ME. Egn. 4; 
23; St. J. 12; Chr. J. 4. iorj dömis i b. 
(ater), o: tilldömes slägtingarne som 
vilja börda, U* SM* VM. I. B. 1;ME. 
Egn. 23; St. J. 12. Ja dömis iorj i b., 
a: tilldömes den af köparne som är släg- 
ting, VM * allinga iorj sum ei ser af 
b. köpt, o : af slägtingar, 1. bördköpt, 
SM* iorj Je (n. sum) ei ma undan b. 
ganga, o: ej må förytras så alt hon 
går från slägtingarne (om de vilja lösa 
henne), SM.* 7) jord som förut till
hört slägten, och genom arf kommit i 
närvarande egarens hand, arfjord, ga- 
mul b., U* SM.* VM. II. Kr. 13: pr; H.*; 
i SM. och II. Kk. 14. synes dock här
under äfven inefattas ärfd lösegendom, 
b. köpa, börda, på grund af slägtskap 
köpa arfjord, som egaren vill sälja, U.* 
SM.* ME.*, hvartill bör läggas VM. II. 
J. 2: 2, där b. köpt är sammandraget 
till byrjköpt. b. (sina ater) lösa, lösa 
b. (til sin), lösa sådan jord då hon af 
egaren förytras 1. blifvit förylrad, 1. 
(enligt SM.) då hon genom bakarf kom
mit till en annan slägt, SM.* ME.* St. J. 
2:1 ; Chr. J. 3, 6. dela um b., tvista om 
bättre rätt att köpa sådan jord, ME.* 
Chr. J. 6: pr. dela um iorj ok b., U.* H. 
J. 2. (där iorj ok b. tillsamman be
teckna samma sak; jfr. Asker), man (o: 
bördeman) biujer værj fore b. sina,

o: för den slägten tillhöriga jord, som 
hans slägting vill sälja, U.* byrjaman- 
ni (o: säljaren) var buJit værJ fore b. 
sina, o: för den af honom sålda arf
jorden, U.* laghbiuja sik til byrj sin- 
na, erbjuda sig att börda, SM. * fylghia 
buji til b., fullfölja det som hör till 
ett sådant erbjudande, SM.* biuja værj- 
öra til b., o: till att lösa jorden med, 
SM.* biuja (fult) til b. sinni, erbjuda 
(full) bördelösen för den sålda jorden, 
VM.* Ju havir salt b. vara, b. Jera ær 
sald, VM* vari Jæt (fæjerni ok) b. 
(ok ei allinga iorj), o: såsom vederlag 
(n. om den sålda 1. bortskiftade jorden 
var arfjord), U.* SM.* H. J. 8: pr. vari 
Ja (n. iorj) Jæs b. sum aerft haver, o: 
han behåller jorden såsom sin arfjord 
(jfr. Bakarf), SM.* som b. vari, lika
som det vore arfjord som slägtingarne 
kunde börda, St. B. 9: 2. 8) (af bæra 2) 
vitnesbörd. Se Fylla.

Byrja, v. a. (af byrj 4) bevisa sin 
rätt till 1. tillegna sig på grund af slägt
skap, (börda). Jæn sum mæst (o: en 
större del af byn) ma b., U. V. 17: 2. 
b. sik i by, b. sik til (öjis byar) mæj 
atertan sinum skyldum mannuin, vinna 
del i ödesby genom bevisning af sin 
slägtskap med forna jordegare i byn; 
b. sik til (iorj), b. sik Jær til mæj 
frændum sinum ok atertan manna eje 
(= mæj atertan frænda sinna eje, jfr- 
Askcr), genom bevisning af slägtskap 
med säljaren ådagalägga sin bördsrätt; 
b. sik til (arfs) mavj atertan manna eje, 
bevisa sin arfsrält, U.*

Byrda, f. börda. Chr.* Jfr. Trælbyrda.
Byrja buj, n. 1) hembjudande åt släg

tingarne af jord som förytras. iorj 
haver varit i -Ji, a: har blifvit hem
buden, SM.* 2) slägtingarnes anbud 
(att köpa arfjord som egaren vill sälja), 
ei æfte -Ji sum forjum var, ME.* Chr.*, 
af hvilka ställen skulle följa att i de
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där omtalade fall den mestbjudande af 
slägfingarne hade haft rätt att med den 
af honom budna summa köpa 1. lösa 
till sig jorden; om hvilken rätt dock 
ingen ting förekommer i de äldre la- 
garne, sådana som de kommit till vår 
kunskap; hvarför, och då det hvarken 
är sannolikt att författarne af ME. rnis- 
förstålt de hit hörande tydliga stadgan- 
den i de ännu kända landskapslagarne, 
1. att de åsyftat något redan för lång
tid tillbaka genom dessa lagar afskaf- 
fadt stadgande, troligast är att de an
förda orden hafva afseende på en un
der förra hälften af 14:de årh. inkom
men sed. Det som U. J. 1: pr. stadgar 
om den betalning, som af bördeman 
borde erläggas, är så uppenbart stri
dande mot hvad som måste menas med 
b., att det omöjligen kan tjena till för
klaring af d. o., såsom dock någre förf. 
antagit.

Byrja köp, n. köp på grund af börds- 
rätt, bördelösen. U.* ME.*

Byrja luter, byråar lotcr, m. 1) arf
jord, som är underkastad börd då hon 
förylras. vari Jaet b. hans, o: såsom 
vederlag för den bortskifiade jorden, 
n. om den var arfjord (jfr. Byrj 7), 
SM.* 2) jord som man är berättigad 
att börda. Jaetta aer b. min ok aci Jin, 
U.* VM. II. J. 2:1. 3) jord, hvaraf man 
genom börd blifvit égaré. Så synes 
d. o. böra förstås då det säges: haver 
man -lut i cghniim, VM.*, ehuru detta 
synes hafva genom mistag blifvit in- 
fördt i flocken om arrende.

Byrjaman, byrjamajer, byrjarman 
(börJaer man, VM. I. B. 14.), m. (af byrj 
4) slägling. IL* SM.* VM.* H. J. 2: rubr.; 
Sk.* ME * St.* )( ubyrJaman, VM.* -maen 
ok skylde maen (det senare ordet öfver- 
flödigt, men troligen tillagdt såsom för
klaring af det förra), Chr.* raettcr b., 
SM.* bröjer aeller (n. andre) maen, SM.*

-mans bud, i st. f. byrja buj, Chr. J. 
8: pr. not. 10.

Byrjajer, adj. beslägtad. sva sum (n. 
han) b. aer til, efter sin släglskap (n. 
om barn finnas af olika kullar, = aeptir 
byrJ sinni, se Byrj 4), SM *

Byrd eghn, f. = byrja luter, SM* 
Byrjer, m. (Isl. burör) bärande, fram

förande. Se llpbyrjer.
Byrji (burji, G. byrde, bördi), f. 

börda. ÖG.*U.*SM.*VM.*Bj.* G*Sk.* 
ME * )( klif försl 1 klyf, ME. pj. 26; 
Chr. Tj. 27: l. iak aer maej barni ok b. 
bonda mins, allitt., o: bär ett af min 
aflidne man atladt barn (jfr. Asker), IL* 
VM. II. Æ. 10: 1 ; Chr. G. 22: pr. taka I. 
binda b. ok a bak 1. haest læggia ( )( 
taka i famn sik), SM * binda b. )( klyv- 
ia, se Klyvia. Jfr. Baker, Faetillös; Haest-, 
Lynnar-, Mansbyrji.

Byrjinger, m. (Isl. byrôingr; GD. 
byrthing, Y. SelL. III. 58.) börding; så 
kallas ännu i Tyska och äfven i Ry
ska Östersjöhamnarne ett slags platta 
lastfartyg, som gå upp på grundt vatten, 
och brukas vid lastning och lossning 
af mera djupgående fartyg. G.*

Byskipt, f. = byamal 2. urfiaeldcr gangi 
ater i (raetta) b., U.* VM.*

Bysven, m. stadstjenare. St.*
Bysætia (bisætia), v. a. bysäila, taga 

i förvar (person 1. gods för gäld). Bj.* 
St.* Detta från Tyskan inkomna ord 
(se VSl. o. besetten), skulle eg. skrif- 
vas besætia; förändringen till bysætia 
är väl oriktig, då den säkerligen upp
kommit genom en falsk härledning från 
by, men då ordet, som förekommer två 
gånger i Bj., där skrifves på ena stäl
let med i och på det andra med y, 
och i St, där det på flera ställen fin
nes, nästan öfverallt skrifves med y, 
har jag här upptagit denna, ännu bruk
liga form. Jfr. Fris. bisetta, som af 
Richthofen (Altfries. Wörterb.) öfvs:s
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”besetzen, occupircn, sicherstellen, ver
bürgen” &c.

Bysætis man, ni. ett ord som tillkom
mit genom skriffel för hussætis man, U.*

Bysætning (besætning, Sf. Add. C.), f. 
bysättning och qvarstad. St.* böte fore 
-gena, a: därför att, genom hans bor
gen, gäldenären blifvit fri från bysätt
ningen, St.*

Byta (bytte), v. a. byta, bortbyta. U.* 
Sk.* b. korn i næver &c. Chr.*

Byta, se Böta.
Byter, se Bot.
Bytta, f. bylta, taker alt saman b. ok 

hand, tager man den, som mjölkar en 
annans ko, på bar gärning med mjölk- 
by tian i handen, VM.* Jfr. Ostbytta.

Byfca, se Biuÿa.
Bything, se Bya Jiing.
Bæggia (bseggias, St. Æ. 17: pr; Kp. 5: 

1. &c.; Cbr. B. 43:1; Kp. 9: i.), pron. poss. 
(gen. af ba^ir) bådas, fylghis b. (n. fæ) 
at, VM. I. B. 17 ; II. Kp. 8 ; ME. Kp. 6. b. 
Jïerra 1. Jerra b. bo, forfall, barn &c. 
(i hvilken förbindelse äfven Jerra är 
pron. poss.; jfr. perra), VG.* (u. Baÿir); 
ÖG.* U.* SM.Kp. 8; M. 12: 2; Sk.* ME. Æ. 
16: pr; Egn. 21: 2; St. R. 18:1; Eds. 19: 
pr; 20: i; Chr. B. 43: l. b. Jerra (n. gojis 
1. fæ), SM. J. 8: pr; 16; VM. II. Kp. 8; ME. 
Kp. 6, 7; St. Æ. 17. pr, 2; Kp. 5:1; 6:1; 
Chr. Kp. 9:1.

Bækker (bæk, dal. pi. -kium), m. bäck. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* H.* ME.* -ken væ- 
sten slottit, en bäck som nu faller ut 
i Malmö västra slottsgraf, tilläfventyrs 
den samma som på ett annat ställe (se 
KR. G DL. V. 74, 75) kallas karebech 1. 
korresbeck, Sk.*

Bælbæriæ (part. pass. bælbarther), v. 
a. häftigt slå. Sk.* Hvad förra delen 
af d. o. eg. betyder, är obekant; möj
ligen har det först tillkommit genom 
skriffel för trælbæriæ 1. benbæria.

Bælgher, m. (Isl. belgr) 1) eg. en af-

flådd hud; lädersäck, han ma eig i b. 
binda, grannarne må ej inesluta ho
nom i en säck, utan måste lemna ho
nom väg ut till allmänningen, såsom i 
det följ. förklaras: vilia grannar .. gatu 
læggia &c. VG.* %) bälg, buk. Däraf

Bælgmord, n. fosters fördrifvande. 
VM.*

Bælskin, n. skina, ovisst af hvad slag, 
hvilket erlades såsom utskyld. )( le- 
jmngs skin och vighra manna skin, VM.*

Bæiti, n. bälte. H.* G.* Sl.* Jfr. Bro- 
kabælti.

Bæn, bænd,? (Isl. ben) svårt, död
ligt sår. blo]> ok b., det ur ett sådant 
sår utgjutna blodet (då hufvudordet 
och bibegreppet nämnas såsom två sär
skilda ting; jfr. Asker), VG.* I Norge 
brukas ännu o. ben i bem. af ett sår 
1. en skråma i huden. Jfr. Bæni.

Bænbrutin, se Benbrutin.
Bændil, m. (Isl. bendill, D. bændel) 

band, rep (hvarmed något bindes). sia 
b. um hals (n. ÿiuvi), VM.* D. o. är 
eg. elt dimin. af band, och sålunda kal
las hos oss smala linne- och bomulls- 
band ännu bändler.

Bæni, troligen pl. af bæn, förekom
mer i sammanhanget biti æller b., se 
Biti.

Bænker (benk), m. bänk. .Sk.* Jfr.
Bruÿ-, Gal-, (tvinna-, Stuvu-, Ôlbænker; 
Thingbenk.

Bæra (bera, VG.* biæra, ÖG.* biera, 
G. præs. bær; bier, bierir, G. impf, 
bar, 2 pers. bart; impf. conj. pl. barin, 
ÖG. ES. 8. sup. bnrit, part. pass. borin), 
v. a. 1) bära. VG.* ÖG.* U* SM.* G.* 
Sk.* St.* han var borin.. i kiltu, VG.* 
b. (apter) til skiptis 1. skift, äfven om 
jord, VG. I. A. 21: pr; Ü* SM.* VM.I. B. 
10: pr; II. Æ. 7: pr; B.21. garÿer sum 
man (acc.) bær, o: håller då en man 
klifver upp därpå, ÖG.* a altara b., a: 
offra, VM.* j>re föter bæra en til gatu,
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a: då en fiorjunger faltas den, som på
stås vara träl, i bevisningen af sin fri
het, går han likväl fri ur huset, lika
som en hund kan gå på tre ben då det 
fjärde är skadadt, VM.* b. stajsins 
mantol, se Mantol. b. arm i fætliim, Bj.* 
St. SV1. 9: pr. b. iarn, skuz iarn, truglis 
iarn, se Iarn &c. bæri (n. iarn) fore 
han, bin jer bar (n. iarn), han bar (n. 
iarn) til fulz, Sk. 1.140 ; Add. B. 3, 4. b. 
cristnam, SM.* J»e fæstur a landi bor- 
nir æru, o: fastgjorda vid landet, Bj.* 
Je fæst a land ær burin, St.* b. fæst- 
ninga fie, )( vij taka, U.* b. fiestninga 
fie a fiestninga fæ, b. stol a stol, se 
Fæstninga fæ, Stol. böte Jæn sum bar 
(n. fæstnaja fæ), H.* barn verjer manni 
til banda burit, a: bärs till honom med 
påslående att han är dess fader, G.* 
hand a (fæ) b., n. för att bota det, SM.* 
ME.* St. B. 17: l ; Chr. B. 45:1. b. a man 
od ok æg, VG.* b. forgærningar man
ni, o: tillreda åt honom, U.* ME.* St. 
H. 11: pr; Chr. H. 15: pr. b. mordbrand a 
annan, = sætia eld i hus annars mans, 
Chr.* byamal a b., se Byamal 2. hierin 
Ja saman flere &c., o: förene sig, SM.* 
bære sva manga lote innan, bäre in, a : 
lägge så många lotter, i hvilka arfvet 
skall delas, Sk.* b. kæru til mans, = 
kæra til mans, SM.* hin skal b. (n. 
kæræ) til værja &c., a: kära angående 
köpsummans återlemnande, ÖG. ES. 14: 
i. uxi bierir manni sak i gar J, a : med
för böter för sin égaré, G.* b. manni 
ofna bien der (Jiufsak), Sk.* b. sak 1. 
Jiufsak, om en anklagad, VG.* b. skuld, 
vara skyldig, se Skyld, gagn biers man
ni til handa, a: tillförs, tillskyndas ho
nom, G.* sva sum loter 1. hans egho 
loter bær til, æpter Jy sum annar aker 
bær til, efter som egendomen medför, 
a: i förhållande till dess storlek, VG. 
II. J. 19, 33. not. 23; VM. I. G. 11: 3. so 
mikit sum Jar til biers, a: som dess

värde är, G.* biers a Jaim tima, bärs 
det till den tiden, a: inträtfar det, G.* 
Jfr. Asynar-, Köp-, Lysninga vitni; Fial- 
ster, Forfall, INiJinger, pangbrirkka: 
Af-, Ater-, Firi-, Fram-, <*arj-, Hem-, 
In-, Saman-, llp-, Ut bæra; By borin. 
2) framföra, visa. b. vitni, fæst, takmal, 
se Vitni &c. sum Jer bæra (n. vitni), 
han bar sva (takmal), sum han skulde 
b. (n. forfall), ÖG.* tver bæra vitni ok 
(n. gangs) tolf manna ejer (orden tver 
bæra höra n. endast till vitni men icke 
till det följ.), VM.* barn bær vitni, se 
Barn 2. b. forfalls v., om svaranden, 
ME.* b. full skæl ok all, G.* bæra ej 
1. mal til nænid 1. kunungs ræfst, o: 
hänskjuta dem till afgörande, ÖG.* b. 
kunu til biskups næmd Uri horsak, Sm.* 
b. Jryt vij, visa tredska, se pryter. 
Jfr. lnbæra 2; Vitnis-, pingsbær. 3) fram
bringa, bära frukt. b. aldin, VG.* U.* 
SM.* bærande træ, skogher, ME.* Chr. 
B. 18: 4, 7; 38: i. Jfr. Aldinbær, Bæru 
træ. 4) föda, framföda. ÖG.* barn var 
datt burit, G.* Jfr. Borin, Dödhburin. 
5) uppbära, emoltaga. b. skuld af iorj, 
ME.* Jfr. IJp bæra. 6) tillkomma, till
höra. mera æn til hans lofa bar, VM.* 
æptir Jy sum hvariu Jera til rætta bær, 
SM.* Jfr. Til bæra. 7) v. n. föras, kom
ma. hvar nither bær, hvar det faller 
ned, St.* sva mykit i hans skipti bær, 
o: som faller på hans lott, ME.* Jæn 
(n. sum) fyrsta (adv.) bær luter til, den 
som lotten först faller på, SM.* æn 
sva bær til, om sådan händelse inträf
far, VG. III. 56. röva baje hövat ok klö- 
vat ok livat sum bær, hvad som bär 
till, som kommer för honom, som han 
kommer åt, VM. I. pj. 16: 4. bæra tve 
hvan væghin, om två bära åt hvartdera 
hållet, så att två hålla med den ena 
parten och två med den andra, H.* 8) 
bæras, v. dep. åtbära, hända, æn so illa 
kan b., G.* Jfr. Atbæras, Til bæra.
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Bæranz træ, f. fruktbärande trä. ÖG.* 
ME.*

Bærgh, Bærgha, se Biærgh, Biærgha.
Bærg varier, m. vakt som i krigsti

der hölls på bärgshöjder (jfr. Böta var
ier). H.*

Bæria (præs. bær, impf, bar Je, part, 
pass, barder; ber Jr, G.*), v. a. 1) slå. 
VG.* ÖG.* U* VM. II. Kr. 24: 2; Bj.* G.* 
Sk.* Chr. SV1. 15: pr. )( sargha, VG. I. 
LR.; II. Add. 7:13; ÖG.* SM. M. 12: 3;H.* 
G.* ME.* St. Eds. 12; Chr. Eds. 13: pr. 
)( særæ, Sk.* )( hugga, SM* bar Jer 
)( huggen (fulliini sarnm), SM.* VM.*; 
)( sar gör, SM. M. 13: 1; VM.* varja 
barjer )( fa sar, Sk.* varja barjer 
blokhoggum eller hoggin hulsaruni, SM.* 
b. til dôjæ, om bin som döda andra 
bin, Sk.* bærias (bærghias), v. dep. 
slås. mæn bærias, VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM. II. Kr. 24: 2; H. Kk. 17: pr; Sk.* Chr* 
bers Jrel vijer nian frelsan, G.* Men 
bærgs, VM. I. Kr. 13: pr., är troligen af 
bærgha, se Biærgha. Jfr. Bardaghi, II- 
barjer: Ben-, Bæl-, flrælbæria. 2) trö
ska. VM.* G.*

Bærnsker (barnsker), adj. (Isl. bernskr) 
barnslig, b. at aldri, barnslig till ål- 
dren, o: ung, VG.*

Bærsa, v. a. (af Mht. birsen, jaga, 
hvaraf birsærc, jägare &c.) jaga. ME.* 
Chr.*

Bæru elder (bieru eldr, G.), m. bu
ren eld. SM.* G.* vitis manni b., o: att 
han vållat eldsvåda genom eld som han 
burit, SM.*

Bæru træ (bærætræ), n. trä, som är 
så stort att det bär frukt. U.* SM.* VM. 
IL B. 14: 9 ; ME.* Chr.*

Bæsinger (basinger), m. synes bety
da kulle. VG.* Sjöborg, Nomenklatur 
för nordiska fornlemnine/ar, s. 36, 37, 
nämner biisingar såsom ”ett eget slag 
af högar”, hvarvid anförs stadgandet i 
VG., och tillägges den uppgift, att ”en

sådan rund, brant hög, men ovanligt 
smal, ännu så kallad bäsing, finnes i 
Västergötland och Laske härad vid 
Larf, och bibehåller sig äfven någon 
fornsägen om dylika prof af längese
dan urmodiga talanger”. Denna upp
gift kan dock ej anses som pålitlig; 
mera uppmärksamhet förtjenar den som 
förekommer hos Lindskog, Beskrifning 
om Skara stift, II. s. 224, där bland 
ättehögar inom Larfs socken nämnes en 
kallad ”Bastugu kulle, där en lagman 
Bäsing skall vara lagd”; det är n. tro
ligt att den nämnda sägen härleder sig 
därifrån, att det uppgifna namnet till
hört själfva högen; om det varit dess 
nomen proprium, skulle denna hög va
ra den samma som omtalas i VG. — 
Isl. bæsingr hör ej hit..

Bæst, se Bæter.
Bæster, se Bætri.
Bæter (bætre, ME. Chr.), adv. bättre. 

ÖG.* U.* G.* Sk.* ME. Kg. 15; St.* Chr. 
Kg. 12; B. 35:1. vardha b. skipt, o: så 
att bättre tomt 1. gård fås i stället, St.* 
Superi, bæst, VG. II. A. 6; ME. Kg. 14; 
St. B. 22: 6 ; Chr. B. 21: pr. sum han kan 
b., det bästa han kan, VM. I. B. 22: 1. 
Jæn sum b. vil, hvilken som vill, ÖG.* 
æ hvar han b. ma, hvar the b. magho, 
hvar han kan 1. de kunna, Bj.* St. J. 
1: pr; 4, 15: 1.

Bætra (betradhen för hetradhe han, 
ME* St.*), v. a. 1) bättra. ÖG.*U.*SM.* 
Sk.* ME.* St.* Chr.* Jaghar han -aji 
komma Ja -Ji han ok barnit, VG.* ÖG.* 
-re hin til (Jæt fat ær), fylle bristen, 
U.* Bj.* b. sik, U.* -as )( minskas, om 
bolagsgods, H.* ME. Egn. 36: pr; Chr. J. 
33: pr. 2) reparera. VG.* St.* boa æller 
b., allitt. U.* 3) försona (sitt brott) med 
böter. b. dom sin at Jrim markum, a: 
böta för sin oriktiga dom, H.* b. sin 
brut, St.* böta ok b. (sin brut), allitt. 
St.* Chr.* 4) böta. b. III mark, Sk.*
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Bætri, adj. 1) bättre. VG. II. Præf. ; 
U.* St. Kg. 7. vari man sva myklu b., U.* 
ME. pj. 37: l; St. Thj. 17: l. vari 1. bete 
eig man thés b., Si.* at ban se gojom 
b., o: battre for de goda, SM. Add. 1: 
7. tliet bæsta ban ma, St. B. 9:1. varier 
hanum bætra, blir det battre med ho
nom, n. sva at ban varier egh lytter, 
ÖG.* Jfr. Alf, Halva. 2) mera värd (i 
pänningar). VG. I. K. 9, 10: 4; SM.* H. J. 
9; Kp. 4; Bj.* Sk* ME. Kg. 11: pr; St. Æ. 
17: l; J. 1:1; B. 20: pr. )( sæmbri, værri, 
VM.* tvem örum b., värd mera än två 
öre, VG. I. R. 8: pr. fæiar b., se Fæ. at 
Jæt var eig bætra, n. än han vill be
tala därför, VG. I. FB. 9:1. eghn 1. ior J 
skipta 1. (ur staj) köpa til bætra, ÖG.* 
U.* SM. J. 9: 2; ME. G. 20; Egn. 18. skip- 
ta gojs i bætra, SM. J. 12: 5. — Superl. 
bæster, ÖG.* U.* SM.* VM.* Sm. 10: i; 
G.* SU.*

Ilætring, f. 1) böter, brut ok b., allitt. 
St.* biuja böter ok b., allitt. Bj.* biu
ja sik til b. ok allan ræt, Bj.* St.* 2) 
kyrkstraff. skriptomal ok b., St.*

Bæji, Bæjir, se Baji, Bajir.
Bö, se Bo.
Bödhil, m. bödel. St.* Chr.*
Böle, n. bo, boning. Se Biur$ men 

böle för bole, ÖG.* Jfr. Tvæbôla.
Bölia, se Bylia.
Bön (byn, G.), f. 1) bön, begäran. VG.* 

U* SM.* Sk.*St. Kg. 16:3. æptir b. æller 
buj, på begäran 1. befallning, SM.* ME. 
DrVp 9; St. DrVd. 6: 2; Chr. DrVd. 7:1. 
mæj b. mans, på någons begäran, U.* 
G.* b. sina byria, o: sitt frieri, VG. I. 
G. 2: pr; II. G. 2; ME.* Jfr. Böna vin. 2) 
förbön, sancto mario b., VM.* Jar gan- 
gi engun b. firir, G.* 3) särskild t: för
bön för en som begått brolt. VG. I. Br. 
3. medh b., St.* hava 1. ægha bönina, 
o: rättigheten att göra sådan förbön, 
VG. II. Add. 7: 8; ÖG.* VM.* ME.* Chr. 
Eds. 17. Jfr. Frijbön.

Böna (gen. s. böno För pl., SM.), f. 
böna. VG. III. 123; U.* SM.* VM.* ME. 
pj. 26; Chr. Tj. 27: l.

Byna hus, n. bönhus. G.*
Böna vin, m. (af bön 1) anmodad 1. 

tillkallad mäklare, iak var at Jy sum 
ir delin um baji b. ok lagha vin, eds- 
formulär, där b. och lagha vin sättas 
såsom två särskilda saker, fastän där
med menas samma sak, n. lagligen an
modad vin (jfr. Asker), ÖG.*

Böno aker, m. böneland. U.* ærta aker 
æller böno (n. aker), VM.*

Böra, 1) v. a. 1. impers, m. da t. till
komma, tillhöra (såsom rättighet, sky l
dighet &c.). then halfdel honum bordhe, 
St. Eds. 19: pr. honom bör afrad, tol
kom bör ey hemfrid niuta, livat plikt 
honom bör, honom bör göra, engom 
bör osakum böta, Chr.* som them bör, 
at hanum til rættæ bör &c. Sk.* tha 
bör ey köpmannen (dat.) at bctalæ, Sk. 
V. 6: 8. som det seg bör, såsom till
börligt är, Sk.* Jfr. Til-, Vidcrböra. 
2) v. a. böra. hvart thera bör annat æl- 
ska, Chr.* hvart thera bordhe hava ok 
ærva, St.Eds. 19:2. afrad som ther bör 
af ga, Chr. J. 19: i. lot bör at læggæs 
&c. Sk.*

Böria, se Byria.
Börker, se Barker.
Börn, se Barn.
Börna arvar, m. pl. bröstarfvingar. VG. 

II. A. 3.
Börjar man, se Byrjaman.
Böta (byta, G.), v. a. 1) bota, förbät

tra, reparera, b. kirkiu, hus, garda sina, 
VG.* Sk.* Chr.* bötes (n. iorj) mæj 
andre iorj, den sämre jorden förbät
tras med annan jord, o: ersättning gif- 
ves genom tillägg af jord, Sk.* Ja var 
han -andi at, då skaffade han rätt, upp
rättelse (i saken), VG.* (där en hs. för 
b. har bætra). 2) ersätta, b. spiæl, VM.* 
G.* Sk.* b. spiæl la bot, skatka giald,
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VM.* Sk.* b. ater skaja, hus, klokko, 
Jæt sum han stal&c. VG.* ÖG.* U.* SM* 
VM.* H* Bj.* Sk.* ME.* SL* Ckr.* b. 
ater tolf öra firi hæst&c. VM.* b. ater 
fulluni gældum, ÖG.* b. månne skadha 
igen 1. thridiung &c. af skadhanuin, b. 
sva got ater, St.* b. ut Jæt takit ær, 
om ej b. är skriffel för latæ, Sk.* Jfr. 
Ht böta. 3) försona (i allm.), b. synd 
sina (n. genom pelegrimsfard), VG. II.
0. 2: pr; G.* 4) i synn. försona sitt brott 
genom böter (då brottet, när det näm- 
nes, är direkt objekt, och, till och med 
då en människa blifvit dräpen, dråpet
1. den dräpne föreställes likasom ersatt 
genom böternas erläggande), b., abs., 
VG.* Sk.* b. brut (sin)ç U* (u. Brut); 
SM. Kp. 11: pr; M. 14: pr; VM. II. M. 24: 
3; Sk.* b. sak (sina), VG. I. p. 5:1 ; II. K. 
28; Dr. 9. &c.; ÖG.* U.* VM. I. B. 18; Chr. 
Tg. ind. 27. hvar skal sina sak ensamæn 
b., VG.* ÖG.* b. lyti, sar, skenu &c. 
ÖG.* U.* SM.* VM* H.*Bj.*G. 17:4;Sk.* 
lyti mæj halvu b., se Halver, for æn 
lægher ær böt (part, pass.), förr än bö
terna för lägersmålet äro erlagda, VG. 
II. G. 18. Ja ær lægher böt, då förfalla 
lägersmålsböterna, VG. I. G. 6: 2; II. G. 
9; Add. 12: 2. böte afgærjir Jerra, VG. 
I. R. 11: pr; II. R. 26. sæt (mal &c.) ok böt, 
se Sætta. (væri n. Jæt) böt mæj öre, 
Jrim örnm &c., därför skall bötas &c. 
U.* SM.* H.* afald Je ærn böt, o: där
för bötes, U.* Ja ir bytter sleger hver 
at tveim oyrnm, a: för hvart slag skall 
bötas &c. G. 19: 37. b. ran at tolf örum, 
VM. I. pj. 16: pr. nu ær Jæt böt at &c., 
böter äro erlagda därför att &c. VG. 
I. p. 6: i. böte væjfæ ok Jinft mæj, han 
förlorar vadepänningarne och böter för 
stölden, H.* böte stæfnu ok (hovoj) sak, 
o: för försummade stämningar (att han 
icke infunnit sig) och för hufvudsaken, 
Sk.* böte pænning mæj pænningi, se 
Pænninger. b. vij konung, hæraj &c.

VG.* ÖG.* G. 7: pr; 9; ME.pg.28;Eps.8: 
l. b. ater bro, böta för ogild bro, SM.* 
vari (n. hæster) bötter mæj sæx örum,
H. * misleti sum at vereldum -as, G.* 
hulseri iru byt at mark silfs, G. 19: 2. 
hand eja foter &cc. ier byt at tiu &c. 
markuin, G. 16:1 ; 19: 7. byti ninnd hvern 
at half mark, G. 19: pr. b. ater ben, 
böta för ben som äro uttagna ur så
ret; til lire (n. ben) ære böt, till dess 
att böter äro betalda för fyra ben, Sk.* 
drap bötis ater, SM.* Ja ir (n. drap) 
byt at tolf markum, G. 14: 5. man (n. 
dræpnan) apter 1. ater b., se Apter 2, 
Ater 2. man ær ater bötter, böterna för 
dråpet äro erlagda, Sk.* man (n. dræp
nan) (ater) böttan vita, ÖG.* burin ok 
oburin, major, gangare &c. bötis ater 
(mæj siu markum, vaja botnin &e.), 
SM.* b. ater ubornan son mæj XL mar- 
kum, bötis ater borin ok oborin, bötis 
ater son ofödder fore XL markum, VM.
I. M. 7 ; II. Æ. 2: l ; M. 25: 3. Ja bötes ey 
hin dö Je ater, Sk.* böte barnit ater, 
o: det tillika med modren dödade fost- 
ret, Bj.* Ja bytir barnit oburit at tolf 
markum, G. 14: 6. han bötis mæj vaja 
botum, VM. I. M. 24. han bytis at fnllu 
vereldi, G. 15: i. Ja bötes han, då be
talas fulla dråpsböter för honom, Sk.* 
tha skal hon (n. kona) 1. thet (n. bonde 
1. husfru) -as, bötes hon (n. kona) ater, 
St.* eig bötes kona höghri botum &c., 
kona bötes mej tveböte, Bj.* Jfr. Höta, 
Obötter. 5) erlägga böter, böta (då bö
terna, när de nämnas, äro direkt objekt,
1. sättas i dal.), b. (manni) Jre marker, 
tolf öra &c. VG.* ÖG.* U* G* Sk* b. 
morjgæld, oranbot, bot ficc. ÖG * U.* b. 
halfgilde &c. ME.* b. iammykit, VG.* b. 
firi (a: därför) atta örtugher, tolf öra, 
niu marker &c. VG. I. Md. 5: pr; VS. 1:
2, 3; ÖG.* dræpæ man ofiia böter bôttæ, 
o: för att hämnas på honom för dråp, 
sedan böter därför äro betalda, Sk.*

15Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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hæfnæ a 1. ofna böter bôtæ, Sk. I. Add. 
A, B. 6. taki mæj annær vagh .. sva 
mikit sum Je bôtæ, tage sin del pâ an
dra sidan (o: jämte den dräpnes släg- 
tingar) i det som de (jämle dråparens 
slägtingar) bö(a, Sk. I. 96. bottins Ja 
(n. böter) egh, ÖG* vereldi bytis at

Îrim &c. marklint, G. 15: pr. fæ (sinn) 
se Fæ. sak (o: böter) bötes i Jre 

JriJiunga, U. Kg. 11: i. b. iorj sina i 
konungs garj æller bisk ups, o: lemna 
sin jord i betalning för böter till ko
nungen 1. biskopen (eg. till länsmannen 
som bor på en konungens 1. biskopens 
gård), SM.* Ja ær Jen» böt sum bon- 
dnin, o: icke mera bötes till dem, H.* 
b. (firi, a: därför) niu &c. markiim, VG.* 
G.* b. halvi (dat.) fæmtu mark, VG. I. 
Md. 3: 3. b. half»» I. ftillu vereldi, G.* 
b. mæj lagha botum, U. Kg. 8. b. mals- 
æghande, hæraje &c. ÖG.* U.* Ja ma 
fajer ey b. syni sinum, n. därför att 
demie är qvinnans närmaste slägting, 
Sk. I. 213. jfr. II. 129. b. firi sak, bann, 
band &c. ÖG.* b. firi sun, husfru &c. 
VG. II. A. 28; p. 12; &c.;ÖG.* G.* Jfr. 
Fasta*, Lagh-, Ft böta. 6) bötas, v. dep. 
= böta 5 (jfr. Boa 4). vil han egh b. firi, 
o: böta för sig, ÖG.* 7) d. o. före
kommer äfven ont urbota stralf (jfr. 
Bot 4). b. lokka sina ok örun ok næ- 
sar, U.* böte hand fore sar &c. ME.* 
b. lim fore lim,, St.* böte Jen krop ei 
haver ko, allitt., o: han skal ærvoja 4c c. 
ME.* C hr. G. 8: i. Jætta ær annat mal 
sva bötis, o: som straffas med förlust 
af lif och gods, U.*

Böta värjer (bötis värjer, botes vär
jer), m. vakt, som i krigstider hölls 
på höjder, för att, genom anländande 
af uppresta Irästaplar (vårdkasar), (ill- 
kännagifva fiendens ankomst. )( stranda 
värjer och bya värjer, U.* I SM.* näm
nas tre slags i krigstider brukliga vak
ter: utvarjer, invar Jer och byavar Jer :

af sammanhanget synes att invarjer är 
den samma som äfven kallades lyznu- 
varjer, och om ntvarjer säges uttryck
ligen att den heter bötis var Jer. Så
dan vakt kallades i Norge vitavördr, 
af viti, ”tegn, mærke”, särskild! ”bræn- 
destabel opfört paa höjlliggende sled 
for at antendes i paakommende tilfælde 
som varsel om fiendtligl overfald” (Fr. 
Ordb. o. viti) ; hvaraf gera, brenna vi
ta, uppsätta, antända sådana trästaplar; 
se NGL. I. 102; II. 36, 37, där det stad
gas utförligt om detta slags vakthåll
ning; och ännu brukas i Norge ordet 
vite i den gamla bem:en; äfven menas 
därmed själfva bärgstoppen, där for
dom hölls vakt* och upptändes eld i 
krigstider (A-n, Ordb.). Jfr. Ozn., GI. 
o. wit. I Misg. 21: 2. af 1736 års lag
bok nämnas ’’veliar eller visare” såsom 
märken för grund i hafvet, och ännu i 
1852 års Fiskeristadga cap. 3 §. 19. 
nämnas ”veltareIlerflytspån”såsom mär
ken för i vattnet nedlagd fiskeredskap; 
jfr. v. Wright, Skandin. fiskar, Bih. s. 
9. Då del således är klart alt det N. 
vitavördr är det samma som b., och 
att viti i allm. betyder tecken, märke, 
och särskild! det slags tecken, hvarom 
här är fråga, synes viti endast genom olik
het i uttalet skilja sig från böti; och det 
kan i allt fall antagas att båda ordens 
betydelse är den samma, och att böti 
ej, såsom Ih. trott, kommer af böta, 
antända eld. Samma bemärkelse igen- 
finnes i Isl. bautasteinn, bötest en, en 
slen upprest till utmärkande af det ställe, 
där en i strid fallen 1. annars märklig 
man är begrafven {Fornm. sög. II. 138; 
IV. 3.), i anledning af hvilket ord re
dan Bartholin (Antiq. Dan. s. 120) an
tagit alt banti ”idem est ae viti, i. e. 
index, signum”. På ön Nämdön i Slock- 
holmsskären finnes en höjd, hvarifrån 
man har en vidsträckt utsigt, och hvil-
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ken ännu kallas Böte; ej långt därifrån 
är en holme med namnet Bötholmen. 
Ej blott nära Mälaren, såsom Salvius 
berättar (Beskrifn. öfver Upland s. 
255), utan ock på andra orter, finnas 
ej sällan på bärgstoppar, där männi
skor ej kunnat bo, stenhögar, lika lem- 
ningar efter byggnader, där de som 
liöllo vakt, troligen hafva uppehållit sig. 
Ett sådant ställe finnes nära Stockholm, 
mällan gården Blommensberg och lands
vägen till Horns tull. Att sådana sten
högar, öfverst på bärgen, skulle hafva 
där blifvit sammanförda genom natur
händelser, kan icke antagas. — Här må 
tilläggas, att ännu om hösten 1808, då 
en Dansk landstigning väntades, så kal
lade vårdkasar, bestående, om ej min
net bedrager, af tjärtunnor uppsatta 
på höga slänger, voro inrättade långs 
åt Skånes västra kust, väl icke på bärgs- 
höjder, som där icke finnas, men dock 
så, att man kunde från hvart ställe se 
den signal som gafs från de närmaste 
på ömse sidor belägna ställena.

Bötkere, m. (Isl. beykir, BH., tilläf- 
ventyrs nytt ord, af D. bödker, T. bött- 
cher) tunnbindare, böckare. Sk.*

C.
De ord, som börjas med denna bok- 

staf, äro här upptagna under K.

D.
Dad, f.? (Isl. daft, f., T. that) dåd, gär

ning. med radum eller dadum, Chr.* Jfr. 
Odædki, Misdædinge.

Dag has, v. dep. dagas. VG. II. K. 50; 
III. 11.

Dagher, m. 1) dag. VG.* ÖG.* U.* G. 
9; Sk.* )( nat, VG.* G* Sk.* St. B. 22: 
9. i dögreno första ok daghinum mesta, 
n. därefter, VG. II. K. 3. fri Jer 1. grij

dags ok nattar, ett dygns fred, VG.* 
um dagh, om dagen, VG.* ÖG.* Sk.* um 
daghin, a) om dagen, Sk.* St. Eds. 23; 
2. b) på en dag, ÖG.* daghum (dat. 
pl.)> on» dagarne, G.* i dagh, VG.* ÖG.* 
hvær dagh, hvilken dag som hälst, )( 
Ja skal bijæ, Sk. I. 72, jfr. 73. um Hu
san dagh, VM * um siælvan daghen, St. 
Eds. 23: i. urn, fore, æptir mijian dagh, 
H.* Bj.* fran iiiijiuiu daghi,Sk. Ja dagh- 
rin ær dövaster, se Dover, d. taker at 
lija fram, se Lija. daghrin ær lirjin- 
ga, se llrjinga. Jfr. Aptan 2, Attundi, 
Helagher, Ohailiger, Sykn, Sör, Endaghi, 
Midhdagh; Aldrahælgliuua-, Anværk-, A- 
postola-, Bryilöps-, Dymbil-, Döjra-, 
Enstöjings-, Gang-, Hælghi-, Jamlanga-, 
Iula-, Paska-, Pikiz-, Sunnudagher 1. -da- 
ghar. 2) dygn. VG.* SM.* Bj.* G.* 
fæmtan dagliar, U.* ar ok d., d. ok ma- 
najer 1. iamlangi, se Ar &c. a 1. innan 
sama dagh ok (sama) döghni, allitt. (då 
d. och döghn äro synonyma), ÖG.* ME.* 
innan dagh ok dyghiie, ME.* Si. DrVI. 
6. slikiu tima dags.. samu nat, U.* 3) 
bestämd, förelagd dag 1. tid (o: tids
rymden 1. den dag då denna, t. ex. må
naden, utgår), hvilka bem:er stundom 
på en gång inefatlas i samma ord. 
læggia (manni) dagh, förelägga någon 
en dag då, 1. en tid inom hvilken, nå
got bör ske, VG.* ÖG.* U. Kg. 9: 3; SM.* 
VM.* ME.* ; jfr. Piri læggia. giva (manni) 
dagh, gifva (en viss tids) anstånd, VG.* 
ME. Kg. 19; St. DrVI. 4. dagh taka, VG. 
III. 68; ÖG.*; jfr. Indir taka. hava dagh 
(nat ok ar), hafva anstånd 1. rådrum, 
VG.* ME.* havi hon sama dagh, o: lika 
lång tid, ME. Egn. 8. halda dagh, iakt
taga den utsatta dagen, fullgöra det 
som då bör göras, VG.* St. B. 22: 8. 
innan Jæn dagh, SM.* d. ær uti, tiden 
är förliden, VG.* ME* St. DrVI. 4. la- 
gha d. til stæmno, o : stämningstid, ME.* 
daghrin vari til kyndilmæsso, o: (iden till
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pantens igenlösning, ME.* til dags urn 
manaja frest, till en bestämd dag med 
en månads anstånd, G.* komber ther 
nokor d. i, o: anstånd med betalningen, 
Sl.* rumer d., se Rumer. siæx viku 1. 
ughu (gen. s. för pl.) d., SM.* Sk.* siu 1. 
finghsertan natta, Jriggia vikna ficc. d., 
y G* VM* ME.* St.*; jfr. Vika. manaja d., 
ÖG.*U.*H.* ME. DrVl. 40. manaja dagh 
(til) Iseggia 1. (til) taka, VG.* hava ma
naja dagh, VG.* ME. B. 27: 4; DrVI.6. 
a I. innan manaja dagh (til taknum), 
o: den bestämda dagen, VG.* ME. DrVl. 
39. at manaja dagh, Sm. 7: pr. manaja 
d. (o: tiden) »er ute, ME. E£>s. 25. Jfr. 
Afrajs-, EJ-, Far-, Lagh-, Laghstæfnu-, 
Stsemnudagher. 4) i tidsbestämmelsen 
ar ok d. betecknar enligt Bj. d. en tid 
af sex veckor, innan dagh ok ar .. d. 
inirkis innan sex vikum, c. 26. Det är 
dock osäkert om samma tid menas på 
ett annat ställe i samma lag, där d. I. 
nat ok iamlangi förekommer; se Jam- 
langi. Tillägget af en dag utöfver året 
har icke allenast i de gamla T. lagarne 
blifvit utsträckt till en tid af sex vec
kor, utan denna tidsbestämmelse har 
äfven blifvit upptagen i D. lagar, hvar- 
ifrån den inkommit i en till Sk. hö
rande yngre hs.; jfr. gl. vid Sk. 5) 
pl. lifsdagar, lifstid 1. (en konungs) re
geringstid. i hans, sinum &c. daghum, 
VG.* U.* SM. Æ. 4:1; VM.* ME.* Chr.* 
»efter hamna dagha, o: efter hennes död, 
ME* (drsepa ok) af daghum taka, af- 
dagataga, eg. skilja från lifvet, VG.* 
ÖG.* Sk.* St.* i kuniing eriks &c. da
ghum, ÖG.* H.* firi hans dagha, SM. 
Add. 1: 8. Jfr. Lifdaghar.

Daghfulghit, adj. n. abs. då dagen är 
slutad och dagsljuset har alldeles upp
hört. Ja d. »er ( )( fran Jy först da- 
ghas), VG.* U.* Senare delen af d. o. 
kunde väl härledas från fylghia, då den 
ej kan komma af fiala (part. pass. fia-

lajer), såsom dagfiselat, som läses i någ
ra yngre hss. af U.; men då andra 
spår bos oss förekomma af det med 
fiala beslägtade ordet fela (n. part. pass. 
felder 1. fselter), hvilket finnes i Isl. 
med part. pass. folginn, så är det icke 
otroligt att, såsom Ih. antagit, d. kan 
komma af fela, dölja, med ett äldre 
part. fulghin, då det, ehuru med en nå
got tvungen tydning, eg. skulle betyda 
att dagen är dold (jfr. R-t, I. 431). Jfr. 
In fulghin.

Daghlika (dagligse), adv. dagligen. Sk.* 
ME.* G hr. Kg. 13:1.

Daghliker, adj. daglig. Se Hiona.
Daghsatt, adj. n. (Isl. dagsett) = dagh

fulghit. U.*
Dags href, n. konungens lejdbref för 

dråpare att inom viss tid inställa sig 
lill svar. ME.* Chr*

Daglis færd, f. dagsresa. SM.*
Dags lius, n. dagsljus, um d. = um 

dagh liusæn, Sk.*
Dags verk (dags hverk), n. == dags- 

værki. G.*
Dagsværki (daghvserke, VM ), n. dags

verke, dagsarbete. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM * H.* Sm.* ME. B. 14:1; Chr. B. 15: 
3; men daghvserki, H. Kk. 1: 2, kunde 
möjligen antagas vara verbum, och be
tyda : göre dagsverke.

Dagsvserke fullan, f. ersättning för 
dagsverken. ÖG.*

Dagsvserkis lön, ? = dagsvserke tullan. 
Sk.*

Dagsvserkis spial, n. skada genom för
lust: af dagsverken. Sk.*

Dagtingan, f. dagtingan, underhand
ling. St.* Jfr. Fordeytinge, VSt. gl. o. 
deghedinghen; Mb. D. GL o. dagtinge.

Daghvarder (daghurjer, acc. dagh ur, 
daghor för daghurj, VG.), in. (Isl. dag- 
verör, dögurÖr, måltid om förmidda
gen, af verSr, mat, måltid; N. dogur) 
dagsmåltid (dagvard), fordom den*för-
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nämsfa måltiden, som hölls på förmid
dagen 1. vid middagstiden. St.* )( nat- 
varder 1. natorjer, VG.* ÖG.* æta hema 
a 1. at d. ok i skoghi at natværÿi, VG.* 
Allmogen på landet kallar ännu fru
kosten davar, davare, daver, davre (D. 
davre). Jfr. A-n, Ordb. o. dag ver d.

Daila, Dailu mal, se Dela, Delomal.
Dalbo, m. dalbo, Dalslands invånare, 

-bo för -boa, gen. pl. VG.*
Damber (dam, Sk.), m. damm, upp

dämning, äfven det uppdämda vattnet. 
Sk.* Jfr. Myliiu-, Qværnadamber.

Damsbond,? grund 1. botten, hvarpå 
en qvarndamm är uppförd, dam ok d. 
ok damstad, Sk.* Om detta i D. skrif
ter ofta förekommande men merendels 
misförstådda ord se gl. vid Sk., hvar- 
till må läggas att dam, damsband et 
flothermal nämnes i ett i Lund skrif- 
vet köpebref af 1330, Sv. Dipt. N:r 2811.

Damstad, m., dammslälle. Sk.* Jfr. 
Damsbond.

Dana arver, m. dana arf (danar arf), 
n. danaarf; så kallas, enligt de äldre 
lagarne, arf som tillföll konungen, 1. i 
visst fall biskopen, efter utländsk man 
som dött här i landet utan att lemna 
efter sig arfvingar; men enligt LL:ne 
och St. arf som tillföll konungen äfven 
efter inländsk man som här dött utan 
att efterlemna arfvingar. VG.* ÖG.* U.* 
SM* VM.*H.M. 5: rubr.; ME.*St.*Chr.* 
Då det som säges om böternas delning 
i slutet af ME. DrVl. 28. och Chr. DrVl. 
25, syftar på det som i ME. Æ. 21:1. 
och Chr. Æ. 23:1. är stadgadt om arf 
efter inländsk man, så synes däraf att 
äfven detta arf är inefattadt under 
benämningen dana arf. Hvad förra de
len af d. o. beträffar, har den menin
gen fordom varit allmänt antagen, att 
ordet eg. betydde arf efter Danska män 
(danir), quod nomine peregrino nulli 
notiores Danis essent'"' (S-k, De iure vet.

s. 196), hvaremot Ver. och andre här- 
ledt dana från Isl. dåinn, död (mortuus). 
I valet mällan dessa tydningar, af 
hvilka den senare är uppenbart falsk, 
fastän Ld. i noterna till Litt. Aga- 
peti s. 46 och på flera ställen sökt styr
ka den med den osanna uppgift, att 
ordet d. i membranis antiquissimis skrif- 
ves dainararflf, har jag i gl. vid VG. 
ansett den förra, som ock i sig själf 
inefattar ingen ting orimligt, snarare 
kunna antagas; dock har jag hänvisat 
till KA:s Jur. skr. utg. af Schlegel 
och Nyerup, II. s. 396, där betänklig
heter mot denna tydning anföras (jfr. 
Bihangel). Men då d. o. i U. och VM. 
skrifves danar arf, hvilket ej kan här
ledas från danir, och redan i den äld
sta Isl. lagboken Grg., Finsens ed. I. s. 
238-240, förekommer dånar-fe, lika
som flera Isl. ord (dånar-dagr, dånar 
-bii &c.) finnas, hvilkas första del tyd
ligen är den samma som ingår i det 
nu ifrågavarande ordet, så har jag- 
redan i gl. vid U. antagit att danar 
i dessa ord är gen. af ett f. dan, död 
(mors), och danar arf således eg. be
tyder elf i saknad af arfvinge lika
som dödt arf; samma härledning an- 
tages nu af EJ. — Mb., D. Gl. o. dane- 
arv, har icke sett det som om d. o. är 
sagdl i gl. vid U.

Dande man (dannemandt), m. (Isl. då- 
indis- 1. dåndis-maör, en förträfflig man, 
af dåindi, dåndi, något som är förträff
ligt) hederlig man, danneman. Sk.* St.* 
Jfr. Danneqvinde, Doghande man.

Danir, m. pl. Danskar. Sk.* dana ko- 
nonger, VG.*

Danneqvinde, f. hederlig qvinna. Sk.*
Dansker (dænsker, VM.), adj. Dansk. 

VG.* U.* VM.* Sk.* Jfr. Kvid, Skillinger.
Dart, m. (sammandr. af daggert; Isl. 

daggardr, BH., Eng. dagger, Fr. dague) 
dart, dolk. Chr.*
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Datt, se Döjer, adj.
Dauf iorj (da(. -Ju), f. ofruktbar, 

onyttig jord. G.* På Gotland kallas 
ännu sumpig jord, som ej frambringar 
annat än dåligt gräs, daujård 1. dau- 
mark; på några orter säges, på grund 
af en falsk härledning, dödmark; men 
daufer, döf, har fordom hafi en vid
sträcktare hem. af svag; se Dover, Döf- 
vijer. A-n upptager i sin Ordb. (land
lord, daudmold, daiidmyld, men dessa 
ord uttalas troligen blott daujor &c., af 
dauv, slö, döf.

Daufr, Daujr, se Dover, Dö Jer.
Degkin (dep, Ghr.), f. förestånderska 

för en annans egendom. Chr.* )( bryti, 
VG.* U* SM.* VM. II. M. 30: 3. I Upland 
kallas på större jordegendomar den 
piga deja, som förestår fähuset och 
har ladugårdspigor under sig; och i 
Norge är deigja ett qvinnfolk som är salt 
till ett visst arbete, såsom budeigja, sæ- 
terdeigja &c. (A-n).

Del, m. del. ÖG. B. 22. not. 41; Sk.* 
ME.* St. G. 9: 6; Ghr* fuerdhi, thridbi, 
halvi delin, fjärdedelen &c. St.* tve de
lar, två tredjedelar, )( thrithiunger, 
Ghr. Æ. 2: pr; 3: pr; B. 21: 3. jfr. pr; Tg. 
4. mere delin, VM.* norradelin, St.* 
læggis hans d., taki sin d., o: andel i 
böterna, St. DrVl. 1:2; 6. Jfr. An-, For-, 
Half-, Æghodel ; Tvedelar : Sundir-, Sær- 
delis.

Dela, v. a. 1) dela. Se Deld. 2) göra 
}vistig, väcka tvist om. d. arf (æptir 
man), tvista om arf, ÖG.* d. dult (arf), 
se Dylia. kan Jæt mal delas, delis Jæt, 
U.* sakir vartha deldæ a thinge, Sk.* 
æn Je dela alli et mal, om de föra ge
mensam talan, ÖG.* d. by til iæmfôres, 
o: yrka rätt delning, U.* VM. II. B. 1: 2; 
ME.* Ghr. B. 4: l. d. by til lagba læghis, 
ÖG.* d. til skiptis, iamkan, iampnaja, 
yrka skifte &c. ÖG.* ME.* Chr.* delis 
Jæt til kunungs ræfst, om tvisten hän-

skjules till &c. ÖG.* Jfr. Ater dela. 3) 
tilltala inför rätta. d. man (til ting), 
Sk.* 4) v. n. tvista, mæn dela (um myl- 
nu staj, arf, iorj &c.), VG.* OG.* U.* 
SM* VM.* H * ME. G. 13; Æ. 12,13; St. 
J. 3: pr. mæn dela sin i mælluin, ÖG.* 
U.* SM.* St. Æ. 10: i. næmd kan mællum 
sin d., o: vara oense, H.* mæn I. byar 
dela saman, U.* VM.* ME. B. 21: 3, 4. 
dela mæn (n. Jær) um, SM.* VM.* ME.* 
St. J. 3: l. daglien the um dela, o: som 
de tvista om, St. 11. ind. 16. fa Jer d., 
se Fa. d. vij annan, VG.* ÖG.* U.* SM.* 
delis Jær um, ÖG.* U.* ME. G. 3. Jæn 
(u. sum) delir, en af parterna, U.* d. 
pa ny igen, anställa ny rättegång, Sk. 
I. 82. not. 89. d. pa man 1. iord &c. Sk.* 
för æn laghum ær delt, o: tvisten där
om är lagligen afgjord, Sk.* sar dela 
sinæ mællum, o: två 1. flera personer 
tilltala hvarandra för erhållna sår, H.* 
d. at ©væjiaju, ytterligare tvista, utan 
att; hafva vädjat mot den redan fällda 
domen, U.* d. a domarans 1. laglimans 
dom utan væj 1. væjning, d. uppa lagli
mans skilu utan væj, SM.* H.* d. a 
domarans væjning, fortsätta tvisten (in
för lagmannen) sedan domaren (men 
ej parten själf) vädjat, U.* VM. II. pg. 
19. d. sik undir landsJing, nndir högre 
1. högsta domara, o: hänskjuta sitt mål, 
VG.* Jfr. Ordela. 5) delas, v. dep. tvi
sta inbördes, mæn delas, U.* d. saman, 
U* H.* Jfr. At-, Vijer delas.

Dela (daila, G.), f. tvist, rättegång. 
VG* ÖG* U.* SM.* VM.* G.* Sk.* ME.* 
St.* Jfr. Bya-, Eghna-, Jorja dela.

Deld, f. (af verb. dela 1) 1) teg (i
åker 1. äng). U.* SM.* VM.* ME* Ghr.* 
Jfr. Aker-, Bolstaja deld; Tegher. 2) 
d. o. förekommer äfven om ett stycke 
gärdsgård, som tillhör en af grannarne 
i en by att underhålla. Se Barja deld.

Delda ra, comm. råmärke mällan te
gar. Ü* VM. II. B. 3; ME.* Chr.*
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Delo brojer, ni. vederdeloman. U.*
Delo mal (dailu mal, G.), n. tvistemål, 

käromåi. G.* Sk.*
Délit majer, m. = delo brojer. ÖG.* 

Jfr. Vijerdelu majer.
Deya, se Deghia.
Dia, v. a. dia. Jæt (drak ok) diji miolk 

ok (troligen rättare or) I. af mojor 
spina, VG.* ÖG.*

Digher (dyger), adj. 1) tjock. Se 
Axuls digher. 2) liafvande. ÖG.* mæj 
barni d., VG * ÖG.* gaera kunii dighra, 
ÖG.* 3) slor. stenen dighri (jfr. N. ein 
diger stein, A-n), VG.* med dighri vin, 
SM.* 4) dygert, n. abs., mycket, sva d., 
St.* Jfr. Diærft.

Diker, m.? (af Lat. decas) deker, tio 
(skinn), köpa helum 1. halvurn dikrnm, 
St.1* halft dikra tal, halfva antalet af 
en d., a: fem skinn, St.* I vår ännu 
gällande lagbok, H. 4: l. förekommer o. 
däcker. — Då i gamla N. handlingar 
förekommer dekor 1. dikur, ett antal 
af tio stycken, ehuru blott i fråga om 
skinn (se Fr.), så är det möjligt att 
dikur svaerj i VG.*, som där måste 
betyda svärdsklinga 1. svärd som ännu 
ej blifvit försedt med fäste, )( skæpt 
vakn, varit så benämndt af den anled
ning att, såsom lh. (GL o. deker) gissat, 
Hamince semper per decades venum da- 
renf,ur'\ hvilket annars är föga sanno
likt.

Dike ren (dykeren), f. dikesren. Chr.*
Diki (dyki, gen. pl. dikia), n. (Isl. di

ki, N. dikje, sump, pöl) 1) gräfd grop, 
fiskdamm (T. teicli). V G.* 2) dike. ÖG.* 
U.* SM.* H.* ME. B. 6:1-3. lagha d., a: 
lagligen gräfdl (sju fot bredt), SM.* 
dikum skorin, se Skæra. Jfr. Dikia.

Dikia, v. a. dika, gräfva dike. d. gen 
diktn, a: gifva dikad jord mot annan 
som är dikad, ÖG.* Men dikia, SM. B. 
12: pr. noi. 28, är .troligen gen. pl. af 
diki.

Dikta, v. a. upptänka. ny (lagh) d., 
U* SM.*

Dikur, se Diker.
Dild, dyld, f. (af dylia) hemlighet; eg. 

fördöljande, förnekande, köpte vether 
bondens husfrö i -dum, a: utan man
nens vetskap, Sk.*

Dirvas, se Dyrvas.
Disajing, n. ursprungligen en i Up

sala under hedendomen årligen i Feb
ruarii månad hållen stor offerfest, till 
hvars firande Svearne samlades (Jing 
allra svia), och hvarvid tillika hölls 
marknad en veckas tid; efter chrislen- 
domens införande ett vid kyndelsmes- 
sotiden hållet stort (ing (kyndiljing) 
tillika med marknad, hvilken senare 
ännu är bibehållen under namnet dis
tingen; jfr. Kyndiljing. Härom lemnar 
i synn. Sturlusons berättelse upplys
ning: ”haufuöblot scylldi vera at lipp- 
savluin at goe. scylldi Ja blota til fri- 
Öar oc til sigrs konungi sinom, oc scyll- 
do menn Jangat sökia um allt Sviavell- 
di. scylldv Jar Ja vera oc Jing allra 
manna i SviÖioö Jar var oc Ja mar- 
caÖr oc caupstefna oc stoö viev. En 
er cristni var i Sviöioö. Ja hellzc Jar 
Jo laugdiug oc marcaÄr” (01. H. Sapa, 
Christiania 1853, cap. öO). Tempus nun- 
dinarum upsalensium diclarum dyste- 
thingh nämnes i ett bref af 1322, Sv. 
Dip/. N:r 2358. Om anledningen liil 
namnet, d. se Ih. GL o. disa. — Däraf

Disajings dagher, m. den dag då dis
tingen börjades, och då troligen un
der hedendomen själfva offret firades. 
U.*

Disajings frijer, m. frihet för lag
sökningar under den tid (troligen en 
vecka), som distingen varade (jfr. Köp- 
Jing). U.*

Diska mat, disk mat, m., pl. n. eg. tal i— 
riks-kamraf; par af gäster hvilka vo
ro tillsamman om en tallrik. St.* trae-
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tighi ice. d., sextio ice. gäster. St.* Jfr. 
VSt. o. scotele.

Disker, m. 1) tallrik. U.*, där pate- 
nen menas, på hvilken brödet vid den 
h. nattvarden lägges. vara saman om 
ask ok disk, se Asker 3. Ordet är i 
denna bem. ännu brukligt; då t. ex. i 
Stockholm säges: tvätta diskarne, bety
der detla endast att tvätla tallrikarne 
(och andra på bordet brukade kärl) 
efter måltiden, utan att därför i o. di
skar inefattas att de skola vara smut
sade, såsom R-t (II. 305) synes anta
ga; men häraf hafva sedan uppkommit 
flera ord, såsom diska, förrätta denna 
tvättning, diskbalja, diskvatten &c. Jfr. 
Diska mat. 2) bord, disk (T. tisch). St.* 
aen han haver jiær disk ok duk a, allitf., 
o: om han bor där, U.* VM. II. Kr. 6: 2. 
hava sin enkanneliken disk ok duk, äta 
vid sitt eget bord, Chr.* vara um disk 
ok duk mæ]» andrum, äta vid samma 
bord, VM.* vara saman urn disk ok duk, 
ME.* Chr. Kg. 15. ther som han söker 
disk ok dug, hode sogæ en disk og 
dug, Sk.*

Diakn, diekn, m. diaconus (se VG. gl. 
2 o. dyaconus). VG.* St. Add. A. Jfr. Sub-, 
Ærchidiakn.

Diaupr, se Diuper.
Diokn, se Dæk.
Diunga, v. a. slå (dänga, dunka). VG.* 

Sk.* Jfr. Dvnter.
Diu» (dyp, H.), n. djup, djupt vat

ten. OG.* H.* mesta -pit, det största 
djupet, djupaste vattnet, Chr.* grava 
-pit af thy ruine ice., genom gräfning 
flytta åens djup, ändra strömfåran, 
Chr.* konings d., o: hafsbottnen, )( hafn, 
Sk*

Diuper (diaupr, G.), adj. djup. sar 
mundar -pt, G.* Jfr. Siujer.

Diauplaiker, m. djuphet. G.*
Diur, n. 1) villdjur. ÖG.* U. M. 7: pr; 

SM. B. 19. pr, 2-4; 27:1; M. 21: pr; VM.

I.M. 26:3; St. DrVd. 3: pr; Chr.* )( fæ, 
VG.* U. M. 1: i ; H. M. 1:1 ; ME * )( fughl, 
U. Kk. 7. 6. not. 2; M. 1:1; SM. Kk. 7: pr; 
H. Kk. 7; M. 1:1; Sk* ME. DrVf). 3: pr; 
6, 19:1. jfr. pr; St. DrVd. 16:1; Chr.* vild 
d., Sk.* ra ær kunungs d., o: tillhör 
konungen, och må ej af någon annan 
jagas, ÖG.* Jfr. Fælla, Hema föder : Bol-, 
Rå-, Villi-, ÆIghdiur. 2) djur i allm. 
(fæ eller annor) oskælik d., Chr. H. 14; 
DrVd. 3.

Diurs horn, n. ur- och bisonoxens 
horn, hvaraf i forntiden gjordes dryc
keskärl. VG.* ÖG.*

Diærft, adj. n. mycket. St.* Utan tvif- 
vel är ordet så skrifvet i st. f. diært 
= dighert: i I). skrifter förekommer ej 
sällan i samma bem. digert, dyghært, 
deyrt, diært, deert, och dært, deert är 
ännu i bruk, se Mb. D. Gl. och Dial. Ij. 
o. deert. Den Edinburgska hs. af St. har 
digerth i st. f. diærft, se Chr. foi et. s. 
CX. Jfr. Digher 4.

Diævulskaper, m. djefvulskap. Chr.*
Dobbel (dobel; dufl, G.), n. dobbel, 

tärningsspel. G.* St. J. 16:1 ; Db. §. 1. Ih. 
tager för afgjordt att d. (Mht. topel, 
hvaraf topelen, topelære, topelbret &c.) 
är samma ordsom tafel (hvaraf schack- 
tafel, eg. schackbord, schackbräde); men 
likheten mällan dessa ord torde dock 
vara tillfällig.

Dobber (dubbare; platt-T. =), m. an
karboj (som flyter på vattnet och vi
sar hvar ankaret ligger). St.* Jfr. Boia.

Dobhla (dufla, G. dople, Sk.) v. n. 
dobbla, spela tärning. G.* Sk.* St.* d. 
vider annan, St.* Jfr. Bort-, Fordobbla.

Dobblare, m. dobblare, spelare. Sm.* 
St.* -ra balker, St.*

Doghande man, m. (af dogha, duga; 
Isl. dugandmaÖr) duglig, rättskaffens 
man. Bj.* Detta ord må ej förblandas 
med dande man, hvilket, med liknande 
bem., kunde anses som förkortadt af
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detta (se Hi. Gl. o. danneman), men är 
af helt annat ursprung.

Dolska, f. (af dylia) nekande med ed
gång inför domstol. Chr.*

Domalöst, adv. utan föregången dom. 
Se Skælalôst.

Honiara pænningar, m. pi. en årlig ut- 
skyld till domaren. SM.*

Domar i (doineri, G.), m. I) domare 
i allm., den som dömmer i en sak. VG.* 
ÖG.* SM.* Bj.* G.* ME. Kg. 5:9; G. 4; så 
kallas Gud då en sak afgörs genom 
lottning, VG.*, konungen, U.*, biskopen, 
VG.* U.* )( iiæfndæinæn, Sk.* jfr. î\æm- 
damajer. mindre d. )( laghmajer, ME.* 
högre I. högsti d., i Västergötland öf- 
verdomare, under hvars profiling en 
vid landstinget afdömd sak kunde dra
gas, VG.* Jriggia -ra (vitni) af sama 
siettungi, o: tre af de på tinget när
varande män från sjet tingen, hvilka det 
troligen tillhörde att domina i där före
kommande mål (jfr. Jingmæn döma, 
Jingnianna domber, Sk., se pingmæn), 
G.* Jfr. Landsdomari. 2) en af de två 
domare, som i Upland, Södermanland 
och Väst manland förest odo h vart blin
dare. Ll* SM* VM* )( lag hman, U* 
SM. Kp. 12: pr; pg. 3:1; 8: 1, 2; Add. 11. 
3) denna titel gifves i Chr. särskildt åt 
den man, åt hvilken häradshöfdingen, 
enligt hvad då var tillåtet, hade upp
dragit sin domsrätt, och hvilken äfven 
kallas hæreds domare, Chr.* hæreds- 
höfdingc eller (hans) d., = hæredshôf- 
dinge eller then hans dom haver, Chr.*, 
eller Jæn han haver sin dom i tuender 
sat, ME. pg. 16.

Domber (dom, Sk.), m. 1) tillstånd. 
Se Annöjogher; Friji-, Krank-, Kristin-, 
Man-, Uvin-, Rik-, Siiikdomber. 2) dom. 
U.* SM.* VM.* G * St* gujs d., se Gnb. 
konongs d., VG.* ÖG.* U* SM.* ME.* 
St. Kg. 10: pr. döma konungs doma, o: 
på konungens vägnar, Chr.* laghmans

d., VG.* ÖG* SM.* H. Kk. 20; p. 11;ME. 
pg.37:pr. hærajshôfjinga d., VG.* ÖG.* 
ME. pg. 10, 37: pr. fiarjungs höfjenga 
d., ÖG.* foghatans (borghainæstara) ok 
rajmanna d., Bj.* St. Kg. 5,10: 1. radli- 
manna d., St. Æ. 11. Kings manna d., 
OG.* Sk.* fa dom af Jingmannum, SU.* 
doinarans d., U.* SM * VM.* skils hans 
(n. næmninga mans) d. gilder (jfr. \æni- 
ninga man), SM. Add. 11. kirkiu d., U.* 
Sk. I. 9. not. 30. biskups d., U.* rætter 
d., U.* H. Kk. 19; 5; Sk * lagha d., ÖG.* 
VM.* ME.* St. DrVl.13; Chr. Kp. 13. æp- 
tir laghuni ok lagha domain, SM * la
gha doma koma a man, ÖG * föra (lagha) 
dom (a man), se Föra. dom (til) taka, 
se Taka, fa (n. Jær) til dom, Sk.* dom 
(ut) giva, VG.* SM.* göra dom, ME. 
Egn. 22: pr; pg. 34: l. d. ær givin a Jin- 
gi, U.* d. bomber a mal, VG.* sva kom 
d. a mal Jit 1. hans at &c., edsformu- 
lär, VG.* hava dom firi sik, ME. B. 2: 
pr. d. ganger a 1. ivir man, U.* SM.* 
VM.* Sk.* d. ganger a lif, U.* sitia fore 
domen, sitta för domens skull, o: så
som domare (jfr. Firi), St.* standa dom, 
U.* Bj. 11: 3. taka mutu firi dom sin, 
VG.* St. Kg. 5. synia manni dom, ÖG.* 
domari dva*l dom sin, U.* kæra.. æp- 
ter dömdan dom, a: sedan inom staden 
blifvit döindt, St. Kg. ind. 10. ganga ej 
mæj dome til takiium 1. döindom, a: 
sedan det blifvit dömd t till edgång, VG.* 
nyti mæj doinuin, nyije (hästen) sedan 
dom därtill blifvit gifven, SM.* hænge 
up (Jiiif) mæj dome, SM.* taka mans 
fæ liuej dome, Sk.* sökia &c. nurj 1. 
îeptir doiuiim ok (fullum) skælmn (jfr. 
Skæl), U.* SM.* VM. II. B. 18: l; ME.* 
hava fore sik dom ok full skæl, dom 
ok skæl til taka, utan dom ok skæl, 
VM.*(u. Skæl); H.* sökia ut mæj do- 
mnm ok næmd, a: æptir domarans do
me & c., såsom det i det följande för
klaras, SM.* mæta ut sak æptir domi,
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H. p. 4: pr. væjria septir dome, SM.* de
là 1. kæra a domarans dom, se Delà, 
Kæra. varin varÿe for kunungs dome
&c., o: de kunna ej dominas lill straff af 
konungen I. dem som utöfva hans doms- 
i-ätt, 1. att böta till häradet och måls- 
ogaren, )( fælde undi kunungs ræfst, 
ME. Kg. 31. löse sik sva sum eghandans 
d. ær til, så soin egaren döm mer ho
nom, o: med så stor summa som ega
ren fordrar i lösen, VG.* Jfr. Domi, 
Blodngher, Lösa; Hæra]>s-, (tvarstada-, 
pings domber. 3) domsrät t. jiæn dom 
havir i liimiriki, VG.* hava högsta dom 
ivir alla domara, SM.* ME.* jiæn do- 
min havir, o: domaren, SM.* mani til 
doms vælia, SM.* maiini dom (sin) i 
hænder sætia, U.* SM.* ME.* hava ko
nungs dom (a ræfst æller landstingom), 
VG.* ÖG* SM.* ME. Kg. 23:5, 7; 32; pg. 
34: pr; 39; EJds. 23, 37; Chr.* hava kir- 
kiuniia dom, U.* SM.* hava hisknps dom 
(handa mællum), U.* H * hava hæreds- 
höfdinga dom, Chr. Tg. 5; jfr. Domari 
3. misti dom sin, afsättes från sitt do
mareämbete, SM.* 4) i sammansätt
ning = dömi. Se Biskups domber. 5) 
domstol, vara 1. koma fore konungs dom, 
ME.* vitni biera 1. vitna fore (konungs) 
dome, VG. II. Præf.; Add. 7: 18; ÖG.* 
ME. E£>s. 22; St. Eds. 17. vitne ganga 
ater for konungs dome, ME. pg. 32: i 
tliet komber fore domen, St.*

Dombref (doms bref, Sk.), n. dombref, 
skrifven dom. Sk.* ME.* St. Kg. 10: pr. 
kunungs d., ME.* Chr. Kg. 32: pr.

Dombrut, n. (af bryta 4) 1) dombrott, 
olydnad mot en gifven dom. ÖG.* alla 
saker for d., Chr.*, där dock for tro
ligen är skriffel, och bör vara ok, så
som i Tg. ind. 32, och d. således har 
den här under 2 upptagna bem. afbö- 
tei\ kun ungs d., olydnad mot konun
gens dom, ÖG.* (laglimans ok) hæraj>s- 
höfdinga d., ME.* Chr. B. 33: 2; Tg. ind.

39. æi. . utan d. fylghi, o : om ej sva
randen, som icke inställt sig till svaro
mål vid tinget, och därför blifvit un
derkastad utmätning, men ännu däref
ter fortsatt sin (redska och blifvit dömd 
till böter för lyktaran, slutligen, se
dan dom blifvit fälld, trotsar med o- 
lydnad mot domen, U.* SM.* 2) böter 
för dombroli. Chr.* konungs d., böter 
för olydnad mot konungens dom, Chr.* 
miieta ut konungs d., ME. Kg. 33. mæta 
ut., sum annur konungs d., a: likasom 
sådana böter (ty annur är här öfver- 
ftödigl, jfr. Annar 1), ME. G. 8: 5 (jfr. Kg. 
28.); Clir. G. 8: 5.

Dom föra, v. a. hänskjuta till någons 
dom. d. sik undir kuniing (æller hær- 
tugha), U.* SM.*

Domi, m. 1) = domber 2. VG.* SM.1* 
VM* H* Chr. G. 21; B. 2: pr; 27: 3. la- 
gha d., St.* Chr. B. 27: 2; Tg. 25. (lagha) 
doma (til) taka, se Taka. Jfr. pings 
domi. 2) = domber 3. manni doma i hæn- 
der sietia, H.*

Dom iucighle, n. sigill som sättes un
der domar, jien kunungs d. haver, o: 
konungens canceller, ME.* Chr. Tg. 42.

Domkirkia, f. domkyrka. Chr.*
» Doms bref, se Dombref.

Doms hærra, m. domare, -rar skulii 
syn til luemna, o: konungen, lagmannen 
1. häradshöfdingen, som nämnas i det 
följ., ÖG.*

Doms vitni, n. bevis genom vitnen om 
en gifven dom. Sk.*

Domvilla, f. orätt dom (af mistag), 
(domvilla). U.* H. Kk. 19: 5.

Dople, se Dobbla.
DoraJjer, adj. (af dyr) försedd med 

dörrar, læst hus ok dorat, se Læsa. Jfr. 
Odorajer.

Dottir, doter (dottær; nom. gen. doc- 
tur, acc. doctir, VM. dotte, dote, Sin. 
pl. dottær, döttir, dôtær; dytrir, dytir, 
dydir , dal. dydrum, G.), f. dotter. VG.*
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ÖG* U.* VM* Sm*G.* Sk.* Jfr. AJal-, 
Brojor-, Dottor-, Bub-, Slökifriju-, 
Sty p-, Suna-, Systor-, py dotir.

Dottorbarn, n. dotterbarn. VG.* U.* 
VM.* G.* ME. Æ. 1 ; St.*

Dottor dottir, f. dotterdotter. VG.*
Dottorsun, in. dotterson. VG.* ÖG.* 

H. Æ. 15.
Doya, Dojer, se Döia, Döjer.
Dojsöker, m. dödens anfall 1. före

bud, dödskamp. VG.*
Dragha (drægha, impf, dro; sup. och 

part. pass. n. draghit, dræghit, droghet, 
draliit, dræhit, VG., men ej i inf. dra- 
ha, såsom Ib. nppgifver), v. a. 1) dra
ga. VG.*ÖG.* U.* SM.* H. Kk. 21:3; Sk.* 
ME.* d. oter or a, d. qværn, VG.* d. 
tmigii ut af hafJi, G.* d. not, nota- 
dræt, vinternot, U.* SM.* H. V. 14:4;ME. 
B. 20: i. d. met teller miarja, ÖG.*, där 
dock enligt två hss. bör läsas: dragher 
not lsegger næt &c. uxi sum Jrca vare 
haver draghit, n. plogen, ÖG.* en han 
(n. oxen) ai drager, n. plog 1. vagn, G.* 
d. anda til ok fran (n. sik), SM.* VM.* 
har af d., o: bortrycka, G.* d. sværj 
or slijrum, H. Kg. 10. d. svärd 1. knif 
(at andrum), Bj. 14:13 ; St. SV1. 12; Chr.* 
d. ut knif, n. ur slidan, Bj. 3: pr. d. 
undan, genom försnillning undanhålla, 
VG* d. or husi 1. husum, laga ur nå
gons hus ljufgods, som vid ransakning 
där blifvit funnet, VG.* d. utlændskan 
ræt in i rikit, SM.* d. spiut (firi diu- 
rum), utsätta (och genom någon inrätt
ning hålla spändt) spjut såsom själfskolt 
till villdjurs dödande (jfr. Ælgstokker), 
ÖG.* SM.* d. Jiufsku a sik, se piuf- 
ska. sar &c. ther ey draglia til dödh, 
som ej ådraga döden, ej äro dödande, 
Chr.* d. bandti, bestämma fredskret- 
sen, draga en gränslinie därför, G.* 
dragi e (n. bandu), G.* draghas, v. dep. 
hårdragas, luggas, ÖG.* Jfr. Fiærmer; 
A-, Fram-, Har-, llp-, Dt dragha; Bo-

dragli, llandraghin, Ardrögh, Repdrö- 
gher, Kndrechtelige. 2) bära (T. tra
gen). Se Sten. 3) draga tyg öfver nå
got, öfverdraga. Se Bladragning. 4) 
draga ut på tiden, förhala, draghin Jæt 
æcki længer, VM.* ME.* St. R. 13, 15. 
not. 2; Chr. B. 8: 2. 5) uppehålla, hindra. 
Sk.* Detta ord förekommer med sam
ma bem. i Y. SelL. II. 50, 51; III. 30. 0) 
v. n. draga (åstad), tåga. d. til fiænda, 
ME.* Jfr. Af-, l)t dragha.

Draghlika, dra*gheligha, adv. drägli
gen. ME.* Chr.*

Draghrep, n. (Isl. dragreip) rep hvar
med segel hissas. St.*

Drap (dræp), n. dråp. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* H.* G.* Sk.* )( rnorj, VM.* fa d., 
blifva dräpen, VG.* ÖG.* man til -ps 
taka, se Taka. drapa balker (mæj vilia 
I. vaja), ÖG.* ME.* kunu d., dråp som 
begås af qvinna, ÖG. Dr. 9: 2. d. Jæs 
annöjugha, o: då träl blifvit dräpen, 
ÖG. Dr. 17: pr. göra (manne) d., om fä- 
krealur, SM. M. 17: rubr., §. 2. vitna man 
til -ps, ÖG.* dræpa man a d., se A 1, a. 
drap innan siænga (jfr-. Innan siænga 
drap), SM.* VM.* döma til -ps ok til 
döja, dömma till döden, VG.* æro alt i 
eno -pe majer ok kona, ær alt at 1. i 
enu -pe fræls man ok annöjugher, o: 
äro de delakfige i samma dråp, VG.* 
ÖG.* böte æpter -puni, a: såsom i DrVl. 
stadgas, St.* Jfr. Afalls-, Af fals-, Bak- 
vaja-, Dulgha-, Döjs-, Forgærninga-, 
Handaværka-, Innan siænga-, Kirkiu-, 
Man-, Tvæbôtis-, Vaja-, Yiliaværks-, 
præbôtis-, Oia drap.

Drapa böter, f. pl. dråpsböter, sva sum 
skils i -botum, o: i Drapa-balken, där 
det talas om dråpsböler, ÖG.*

Drapamal (drapmal), n. dråpmål, dråp
sak. OG* ME.* d. medh vilia 1. vadha, 
mål angående dråp med vilja 1. våda, 
St.* sum i -lum skils, sum för var skilt 
i -lum, a : i balken 1. balkarne om dråp,
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VG.* ÖG * ME.* St.* -la balker (med vil
la), ÖG.* St.*

Drapari (drtepari), ni. dråpare. VG.* 
ÖG.* U.* SM* VM.* raetter d., SM.* 
sander d., ME. DrVl. 28, 29. sander d. 
)( rajibani och haldbani, SM.* taka u- 
rættan d., se Orætter. Detta ord före
kommer äfven om fä som dödar annat 
fä, Bj.* d. balker, VG.* Jfr. Mandrapare.

Draumber, m. dröm. G.* Jfr. Droyma.
Dravel, n. (Isl. drall) drafvel, för

virrad!, oförnuftigt prat. Sådan är den 
nu vanliga bem. af d. o., men det sy
nes förr hafva betecknat äfven moralisk 
dålighet, hvilken bem. igenfinnes i äl
dre D. skrifter, och ännu träffas i vårt 
folkspråk, se Mb. D. Gl. o. dravel; Rz.
0. dravla; PM. o. drafvel. — Däraf

Dravels fulder, adj. full af drafvel,
den som ej gör annat än det som är 
förvirradt och dåligt, drukkin ok d., 
allitt. ÖG.*

Driauger, adj. (Isl. drjiigr) dryg, som 
förslår väl och varar länge, -gari, coin- 
par. öfvervägande, bättre. G.*

Drikka (impf, drak, pl. drnkko; præs. 
pass. drigs för driks, G.), v. a. dricka. 
VG.* J»æt drak ok dij»i miolk or I. af
1. ok nioÿor spina, allitt. VG.* tliet som 
setandi eller -kande ser, det som skall 
ätas 1. drickas, a: mat- 1. drycksvaror, 
St.* d. hrydlöp, VM.* G.* d. gengierj», 
Sm. 12: i. d. löthköp, se Löthköp. Jfr. 
Drukkin.

Drinkare, m. drinkare. Sm.*
Drineke, f. dricka, svagdricka. Sk.* 

Jfr. KR. G DL. V. 148, 285, 294.
Driva, v. a. I) drifva (bort &c.). Sk.* 

d. köp eller skifte i gen, drifva till
baka, anställa klander till upphäfvande 
af köpet 1. skiftet, Chr.* Jfr. Ater-, lit 
driva; Fsedreft. 2) drifva, nödga. H.* 
ME.* han (acc.) dref nöj» J>ter in, nöd 
tvang honom att släppa dit kreaturet, 
SM.* 3) drifva, idka (ett yrke), d. kö

penskap, köpskat, köp, köpslaghan, kö- 
penskat, inarknadh, St.* Chr.* Jfr. Be
driva. 4) v. n. drifva (på vattnet), d. 
til sio, St. Sk. 5. koma -vande, Sk.* St. 
Sk. 9. go]»s til lands -vit, Bj.* 5) drif
va omkring syslolös. Se Drivari.

Drivari, m. lösdrifvare. d. seller biae- 
nistolös, VM.*

Dro, droghet, se Dragha.
Dropa rum, se Drups rum.
Droten (pl. drotnar), m. herre (éga

ré, föreståndare). )( ambsetna I. ÿrel, 
G.* Jfr. Jorÿse-, Kirkiu-, Lanar-, Land 
droten.

Drotning (drytning, G.), f. drottning.
G. * Sk.* ME.*

Droyma, v. a. m. daf. drömma, draum- 
ber -mdi henni, G.*

Drozsieti, drotssete (defin. -ten 1. drotz- 
ten, Chr.), m. (Isl. dröttseti) 1) skaffa- 
re (vid bröllopp). G.*, i T. öfvs. schaf- 
fere; kallas nu på Gotland skaffare. 2) 
(riks-) drotset. Chr.* — Om d. o. jfr. 
Ih. GL o. drottsset; P. A. Munch, det Nor
ske folks kist.} IV. 1. s. 608.

Drukkin, adj. (part. pass. af drikka, 
eg. fylld af vatten 1. annan vätska, jfr. 
Drukna); drucken. G.* d. eller odnik- 
kin, Chr.* Jfr. Dravels fulder.

Drukkenskaper (-skab, Sk.), m. dryc
kenskap. Sk.* Chr.*

Drukna (drunkna), v. n. (af drukkin, 
eg. fyllas af vatten 1. annan vätska) 
drunkna. VG.* ÖG* VM.* G.* Sk.* St. 
Æ. 6: pr; Chr.*

Drumber, m. = lurker. Se Nokkadrum- 
ber.

Drup, n. dropp, takdropp. Se Drups 
rum, Opsadrup.

Drups rum (drup-, drupa-, dropa rum),
n. rum för takdropp (vid hus). ÖG.*
H. * Bj.* St*

Drusi, n. (N. drose) hög af tröskad 
men ännu icke harpad säd, prov. dråse. 
Någon annan bem. af d. o. är icke känd;
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denna synes dock ej kunna förklara or
den : ganger a -sa aldin full svin, ÖG.*, 
där fråga är om något slags skada som 
görs af ållonsvin.

Drygher, ra. drög, kälke. ME.*
Dryghise, v. a. (Isi. drÿgja, göra dryg, 

utföra, bedrifva, af drjtigr, drygr; N. 
drygja, D. dröie, göra drygare) full
göra, utföra, d. logh, d. til vinningæ 
logli, Sk.* giter han ad næfnd drugliit, 
o: om han ej kan utföra sin befrielse ge
nom nämndens ytrande, Sk.*

Drykker (pl. acc. -ke, -kia; gen. -k- 
ioni), m. 1) dryck. Bj.* G.* St.* onder 
d., förgift, VG.* 2) dryckslag. Se Öl- 
drykker.

Drykkia, f. 1) = drykker 1. G.* Jfr. 
ip drykkia. 2) = drykker 2. St. B. 22: 
pr. not. 12. lagha d., ett af de två i ÖG. 
föreskrifna drjckslag vid äktenskaps in
gående, då på det ena frieriet skulle 
högtidligen anmälas och fästning ske, 
och på det andra giftermålet fullbor
das, ÖG.* Jfr. Vakna-, Öldrykkia.

Drypa, v. n. drypa. Bj.* St.*
Drytning, se Drotning.
Dræglia, Drægheligha, se Dragha, 

Draghlika.
Drænger, m. 1) ung, ogift man, lös 

karl (Isl. drengr, ogift, ung man ; dren- 
gir heita imgir inenn biilausir menait 
jicir alla ser fiär ejia orÖztir, Snorra- 
Edda, Stockh. 1818, s. 195; D. dreng, 
gosse), lösker d., -IL* Chr.* Jfr. Odæ- 
dhis drænger. 2) goÿer d., rask, dug
lig man. Sm.* sniæller 1. lætlater man 
ok g. d., g. d. til sværd &c. VG.* Jfr. 
Drænskaper, Ih. Gl. o. dreng, och hans 
disp. Vet. Catal. Reg g. Sv. G. s. 113 o. 
f. 3) tjenare, dräng. Chr.* )( bonde, 
ÖG.* U* SM.* Sm.* ME. B. 28: l. legho- 
maÿer eller d., VG.*, där med d. eg. 
torde menas en yngre dräng. Jfr. Le- 
gho-, Yaldrænger.

Drænskaper (för drængskaper), m. (af

drænger 2; Isl. drengskapr) manlighet, 
hjeltemod. VG.*

Dræpa (impf, drap, 2 pers. drapt; is npf. 
conj. drapi, U. M. 46. part. pass, dræpin), 
v. a. 1) slå (Isl. drepa =). dojunn -pin 
( )( hoggin 1. sarghaÿer fullnm saruin), 
slagen till döds, ihjälslagen, dräpen, 
SM.* VM.* at daujumi d., G.* Jfr. Doÿs- 
drap. 2) dräpa. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* 
SU.* )( myrÿa, ME. H. 2; St. H. 2: pr; 
Chr. Æ. 12: 3; H. 2. d. ok af daghum ta
ka, VG.* ÖG.*, jfr. Dagher 5. d. nue]» 
forgærningiun, sik sielver d., SM.* d. 
nian af sær, dräpa man från sig, o: för 
sitt försvar, i nödvärn, VG.* d. man a 
drap, se Drap. d. til arfs, se Arf3. gi
va sak æptir döjiaii ok -pnan, allitt., a: 
efter en död som blifvit dräpen, an
klaga någon för dråp, U.* VM. II. M. 
26: 17. mæn, gæstir &c. -pas, dep. a: 
den ene af desse dräper den andre, 
ÖG.* U.* VM* gæster ok bonde -pas, 
H. M. 6: pr. Detta ord brukas äfven om 
fa och villdjur som dödar 1. dödas. VG.* 
ÖG* U.* SM.* Sk.* bi dræpa bistok 
annars, ME.* Jfr. Foter, Hinnugh; Hem-, 
Odræpin.

Dræpari, se Drapari.
Dræskulli, se preskulli.
Dræt, f. (af dragha; Isl. drattr, m.) 

(i sammansättningar) dragande, drägt.
Se Bo-, Bol-, Bos-, Fiska-, Har-, Kæl- 
ka-, Nota-, Ipdr.æt.

Dull, Dulla, se Dobbel, Dobbla.
Duga, v. n. gälla, vara gällande. G.* 

Sk.*
Dughande, adj. (part. af duga) he

derlig, trovärdig, d. man (Isl. dugandi 
inaftr, dugandmaör), Sk.*

Duker (dug, Sk.), m. I) duk, ett styc
ke tyg i allm. Se Hovuÿduker. 2) bord
duk. Se Disker.

Dul (dyl), n. (af dylia) 1) döljande, 
myrdha annan ok læggia a d., a: dölja 
liket, Chr.*, där dock en hs. tilläfven-
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(yrs genom skriffel har d. o. i si. f. lön. 
2) nekande, d. a læggia, neka, U.* SM.* 
VM. IL M. 31: pr; H. M. 31: 4. a dulum 
(fore) standa, VM.* 3) nekande med 
edgång inför domsiol. biujia d. (gen 
leÿsn), tillbjuda all värja sig med ed, 
U.* d. biuÿa ok nei, erbjuda sig alt 
styrka sitt nekande med ed, SM.* æn 
han koniber eig dulum vij>, om han ej 
kan fria sig med ed, VG. I. FB. 8; II. U. 
17. han koniber eig dulum viÿ, jiam 
koniber sengu duli 1. ængiiiu dulum fore 
1. vijer, komi ei dyli viÿer, liavi ænkti 
d. fore, han får ej värja sig med ed, 
ulan fälles åt saken oakladt sil t ne
kande, VG.II. U. 27; U.* VM. II. Kp. 1.1; 
ME.* Chr.* dulin (pl.) dömas niÿer, d. 
s., U.* brista at dulum, ej kunna fria 
sig med ed, Sm.* e skulu d. fore dö- 
Jmm standa, standi dul fore dö^uiii 1. 
döjis (n. mans) sak, då den döde blif- 
vit anklagad, får hans arfvinge fria ho
nom med ed (för alt undgå alt betala 
böter för honom, jfr. Dö]>er, adj.), VM.*
H. *

Dula, v. a. neka. G.* Jfr. Dylia.
Duladrap, se Dulghadrap.
Dulghadrap (duladrap, SM. H.), n. (af 

dylia 1) 1) dulgadråp (fördoldt dråp);
så kallas det om en människa är drä- 
pen ulom lästa hus, och dråparen ej 
blir upptäckt. U* SM.* VM.* 2) dul- 
gadråpsböler, som erlades af häradet 
(1. skeppslaget). U.* SM* H.* ME.* Chr.* 
d. )( mordgæld, Chr.*, ehuru dessa två 
ord här, likasom i ME., blifvit brukade 
till belecknande af samma sak ; se ME. 
föret. s. LXXXII. I en yngre till VG. 
hörande hs., V. 1, där d. o. förekom
mer, måste därmed förslås de böter 
som, enligt nämnda lag, då någon hade 
blifvit dräpen ulom en mans gårdsport,
I. ute på marken, skulle erläggas af 
grannarne i byn, 1. af närmaste by 1. 
byar, 1. af hela häradet, VG.*

Dulsak, f. mål, där kyrkstralf men ej 
böter eger rum. Sm.* Då d. o. eg. ej 
kan betyda annat än en fördold sak 
(och ej kan förblandas med dulsmal), 
synes benämningen hafva sin grund däri, 
att ett mål, där det ej kunde dom
inas till böter, ansågs mindre komma 
till offentlighet 1. allmän kännedom.

Dills ejier, m. (af dul 3) ed, hvari- 
geuoin svaranden styrker sitt nekande, 
värjeinålsed. U.*

Dulsmal (dyls mal, Sf.), n. mål, där 
svaranden får fria sig med ed. )( vit- 
uis mal, ME.* St* Chr.*

Dur, se Dyr.
Dusin, n. (af Fr. douzaine) dusin. sæl- 

ia spisseri lielum -nuin (eller halvum),
St.*, där d. o. synes beteckna antingen 
antalel af lådor 1. paketer, där sådana 
varor inlagda lilläfvenlyrs plägade säl
jas, 1. ock en viss vigt (jfr. VSt. II. 36.).

Dvælia (impf, pl.l pers. dvaldum), 1) v. 
a. fördröja, uppskjuta. Se Domber 2. 2) 
-as, v. dep. dväljas, uppehålla sig. VG.* 
3) dröja. U.* SM*

Dy, se Dyi.
Dyande (dynde),?(ND. dynd) dy, gylja. 

Sk.* Detta ord må icke förblandas med 
ordet dyngh, dynga, som ursprungligen 
har helt annan bem. Jfr. Dyi, Dyngia.

Dyghd, f. dygd. sia sit bion til godk- 
ra thinga ok d., a: till dess förbät
tring, St.*

Dy ger, se Digher.
Dyghn (döghn, dyghne), n. dygn. ME. 

pg. 28; St. R. 10; Chr. Eds. 35. um d., 
dygnet om, hela dygnet, ÖG.* Jfr. Da- 
gher 2, Samdyghnis.

Dygr, se Dögher.
Dyi, dy, m. (Isl. N. dy, n.) dy, gytja. 

VG.* Troligen är dy en nyare och för
kortad form af dyi, hvilken förkort
ning har föranled! förändringen af ge
nus i Isl. och N.; jfr. R-t II. 49. Jfr. 
Dæk, Dyande.
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Dyl, se Diil.
Dyld, se Dild.
Dylia (impf, dulde, sup. dult), v. a. 

m. acc. 1. gen. 1) dölja. SL* Clir.* d. sik 
undan, Chr.* Jfr. Dild. 2) neka, för
neka. d. læglier, barn, sar, gæld, gær- 
ning &c. VO.* ÖG.* U.* SM.* H.* Sk.* 
dylia sokna mæn, dyl han, vil han d. 
at <Scc. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H* Bj. 
40 ; G.* Sk.* ME.* SL* d. ok sighia nei 
firi (sik), SM.* VM.* d. fore sialvan sik 
ok gängse vijer fore sin Jræl, Sk.* d. 
(baje lighris ok) barns, ()G.* VM.* vil 
liun (n. meiudin) d. all, nekar hela 
nämnden att hon blifvit utnämnd, L1.* 
dyls dråpet, om ingen erkänner sig 
hafva gjort dråpet, i. den som är an
klagad nekar därtill, U.* dyls alder arf, 
om någon alldeles nekar att inehafva 
ett arf som skulle utgifvas till en an
nan, Sk.* at Je böter itiughii ey dylises, 
att han ej må kunna neka att han ut- 
fäst böterna, Sk.* dela dult (arf), tvi
sta om arf, då den ene nekar det fac
tum, hvarpå den andres påstådda arfs- 
rätt grundar sig, ÖG.* Jfr. Dula. 3) 
inför domstol styrka sitt nekande, van
ligen genom ed, äfven genom nämnds 
ylrande 1. (enligt Sk.) genom järnbörd, 
ÖG.* vil lian hvarte sei g selda ok sei d., 
VM. II. Æ. 20: i. d. ran, vinsorj, ÖG.* 
d. Jokkse bot, genom edgång fria sig 
från erläggande af sådana böter, Sk.* 
d. barns ok hæfjar, ransins, ra Ja 1. 
værka sinna, ÖG.* Sm.* ME. Æ. 15. d. 
firi akomu 1. sak, ÖG.* d. firi nghur- 
inagha, kunn, döjan, a: i deras ställe, 
ÖG.* Je skiilu.. eig d., de få ej fria 
sig med ed, VG.* ÖG. EJs. 11. gita dult, 
ÖG.* H.* d. msej eje (æptir landsla- 
gliuni, hvart æptir sinn lati Scc.), VG.* 
ÖG.* U.* H.* d. mæj ens sins eje, tvæg- 
gia manna eje ok siælver han JriJi, 
tvem niannum ok siælver han JriJi, o. 
s. v. ända till mæj Jrætylftiim eje, VG.*

ÖG.* U.* SM* VM.* II.* Sin.* Sk* ME.* 
d. mæj JriJiæ 1. siætæ mans cj, o: ire 
1. sex mäns ed, Sk.* d. mæj tvætylftn 
1. Jrætylftu, a : mæj tvætylftum 1. Jræ- 
tylftum eje, ÖG.* d. mæj vitsorjum 
jera sum vijer varu, a: med deras ed, 
SM.* dyli æptir Jy sum sakin ær til, 
= væri sik mæj ejum æpti Jy sum gæl- 
dit ær til, SM. Kp. 9:1. jfr. pr. och Æ. 
5:1. d. niæj sokna-, fiarjungs-, hærajs 
næmdinne, a: med nämndens ed, om 
hon kunde svärja att socknen &c. var 
oskyldig; jfr. Ja skal hærajs næmd 
Jæt vita at han do af sylt &c. ok orkar 
egh Jy Ja skal liæraj morJgiald ut 
fæsta, ÖG.* d. mæj (liæræjs) næfiid, 
tolf næfndum mannuni, iarne, trnghs 
iarne, Sk.* Jfr. Dolska.

Dylkas, v. dep. tredskas; så synes 
detta för öfrigt obekanta ord böra för
stås. VM.*

Dylsbot, f. böter för döljande; så 
kallades böter som erlades af dråpare 
som ej genast tillkännagaf dråpet. VM.*

Dyls mal, se Dulsmal.
Dy ma, se Döma.
Dymbildaghar, m. pl. (Isl. =) dagarne 

i veckan näst före påsk, 1. eg. de tre 
dagarne onsdagen (som ännu i vår tid 
varit kallad dymmeionsdag), thorsda- 
gen och fredagen (jfr. Dymbilvika). SM.*

Dymbeldagha vika, f. veckan näst före 
påsk, i hvilken dymbildagarne infalla, 
dymmelvecka. ÖG.* Jfr. Dymbilvika.

Dymbilvika, f. (Isl. =; D. dimmelugc) 
= dymbeldagha vika. ÖG.* Ordet kom
mer troligen af dumber, slum, mörk, 
dum, oredig 1. svag till förståndet (Isl. 
dumbr, mörk, stum, hvaraf dumbrauör, 
mörkröd); och veckan fick utan tvifvel 
detta namn däraf, att klockorna från 
onsdagen, då de uppbundos för att ej 
mera gifva ljud under dagarne före 
påsk (se Klokna ojensdagher), voro 
stumma (likasom orgelmusiken i våra
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kyrkor ännu i våra dagar intill år 1823 
varit inställd under hela fasllagstiden 
före påsk). Äfven Gudm. Andr. i sitt 
Isl. Lex., härleder ordets första del 
från dumbr, mutus, a silentio campa
nte, och anför därjämte ett ord thom- 
bul, som skall betyda instrumenta li- 
gnea, quibus tunc pnlsare licuit ; h var
med kan jfs. det som Dufr. (Gl. o. 
tabula) anför om en tabula lignea, cu
ius percussione excitabantur monarki, 
mal/eolo scilicet tabulam tundente, BH. 
åter öfvs:r dymbill med cr o t alum li- 
gneum, en träskallra 1. casfagnette som 
brukas vid dans; men Pr. och EJ. kän
na inte sådant ord. En helt annan för
klaring uppgifver H. Gram, i en af- 
handling om Dimmel-Uge, i Skrifter, 
som udi det Kiöbenhavnske Selskab af 
Lærdoms og Videnskabers Elskere ere 
fremlagte og oplceste, II. s. 157 o. f., 
där d. o. härledes från Isl. dimmr, mörk, 
och åberopas Lat. tenebrce, Fr. ténè
bres, hvarmed enligt Dufr. beteckna
des det officium ecclesiasticum, som 
förrättades om morguarne onsdagen, 
thorsdagen och fredagen i påskveckan. 
Ehvad man vill härleda d. o. från dum
ber 1. diinmr, synes det vara svårt att 
förstå huru häraf har kunnat blifva 
dymbil; förhållandet är troligen det, 
att dyinbill, det verktyg som brukades 
i klockornas ställe, ursprungligen är 
ett Eng. ord, dumb-bell, en stum kloc
ka; så förklaras saken af Cl-Vf.: ”du
ring the dymbildagar the bells in Icel. 
were rung with a wooden tongue cal
led dymbill; a dymbill is often mentio
ned among the inventories of Icel. chur
ches of the 14th century; it is, however, 
likely that the word dymbill itself is 
simply derived from the Engl, dumb
bell, as in the Roman church the bells 
were dumb or muffled in the passion 
week. Jfr. en artikel i tidningen Stock

holmsposten, 1820, N:r 72,73, hvars förf. 
synes finna Grams förklaring antagligast.

Dyna, f. dyna, kudde. Sk.* Jfr. Hofÿa 
dyna.

Dyngia, f. eg. hög i allin. (Isl. =, D. 
dynge); dynghög. d. ligger inne, o: är 
qvar där den blifvit samlad, och ej 
utkörd på åkren, H.* Jfr. Möghdyngh.

Dynis dag, se Dyonisii dagher.
Dynter, m. (af diunga; Isl. dyntr, BH.) 

slag, rapp, prov. dunt. VG.*
Dyonisii dagher (dynis dagh, Sk.), m. 

Dionysii dag, den 9 October. Sk.* ME.* 
Kallas Dynios mæssa, ME.*

Dyp, se Diup.
Dyr (dör; dur, G. dal. durum, do- 

ruin), n. pl. dörr. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* G.* Sk.* hava dö]>an varjinaj) fore 
durum, a: i huset (jfr. Kirkiu dyr ), U.* 
SM.* döjer (ligger) firi durum, lik är 
i huset, VM.* Jfr. Bryta 2; Felli-, Kir
kiu-, Lectara-, Mylno-, Sanghus dyr; 
Doraj>er.

Dyr (dyrir, G. 19: 25. compar. dyri, 
dyrse, dyrra), adj. dyr, det som något 
kostar i betalning 1. böter, so miklu 
vereldi sum hin 1. kuna icr d., a: så 
stor mansbot som han 1. hon gäller, G.* 
so hvern (tann) sum han d. ir, för hvar 
(and så mycket som den kostar, enligt 
hvad i det följ. bestämmes, G.*, där 
dyrir af R-t (II. 415 not) anses vara 
skriffel för dyr, ehuru, med de många 
likheter som finnas mällan språket i 
G. och Isl., dyrir väl kan svara mot 
det Isl. dyrr, och ej mera behöfver 
vara skriffel än gierir, som läses här 
på många ställen, och bierir, 17: pr. 
væri angin hunder dyrra* at gældum, 
a: han kostar ej mera i böter, H.* Jjet 
ter j»rim markiim dyrra, det är tre mar
ker dyrare i böter, VM.* juet a væra, 
kuna 1. ovormaghi vari halvu dyrra (at 
botiim), därför bötes dubbelt mera, U. 
Kg. 11:1; SM. M. 12: 3. not. 43; VM.* H.
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Æ. 2: i;M. 2: pr; 20. haus friÿ ær halvu Dæk (diokn), f.? (Isl. dökk, f. för- 
dyræ, H. Kg. 10. Ja vari bot halvu dyr- djupning i landskapet, Fr.,N.dokk,dekk) 
r*, o : dubbelt så stor, H. M. 9:1. vara en djup grop 1. håla i marken (sådan 
Iru dagher dyre, i st. f. fyrre 1. öfre, all en väg där ej kan gå fram, 1. att 
se \ara fru dagher. Jfr. Jem dyr, Dyrt. ett kreatur där kan omkomma), vægh 

Dyrka (dyrkia), v. a. (af dyr, dyrbar, læggia eig i dæk æller i dy, VG. I. J. 
jfr dy/J) dyrka, hålla herrlig, vörda. 12: pr; II. J. 25. (på senare stället står, 
d. kirkiu, U.* SM.* H. Kk. 1: pr. troligen genom skriffel, diokn). I N.

Dyrni, n. dörrpost, prov. dörne, dyn- och Isl. lagar omtalas den händelse, att 
ne done (Ih. Dial. Lex.). VG.* ross er rekit i dock eda dy, ML. GulL.

Dyrne træ, n. = dyrni. YG.* och Jonsb. Landsl. 35, om hvilket ställe
Dyrt (compar. dyrræ, dyræ, dyrari, i Jonsb. Isl. Lagmannen Pâl Vidalin 

dyrane, ME.* St.* Chr.* dyraren, Chr.* anmärker att gamla trovärdiga skinn- 
dyrathe, ME.* superi, dyrast), adv. (n. böcker hafva ”dock” (och ej beck, så- 
af dyr) dyrt, till högt pris. dyrane sæl- som i tryckta edit.) ”og meinar bokin 
ia. Si. B. 9:2. not. 70; Kp. 19: pr. n. 48; ber gryfiur allar skudvænar, hvört sent 
25: l; 29: l ; Chr. Kg. 24: i. sælia sum dy- i jieim er vott edr Jmrt.. dy inegu 
rast giter han, o: till del högsta pris paludes heita, en dock puteus edr fo- 
han kan, VG. II. Add. 6: 3; IV. 19:1; U.* vea, hvört seni er vot edr Jiir”; Statt 
ME. Egn. 11. lata vin dyra löpa, o : sälja à grip af P. Vidalins Glossenmum yfir 
det till högre pris, Bj. 38: 1. væth star fornyrdi lögbokar Islendinqa, i Rit 
ey sva dyrt, o: är ej utsatt för så stor pess Isl. Imrdoms-lista felans, II. 125 
summa. Sk.* pant dyræ ut sætia, Bj. (jfr. Bihanget).
37: 3. iorJ> skal ut sætias .. ei dyrane Dænsker, se Dansker.
(1. dyrare), ME.* Chr. J. 7. lösa sva d., Döa, se Döia.
betala så stor lösen, ME. Egn. 9. dyrari Döfvijw las (dövija las), n. lass af
loysa, G.* gælda skaÿa sva d. &c., a: trän som duga till bränsle och annat
med så stor summa, VM.* dyrra Iegha, dylikt bruk. VM. II. B. 14: pr; ME. B. 17: 
a: för större lön, SM.* sighia dyrast pr. not. 24. Jfr. Döjvija las.
vara vært, a. högst, ML. pg. 20: pr. hal- Döfvijia skogher (dövitha skogher), m.
vu djrræ, dubbelt mera 1. högre, U. skog af trän som ej äro fruktbärande. 
M. 24: pr, i; SM. Kg. 11: pr; M. 6: pr, i. )( værnkallaÿer skogher, VM. II. B. 19;
J i. Jem-, Ofdyrt. ME. B. 23. not. 12. Jfr. DöDviha skogher.

Dyrvas, dirvas (dirfas,G.), v. dep.djärf- Döfvijva træ (dövijsa træ), n.=döfviDer. 
vas, fördrisla sig. d. yrkia, gcrÿa, sik )( aldin træ, ME. B. 29: t. not. 68. Jfr. 
undan löna &c. G.* ME.* St. B. ind. 30; Dôÿviÿa træ.

^§' ^5 Di Yl. 11. not. 17; Tj. 12:1. Döfvi^er (döviher), m. 1) trä som ej 
d. Ll löra, ryva &c. SM. St. R. 7: 2. bär frukt. )( aldintræ, ek, apald, SM.* 

D.'rJb (Isl. dyrd) ära. G.* )( aldinviÿer, ME. B. 30. not. 21. hogga
Dys (dös; pl. dyssiær, -iur), f.? (Isl. timber eller d., a: eller annan n.

< js, gen. djsiar, f. grafhög, D. dysse) hvaraf (immer ej kan fås. ty dessa orcl 
dös trafve. sætia korn i d., Ü* VM. i sig själfva äro icke motsatta, SM. B. 
11. B. 9: i; ME.* Chr.* ryjiia Jire dyssiar, 17: pr. hugger man timber., sum för 
a. en aker, på hviiken kunna skördas æru sagh]> um d., a: om sådana trän 
tre trafvar säd, IL* i allm., ME. B. 17:1. not. 49. I ett bref

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 17
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af 1325 (Sv. Dipl. N:r 2516) nämnas 
ligna non frnclificantia dicta v ulg ariter 
döfvydh. 2) = döfvija skogher. byasko- 
gber sum d. ser )( eke skogher, VM. II. 
B. 24: 2; )( bærande skogher, ME. B. 28: 
7. not. 75. Förslå delen af d. o. är tro
ligen döver (jfr. DanfiorJ, Baldvijer), 
och däraf har, genom falsk härledning, 
uppkommit döjvijer, hvilket, såsom be
gripligare, kommit i allmännare bruk. 
Ih., som synes hafva haft samma me
ning om förhållandet mällan dessa ord, 
anför här (Gl. I. 332) ordet daufiorj 
och det N. dödlende, ofruklbar jord, 
»forte rectius döllende”, samt AS. deaf 
corn, ofruktbar säd.—Jfr. llndirvijer.

Dögha, se Döia.
Dögher (dygr, G.), n. dygn. VG.* G.* 

Isl. dögr är en dags 1. en nails lid, 
ett halft dygn; men en sådan bem. är 
här ingen anledning alt antaga; och då 
det säges: i dögreno första ok daghi- 
nom næsta, VG.II.K. 3; firi JriJia d., 
G. 35: l, kan med dögher omöjligen me
nas ett halft dygn.

Döghn, se Dyghn.
Döia (döa; dögha, Bj. præs. dör; doyr, 

döyr, G. impf, do), v. n. dö. VG.* ÖG.* 
U * SM.* Sm.* Bj.* G.* Sk.* ME* Chr. 
Æ. 7: 4. Ja dör biskups sak 1. döia alla 
sakir msej haninn, då han dör så dö 
o: förfalla ock åtal för brott som han 
hade begått, ÖG.* Jfr. Döjer, adj., Stra 
döia.

Dölle, ett troligen genom skriffel till
kommet ord, som tiiläfventyrs bör vara 
köllfue 1. dölie. Sk.*

Döma (dyma, G.), v. a. I) dömma. VG. 
ÖG.* U* SM.* VM.* G* d. dom, IL* 
dömder domber ok saghjer, Bj.* d. ok 
rsetta, St. Sk. 2. d. maiini ræt, SM.* d. 
manni (rad) lagli, VM.* ME.* Chr. Tg. 
25. d. över manne, Sk.* d. fast ok fult, 
fram, nijer, se Faster, Fram, NiJ. d. 
iorj i byrj, se Byrj. lata d. (sik af

Jingi), begära dom på t inge f, VG.* la
ta <1. sær at sielia, skaffa sig dom som 
berättigar honom att sälja, VG.* lati 
d. af garj, låte dömma bort gärdsgår
den, a: att den må borttagas, VG.* d. 
man vijer iorja vsern, se Iorja vsern. 
lati d. sær garj at varjveta, se larj- 
veta. d. syn, dömma till syns förrättan
de, U.* Ja dömis ejer fore Jæn sakin 
gift, det dömmes till edgång hvarigenom 
han må fria sig, U.* ejer sum dömder 
ser, a: gången på grund af gifven dom, 
SM.* d. mæt 1. mæts inæn i gar J mans, 
U.* VM.* d. Jing hem til mans, SM.* 
d. manni sselia, gifva honom dom alt 
han må sälja, ÖG. ES. 3: pr. Ja dömis 
hanuin iorj at köpa, IL* barn dömis 
uti sendis, se lltlsendis. biltugher svorin 
ok dömder, SM.* manliælghj dömis af 
manni, a: fråndömmes honom, ÖG.* d. 
lif 1. hand af manni, ME. DrVl. 38, 39. 
d. af Jiuti huj 1. örsc æller andræ lim- 
mir, Sk* d. man undir sværj I. sten, 
a 1. til stægl, se Sværj &c. d. man i 
hiugl I. til galglia, Sk.* d. Jinf til ko
nungs gar Js, se Konongsgar Jer. d. man
ni öres bot, a: att böta ett öre, Sk.* 
lata d. sik i fri J, se Frijcr. laglimajer 
skal han til knnongs döma, a: förklara 
den valde konungen vara laglig konung, 
VG.* IL* SM. Kg. 1; Add. 1: 3; men i ME. 
Kg. 4: pr. orätt, se not. 62. och föret. s. 
LXXIX-LXXXI. af laghmannum .. til 
konungs dömder, SM. Add. 1: 4; ME. Kg. 
5: 9. Ja ær han (n. konungen) dömder 
til upsaia öja, IL* SM.* Jingmæn k 
landse dömse, tve «îæn varo ofna Jingi 
ok dömdo, Je mæn vijer æro (n. a 
Jingi) skuln d. ban, Sk.* — Delta ord 
brukas oegenlligen orn nämnd, då lagh- 
msin ok nænuiinga mæn, hærajsbôfjon- 
ge ok hærajs nænid sammanställas, SM. 
pg. 3:1; ME. DrVl. 14; jfr. mina dar. afh. 
s. 216. not. — Jfr. Af-, Atcr-, Lagh-, 
Til-, llp-, Ht döma; Il dömder. 2) till-
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dönima. iora>gha, egn dömis nianni, 
dömis hanuiii sit ater, ÖG.* VM.* Jæt 
dömis ater arvomin, ME. G. 10: 2. havi 
Jæn pæiininga sum dömis, o: som de 
tilldömmas, VM.* dömis æcke gælkara- 
num &c., o: honom (illdömmas inga bö
ter, VM.* lata d. sær branstujir, ÖG.* 
lata d. sva (attungi) hvarium sum &c. 
VG.* lata d. iianum gildau gar J ok eig 
ugildan, begära dom, hvarigenom den 
andre (som förut egt gärdsgården) för
klaras skyldig alt återtaga honom, sedan 
han blifvit satt i godt stånd, VG.* tha 
domes hanum i gardhenom vara., o: han 
dömmes berättigad att qvarblifva, St.* 

Hörni, n. (Isl. =) gärning som är till 
(godl 1. ond!) eflerdöme. göra god d., 
VG* Jfr. Ilz-, Idömi.

Hörni, n. (af domber) i sammansätt
ningar: 1) (eg. domare-) ämbete, sysla. 
St.*, där d. o. bör förbindas med de 
föregående tolskrivare &c. Jfr. Husfru-, 
Yordskrivarc döme. 2) döme, underly
dande landområde; eg. som hör under 
någons domsrät t. biskoper i sino (n. 
biskops) d., St.* Jfr. Biskups-, Greva-, 
Hæræ JshöfJonga-, Kunungs-, Laghmans-, 
Ærkibiskups döme.

Höpa, v. a. (m. dat. Sm.) döpa. VG. 
IV. 15: i. d. barn, barn döpis 1. värjer 
döpt, VG. I. K. 1 ; II. K. 1 ; Add. 13:1 ; U. 
Kk. 11:1, 2 ; SM. KU. 9: pr ; VM. I. Kr. 5: 
4; 6: i; II. Kr. 18; Sk.* d. barne, Sm.* 
sik sisrlver i iorthan d., Sm. 9: l.

Böpilse,? döpelse, dop. fa d., blifva 
döpt, VM.* barn fik d. i ytarsta tima 
mans adler konu, a: fick i sin sista 
stund nöddop af man 1. qvinna (jfr. 
Timi), VG. II. Add. 13: l. göja barn .. 
ey mej -som, a: ej med nytt dop, Sm.* 

Bör, se Hyr.
Hörabrot, n. dörrs uppbrytande. Chr.* 
Börra lås, m. dörrlås. Chr.*
Bös, se Bys.
Böver (daufr, G.), adj. (Isl. daufr) svag

i allm.; däraf I) svag i afseende på 
ljudets fortplantande 1. förnimmande, 
döf. d. ælla telle brutin, ÖG.* Ja dagh- 
rin ter dövaster, den tid på dagen då, 
i anseende till tillfälliga, på luftens be
skaffenhet verkande omständigheter, ett 
visst ljud ej kan höras så långt bort 
som annars, ÖG.* Ih. förstår delta om 
middagen, ”quando echo omnium mini
me responsat vociferantibus; novimus 
quippe sub vesperam editum clamorem 
fortius rcsonore” (Gl. I. 332); S-k där
emot, troligen i den tanke att här me
nas den tid på dygnet då det är ty
stast, öfvs:r ”tranqui/la noete” (De iure 
vet. s. 269); men ingen af dessa tyd
ningar är riktig, ty stadgandet på anf. 
st. kunde ej syfta på någon viss tid på 
dygnet, enär det nämnda förhållandet 
ej är därpå beroende; då man väl ha
de funnit att ett visst ljud ej alltid 
hördes lika långt bort, utan att man 
dock kände 1. behöfde uppgifva vissa 
fysiska orsaker såsom i denna del ver
kande, kunde man endast hålla sig till 
sjdlfva verkan, och således, om tvist 
härom uppstod, rätta sig efter hvad 
erfarenheten på den orten härom hade 
lärt, 1. ock genom på stället anställda 
försök på särskilda lider under de upp- 
gifna dagarne före midsommar utröna 
förhållandet. 2) svag i afseende på 
fruktbarhet, ofruktbar (om jord och 
trän). Se Banf iorj, Böfvijer.

Böjburin, adj. dödfödd, -rit barn, 
ME.* St.*

Bötheleker, adj. dödlig, dödande, d. 
uvin, Sk.*

Böjer (doJer; daujr, n. datt, G; Got- 
ländingarne säga ännu daud, n. datt), 
adj. (præt. part. af döia) 1) död (om 
det som har haft lif). VG.* ÖG.* U.* 
SM* VM.* G.* Sk. I. 13, 20, 24. &c. 
varja d., dö, Sk.* d. ok dræpin, allilt., 
o: genom dråp dödad (jfr. Asker), ÖG.*
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föja döt barn, ÖG. VaJ. 14: pr. barn 
föjis döt I. värjer döt föt, U. Æ. 11: l; 
p. 11: pr. barn var datt burit, G. 2: l, 2. 
havi dött, o: det döda kreaturet, U. V. 
28: 2. Jaen finder döjan, man finner den 
död, VG.* aeptir man, fajcr &e. döjan, 
sedan han är död, VG. I. A. 8:1; II. Fr. 
14; Add. 11:12; Sk. I. 18, 36, 38. &c. giva 
sak aeptir döjan ok draepnan, se Draepa. 
at kunu (löje, se At 2, c. giva döjuin 
sak, a) i allm. anklaga någon efter 
hans död för brott som han begått. 
ÖG.* VM. II. M. 25: 2. b) särskildt säges 
detta om dråpare, som vill bevisa alt 
den dräpne hade begått ett sådant brott, 
att han kunde saklöst dräpas. VG.* 
baera faest a fötcr döjum, se Faest. Ja 
ma egh döjan vitna, o: föra bevisning 
med vifnen mot den anklagade efter 
hans död (utan hans arfvingar fingo 
dylia), ÖG. Va J. 9 ; jfr. Dul 3. Ja aer hans 
k aera döj ok ogild, morghongava vari 
döj, a: förfaller, är kraftlös och utan 
verkan, likasom död, ME.* St.* Chr. Kg. 
36: pr. Jfr. Dyr, Qvikker, I döjer. 2) 
liflös (om sådant som aldrig har haft 
lif). döt aeller qvikt, qvikt ok döt, se 
Uvikker. (gripa) til hemgaerj aen döt 
aer, se Hemföja.

Döjer (döj, Sk. daujr, G.), m. död. 
Sk. 1.18. not. 4 ; Add. F. 4. fa döj, ÖG.* 
U.* ME. DrVJa. 6. han 1. annar far döj 
(n. Jær) af, VG. II. Add. 7: 2; ÖG.EJs. 
1: l; ME. Eps. 2; SV1. 13; St. SVI. 15. 
liuta döj, se Liuta. hava döj (n. Jaer) 
af, VM. I. B. 46: pr. sia man 1. fæ til 
döjs, ÖG.* U.* raja annan til döjs, 
SM.* döjum dræpin, se Draepa 1. falla 
til dödh, Chr. DrVd. ind. 7. skaja biorn 
til döjs, SM.* undir döj ganga, undergå 
dödsstraff, U.* komber (i) d. Jera mael- 
lum, om död sker mällan dem, o: åt
skiljer dem, VM.* Jaer aer d. gilder, 
se Gilder, böte.. firi (n. konu) döj, 
o: därför att hon dött i barnsäng till

följd af lägersmålet, VG. II. G. 13. Jfr.
Döji.

Döji, m. (Isl. dandi) död. VG.* ÖG.* 
St.* sia man til döja, ÖG.* til draps 
ok til döja, se Drap, bi bryta annars 
mans bi til döja, Sk. I. 189. nin fraendae 
sins döja (d. är icke adj. till fraendae), 
Sk.* Jfr. Döjer, Skaemdar dödhi.

Döjradagher (dödjaerdagher, döjans- 
dagher, döansdagher, dödbadagher), m. 
dödsdag, pl. döddagar, dödslid. VG.* 
Sk * föja man til -gha, U.* SM.* VM.
II. J. 17; ME.* Chr. J. 31: pr. bo . . til 
-gha, Sk.* i -ghoin sinom, St.*

Döjsdagher (döz dagh, daf. -dighi, Sk.
III. 8; Isl. dat. daudsdegi), m. dödsdag. 
VG * Sk.*

Döjsdrap, n. dråp (T. todtschlag). U.* 
SM.* VM. II. M. 2: l ; pg. 15 ; II. Kg. 10 ; 
M. 10 ; Bj.* ME.*

Dötslag, n. (T. todtschlag) dråp. Sk.* 
Döds sar, n. dödssår. Chr.*
Döjvija las, n. = döfvija las. U.*ME.* 

Chr.* Jfr. Döfvija las.
Döjvija skogher, m. = döfvija sko- 

glicr. Ü.* ME. B.30.not.21; Chr.* )(vaern- 
kallajer skogher, U.* ME.* Chr.* 

Döjvija trae (dödvidh trae), n. = döf
vija trae. Chr. Add. D. 3. )( aldin trae, 
ME* Chr. B. 39:1.

Döjvijer, m. 1) = döfvijer 1. VM. I. 
B. 23. )( aldinvijer, ME. B. 30; Chr.* 
hugger man timber .. sum för æru saghj 
um d. (jfr. Döfvijer), ME. B. 17: l; Chr. 
B. 18: pr. I ett Uplands-lagmannen 
Birger Perssons bref af 1311 (Sv. Dipl. 
N:r 1806) nämnes dödhvidh id est el- 
dibrand. 2) = döfvijer 2. byaskogher 
sum d. aer, )( barrande skogher, ME. B. 
28: 7; Chr. B. 38: pr. jfr. §. 1.

E.
E, se Æ, Eigh, Ær.
Edhbær, se EJs baer.
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Ef, Efla, se Æf, Æfla.
Egli, f. se Æg.
Egh, adv. se Eigh.
Egh a, v. a. och f. se Æglia.
Eghadel, Eghandi, se Æghodel, Æ- 

ghandi.
Eghen skogher, m. egen I. enskild 

skog. e. byamanna )( almænnunger, H.*
Eghi, se Eigh.
Egliin (.egliin : eighin, VG. eyn, n. eyt, 

Sk.* aigin, G.), adj. egen. ÖG.* U.* SM.* 
VM.* G * Sk.* ME.* St. Kg. 2a: 2. e. barn 
)( stiupbarn, ME. pj. 2. sins eghins garÿ, 
Bj.*, där gar]> är gen. (för garjis), och 
sins eghins således ej är afl jämföra 
med sialfs s'ns, såsom R-t (II. 522) an
tagil. sit -it, abs., o: sin egendom, Sk.* 
Chr. Eds. 18. bave ÿset fore sit -it, a: 
såsom sin egendom, säges äfven om 
den som måste hålla till godo att blif- 
va slagen, sårad &c., utan alt få klaga 
däröfver, Sk.* flödhse a sit -it, a: sin 
egen mark, )( a annars mans iord, Sk.* 
hem til sin e., hema at sin 1. hans e., 
a: till 1. hos sig I. honom själf (sin och 
hans äro här pron. pers. och icke poss., 
såsom den som uppfunnit denna olämp
liga sammansättning måste hafva före
ställt sig ; jfr. At 4), Sk. 1.132; Add. B. 
(>. not. 2; V. 3:2. (sit) -it kænna, apter 
fa 1. taka, om bortstulet gods, VG.* 
sit eigh (för eighit) land, VG.*

Egn (eign, seglin, eing, eng, seng : 
aign, G.*; men egn för seng, se Æng), 
f. (af segha) 1) eganderätt. Iseggia a 
(iorj) e. sina, tillkännagifva sin egan
derätt, taga i besittning, ÖG.* vita 1. 
vitna manui til egnar, a: bevisa att det 
är hans egendom, VG.* Jfr. Æglia, f. 
2) egendom, gods (i allm., fast 1. löst). 
Sk.* 3) fast egendom (på landet). VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM* Sm* G.* I VG. I. 
FB. 7: pr., där eng tydligen är skrifvet 
för egn, öfvs:s d. o. af V-k orätt med 
äng. )( lösörar 1. lösir örar, ÖG.* U.*

SM.* VM.* )( oyrar, G.* e. a landit, 
St* )( hus ok lösörar 1. invijser, VM.* 
iorj eja aign, genom pleonasm, G.* 
aldra göta 1. granna e., VG.* byar e., 
]>riggia marka e., ÖG* egna balker, 
ÖG.* eghnobalker för eghnabalker, ME.* 

hvar sefte sinne e., a: efter storleken 
1. värdet af sin jord, ME.* Jfr. Byrd-, 
Köpu-, Omyndu-, fmcghn : Enæng, Iorj» 
aigu.

Eghna, v. a. tillegna. sik (hus &c.) e., 
ME.* Chr. Kg. 28; Add. D. 3. vil barnum 
sinum e. arf, o: skaffa dem, ME.* St. 
H. 5; Chr. H. 7. Jfr. Tilegna.

Egna, för hegna, se Ilægna.
Eghna dela (aigna daila, G.), f. jorda- 

tvist. ÖG.* G.*
Aigna kaup, n. jordaköp. G.*
Eghna loter, m. jordlott, stycke jord 

som man eger. SM.*
Eghna sala, f. försäljning (och köp) 

af jord. -salu (för -salur), pl. balken 
om sådana kontrakter, ÖG.* -lu balker, 
ÖG*

Egho loter, se Ægho luter.
Eigh, adv. ej. Detta ord skrifves på 

många olika sätt, såsom eigh, æigh, eyg, 
ey, egh, igh, eighi, eghi &c. VG.* eigh, 
egh, segh, cy, e, ÖG.* eig, eighi, eghi, 
Bj.* eig, St.* sei, æigh, VM.* sei, U* 
ai, e, G.* æy, H. Præf.; Kk. 1: pr, 2. &c. 
ey, Sm. 1, 3: 2. &c.; Sk.* Chr. Kg. 1: pr; 2: 
pr, 2. &c. ei, SM. Prol.;Kk. 1:1. &c.; ME.* 
soknare, bonde &c. sighcr e. (n. hondan 
skripta^an vara &c.), ÖG.* sen them.. 
eller e., ok fordarvas.. eller e., ok 
skal.. eller e., o: ehvad ..eller ej, St.* ey 
ok, icke häller, Sk.* e. sengin, se Ængin»

Eighin, Eign, se Egliin, Eghn.
Ein, se En.
Einloyptr, se En löper.
Ek, f. ek. VG. I. FS. 2: pr; FB. 8; II. U. 

17, 18; IV. 7; ÖG. B. 30: pr; 31; U.* SM.* 
ME. B. 17: 4-8; 28: 7; 36: pr. Jfr. Alda, 
Gisninga ek.
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Eki, n. eke, ekar. IL* SM.* Jfr. (ïis- 
ninga eke.

Eki, ekki, se Ækki.
Ekia (eka, ökia), f. eka, ekstock. VG.* 

ÖG* )( bater, SM.* Chr.*
Eki skogher, m. ekeskog. VM.*
Eki vijia, f. ekvidja. ÖG.*
Eknti, se Ængiu.
Ekorni, se Ikorni.
Elda, v. a. elda, upptända eld. Se 

Bränder 2.
Eldas, se Ællas.
Eldbrimi, m. vådeld. e. komber lös, 

ÖG.*
Eldebrander (eld-, elda bränder), m. 

(Isl. eldibrandr) eg. = brander 2 -, elde- 
brand, bränsle. VG.* (pl.); ME* Chr.*

Elder (eld, Sk.), m. 1) eld. ÖG* IL* 
SM.* VM.* IL* G.* Sk.* e. värjer los, 
eldi lösiun skeppa, se Lös. e. ær 1. var
ier liögbri sen bava Jorf, kava eld högh- 
ra sen bsiva Jorf, o: elden är lös, U.* 
SM.* VM. II. B. 24:1; ME.* Chr. Tg. 14; 
Tj. 18. c. ær liofji liögbri, VM.* e. far
I. ganger vi Ja ri (ok värjer högbre) sen 
(hava) Jorf, om skogseld, U.* SM.* VM.
II. B. 24: 2; ME.* Chr. B. 38: pr. e. rinder 
vijari sen lian (n. majer) vil, VM.* Jo 
at e. vijari omfari, VM. II. B. 24: 2. sset- 
ia eld i hus, se Ssetia. stisela eld i hus 
annars, so Stisela. brinna 1. brsenna i 
eldi, VM.* Jfr. Arin, Asikkia; Bseru-, 
Forsumelsa-, Stekara hus-, Stuvu-, Yan- 
gömo-, Yaja-, Etbyrja elder. 2) våd
eld, brand. e. seller ofse, allitt. VM.* 
valda cldi, vara vållande (ill eldsvåda, 
ÖG.* e. komber up, e. kom af vaja, 
SM. B. 18: pr, 5.

Elder, conj. se Æller.
Eldföre, n. (N. = ; Isl. eldföri, n. pl.) 

eldtyg, saker som behöfvas till elds 
upptändande. U.* VM. II. B. 25: pr.

Eld hus, n. (Isl. =) kök. G.* ; i T. öfvs. 
kochen.

Eldsto, f. (Isl. =) eldstad. SM.*

Elds vaji, m. eldsvåda, vådeld. LL*
EIdh tiuva, eldtiugha, f. brandljuga, 

brandgaffel (liknande en hötjuga), red
skap till nedrifvande af brinnande hus. 
St.*

Eld yxc, f. brandyxa. St.*
Elin, se Alin.
Ella, Eller, Ellis, se Æller &c.
Elli, se Ældi.
Ellighse r, se Ællighær.
Elpti, se Æfla.
Elvis (1. elius), adj. ett ord, hvars eg. 

beni. är okänd. G.*, där det säges att 
Gotland var so -st at Jet daghum sank 
ok natuin var uppi, till dess att eld kom 
på landet, men sedan sönk det aldrig. 
Då sammanhanget visai- alt e. beteck
nar det som ansågs vara orsaken där
till, att landet sönk om dagarne, och 
denna orsak upphörde då eld kom på 
landet, så synes den enklaste förkla
ringen vara att ordet, som troligen 
först tillkommit genom ett skriffel, och 
redan var obegripligt för T. öfvs:ren, 
som återgifver det med cliuch, antin
gen bör läsas oliust, mörkt, såsom sak
nande eld, 1. eldlaust; vore åter me
ningen, ehuru mindre riktigt uttryckt, 
den, att landets sjunkande om dagarne 
var orsaken därtill att landet var -st, 
så skulle d. o. betyda att landet var 
dunkelt 1. svårt att finna 1. upptäcka, 
och äfven i det fallet vore oliust en 
passande läsart; jfr. Isl. uljoss, oklar, 
otydlig, mörk (EJ.). S-e förbättrar d. 
o. till eliugt, men hvad det skall be
tyda, får man icke veta. Lyngby (An- 

tiqv. tidsskrifts 1858-60, s. 269) vill lä
sa elfist, för elfiskt, hvilket ord (om det 
funnes) skulle betyda ’’forhekset, eg. af 
alverne”; till stöd för denna föga lyck
liga tydning åberopar han ett N. ord 
alvgust, enligt A-n en sjukdom, som 
ytrar sig genom små blemmor på hu
den, äfven kallad elveblaast, hvilket
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senare äfven i Sverige mycket kända 
namn finnes hos Rz., äfven i den för
vända formen älgbliist.

Elzter, se Ældri.
Emellom, emellan, se Mællum.
Emeu, se Æ.
Em vad, se Jam væl.
En (sen, ein, n. et, eit, seit; it, ME.* 

acc. eynsen, SM.* pl. enir; ann, an, gen. 
&c. ai ns, annir, ainum, anni, ainu, ainsi, 
att, G.*, såsom ännu på Gotland i någ
ra socknar säges an för en), 1) num. 
en. en firi enom, seit ser brullöp, en Jyn, 
en man, enum i garje &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H.* G.* Sk.* ME.* et ko
nungs riki )( siu biskops döme, SM.* 
ME. Kg. 1. ganger Ju vi Jer ainum (n. 
slegi), G.* ensmans, VM. I. pg. 13: pr. 
nu ma en man hemsokn göra (jfr. mina 
Jur. of/l. s. SO), VG. II. Add. 7:28. en man 
ma ok hservirki göra, Sk.* then enom 
haver Acre, den som har en man mer 
(på sin sida, o: en röst mera) än nå
gon annan, Sm. 4: pr. en staj, till ett 
ställe, Sk.* en Jerra, en af dem, VG. 
I. R. 8:1; II. K. 60; III. 28,136; ÖG.* SM.* 
G.* Sk.* ME. Kg. 12: l. taki slikt et (Jær 
af I. af Jem) sum han vil, a: ett af dem, 
hvilketdera han vill, ÖG.* hvar en, hvi- 
likin en, se Ilvar, llvilikin. alt at enu, 
se Alder 1. sva fore et &c., så väl för 
det ena fallet (att får 1. get blifvit 
mjölkadt) &r. St.* gseldi 1. böti ena ssex- 
tan örtoghsrr 1. enar niu marker, luki 
all (börn) ena Jrætighi psenninga (då 
de 16 örtugerna &c. anses som ett 
helt, hvarför, ehuru delta är pl., där
till sättes ena, likasom om det hade 
varit (. ex. ena mark), VG.* en (pl.) lagh, 
i enum væjium (där en sfår i pl. där
för, att orden lagh och væj äro pl. 
och ej hafva sing.), VM.* koinber en 
vitni ok aei an nur, en 1. några vitnen 
och ej andra, VM.* Jfr. Enni. 2) adj. 
ensam, allena. Jomalfinger ær et iom-

dyrt &cc., tummen ensam är &c. VM.* 
mandrap eit, saksöki en, han en, af sæghl- 
træ enu &c., endast dråp &c. VG.* U.* 
SM* VM.* H.* G.* Sk.* i akri enum, en
dast i åker, )( baji i aker ok æng, U.* 
enum stene, en sten ensamt, U.* Jæt 
ena mal, det enda mål, Sk.* ens (en, 
Bj.) sins, sin egen; dylia &c. nucj ens 
sins eje, sværia meth enoin sinom ede, 
sin egen ed ensam, se Sin, pron. pers. 
husuin enum, U* Jy at eno, i det enda 
fallet, se At 5. Jfr. Ens. 3) adj. samme, 
i eno husi, a eno dögri I. skipi, a enum 
dagh, ena kirkiu, et Jing, en vighval, 
&c. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* Sk.* 
ME.* standen alle en ræt, St.* tver 
binda fang I. köp a en, tve gripa köp 
a en, o: samme säljare angående samma 
jord, U. J. 6 ; SM. ). 6: pr, l ; VM. I. B. 5. 
bajc aghu Je et at sværia, o: det sam
ma, ÖG.* ME.* vitna 1. sanna bajir et, 
VM.* sælia tveni et, o: Samma ting, 
SM.* sighia tve hava bistok en hit, SM. 
B. 30: pr. vari Jæt alt et, därom gäller 
det samma, VM.* ivir eno koma, kom
ma öfverens, blifva ense, SM.* St. J. 15: 
i. Jfr. Enalund. i enom laghum vara, 
VG.* varin bajin 1. vari alt um en lagh, 
VM.* ME.* fore en (pl.) brut, U. p. 7: 
5. fylghias al 1. baje um en (pl.) svar, 
VM.* 4) art. def. en. en annar man, 
SM.* i enom kolla, VG.* en sin bro- 
Jur, ÖG.*

En, ad v. och conj. se Æn.
Ena, pron. indecl. allena, prov. ena. 

Bj.*
Enalund, adv. (acc. af en lund) på 

samma sätt. VG.*
Enaster (enoster), adj. (superi, af en) 

ende. at -sto, endast, SM.* Jy at -sto 
(jfr. En2), ME.pg. 12.not.25. Jfr. Enost.

Enbender, adj. (tilläfventyrs för gen- 
bender, af gen, mot, och benda, spän
na) motspänstig, tredsk, envis, prov. 
enbändt, inbänd. SM.*
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Enbetter, adj. (Isl. einbeittr) envis, 
prov. enbetten. SM.*

Enböte, n. enkel bot. vari 1. liggi i e. 
)( tvæbôte, ll* SM.* VM.* sökia annan 
i e. )( tvæbôte och Jræbôte, angående 
dråp för hvilket enkel bot eger rum, 
VM.*

Endaghi (ændaghi), m. (Isl. eindagi, 
beslämd dag, eindaga, bestämma dag 
1. termin ; N. eindaga, bestämma till en 
viss dag) 1) bestämd dag. VG.* 2) i 
synn. en bestämd dag, då i Väster
götland ett vid tinget anmäldt mål skulle 
enskildt mällan parterna, likväl på ett 
visst föreskrifvet sätt, och i närvaro 
af därtill på tinget förordnade perso
ner, fullföljas. VG.* lagha e., af Iagh- 
manne seller hærajshôf Jingia e. bejas, 
e. hem (lata) döma, VG.* Jfr. Saegnar- 
Jing.

Ende, adj. ende. enda barn, VM.*
Endrechtelige, adv. endrägtigt, enhäl

ligt. St. Add. A.
En eglia, f. = en iorj. VG.* Jfr. En- 

seng.
Euerer (en ej, Sk.), m. ed af en en

sam person. Sk.* vseria sik, dylia, vita, 
sværia mæj -Je sinum, VG. IV. 19: i; 
VM* Sk. III. 17; ME.* Chr. Tg. 25; Tj. 
19. not. 13. Iseggi fram .. ok svseri (æp- 
tir 1. a ovan) mse]) -Je sinum, löse mej 
-Je sinum, n. att större skada ej är 
gjord än han erbjuder sig att ersätta, 
VG. I. FS. 5: 3; 6: 4; II. Forn. 21, 29, 30; 
jfr. at eig ser mere skaji gör, II. Forn. 
22, 30.

Enfalder, adj. 1) enkel. -It hor, se 
Hor. 2) en. SM.*

Enfse, n. 1) mans 1. hustrus fördel af 
oskifi bo. SM.* 2) = ensak. e. bondans 
&c. VM*

Eng, för egn, se Egn.
Enge (senga, ME.), adj. indecl. (af en ; 

Isl. einga) ende. e. sun, barn &c. VG.* 
U.* ME. Æ. 8:1. Jfr. Enka.

Enhvar, pron. (Isl. cinhverr) en, nå
gon (bland flere). )( Jer allir, VG.* Jfr. 
Ennor.

En iorj, f. jord, som tillhör en en
skild égaré. )( byar mark, VG. II. R. 19. 
jfr. 18; i Ind. 19. står in iorj, hvilket 
väl synes vara skriffel, men dock äf- 
ven kunde vara passande. Jfr. En egha, 
Enseng.

Enist, se Enost.
Enka, adj. indecl. (af en) en enda, 

prov. enka, önka. e. akcr, seng &c. VG.* 
e. man, U.* H.* e. barn, ME. Æ. 8: i. 
not. 32. Isl. einka, einkum, antages va
ra gen. och dat. pl. af ett subst. eink. 
I Norge brukas nu einka i bem. ut
märkt, ensam i sitt slag. Jfr. Ænkia.

Enkannelika, adv. (Isl. einkanliga) 1) 
särskildt. St.* 2) enkanneligen, särde
les, i synnerhet. ME.* St.*

Enkanneliker, adj. (Isl. einkanligr) sär
skild. Chr.*

Enlnndbcr, adj. (Isl. einlyndr) egen
sinnig. SM.*

Enlöper (einloyptr, G), adj. (af löpa; 
Isl. einhleypr) eg. ensam löpande; en
sam, ogift, enlöp kona, VG* G.* Sk*

Enni, num. en. e. bord, VM.* Delta 
ord är af en, likasom tvænni, Jrænni, 
af tver, Jrir.

Ennor, adj. (tilläfventyrs af enhvar, 
såsom daghorjer, natorjcr för dagb- 
varjer, natvarjer; jfr. R-t II. 516) nå
gon. VG.*

Ennor stajer, adv. någonslädes. VG.*
Ennsrt Jing, n. eg. enkelt 1. ensamt 

ting; ting, där ett mål efter en enda 
stämning afgörs, såsom förhållandet var 
1) i Östergötland med dråp, då däre
mot andra mål, om svaranden icke in
ställde sig, ej kunde slutligen afgöras 
förr än fyra 1. åtta stämningar hade 
föregått, stamma (manni) e., ÖG.* 2) i 
Södermanland med de ting som höllos 
af konungens domhafvande, biskop 1.
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lagman, då annars, om svaranden ute- 
blef, tre stämningar till tinget och den 
fjärde till hans hem skulle föregå. SM.*; 
jfr. pg. 4: pr, 3. — Förra delen af d. o. 
kan ej vara sammansatt af en och natt, 
såsom Ih. (Gl. II. 230) lika med äldre 
författare antagit, utan måste vara n. 
af ett adj. ennær 1. ennar, enkel, en
sam ; jfr. Isl. einarör, enkel, n. einart, 
einatt.

Enonga, se Enunga.
Enost (enæst, enast, cnust, enist; ey- 

nest, SM.), adv. (n. af enaster) endast, 
at e., d. s., U.* jy e... at &c. endast 
i den händelsen att &c. ÖG.* U. Kk. 14: 
pr. not. 9; Æ. 1: 4; SM. Kk. 11: pr; H. Æ. 
1: 4. ]>y at c... at &c., d. s., U. V. 1: pr. 
not. 39 ; p. 1: pr. n. 16 ; SM. pg. 1 ; VM.* 
ME.*

Enpænningar, m. pl. pänningar och 
annan (lös) egendom som enskildt till
hör någon. VG.*, där dock första bok- 
stäfverna af ordet äro i hs. utnötta, 
och således läsningen osäker.

Enræÿi, n. (Isl. einrmÖi) eget råd 1. 
godtfinnande. VG.* Jfr. Sialfræÿi.

Ens, adj. indecl. (gen. af en; D. eens) 
lika, samma, standen alle e. rset, St.*

Ens (ains, G.), adv. endast. Jy e... 
at &c. (jfr. Enost), U.* SM.* VM * Sm.* 
utan t* (at) ains et, undantagande en
dast det fallet att &c. G.*

Ensak (jensak), f. ensak, böter som 
tillfalla en ensam person, t. ex. måls- 
egaren 1. konungen. SM.* konungs, mals- 
æghanda, bondans, byamanna, prsestcns, 
biskops &c. e., VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.*
H. * ME.* St. Kg. 13: 1; Kp. 23: pr. &c.; 
Chr. Kg. 2: pr; 30: pr, 2. &c. juer fylghir
I. bötis egh e., n. de böter som annars 
i vissa fall äro konungens ensak, ÖG.* 
j»æn man sum e. konungs haver, den 
man som uppbär konungens ensak, tro
ligen den samme som dömmer på ko
nungens vägnar, SM.* fædhernis ok

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XII

(rättare eller) mödhernis e., o : fadrens 
1. modrens, St. J. 15: pr. Om flere äro 
målsegare, kallas dock böterna deras 
ensak, då ingen annan har del däri, t. 
ex. vari e. Jera.. )( Jær komber i baje 
karl ok kununger, SM. Kg. 12: 2.

Ensaniin (ensamber, ME. ensoman, VM. 
ainsambr, G. gen. ens samins, dat. in- 
sampnum, pl. gen. ensamnue, VG.), adj. 
ensam. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* G.* 
Sk.* ME.* Chr.* næmdin skal sitia sik 
e., o: för sig själf, skild från det öfri- 
ga folket, ÖG.*

Ensker, se Ænsker.
Enskipter, adj. öfvergången från ge

mensam i enskild ego (enskiftad). VG.* 
Enskylder, adj. (af skilia) enskild, en

skildt tillhörig. SM.* ME.Egn.36:2; Chr.* 
af sinu -du, af sin enskilda egendom, U.* 

Enskylloger, adj. = enskylder. Chr.* 
Enskylt, adv. (n. af enskylder) en

skildt. H.* ætiobôter.. akmrandenom e., 
o: såsom hans ensak, )( III mark til 
treskiptis, Chr. B. 9: pr. (böte) bonda- 
num 1. malsæghandenum siæx öra &c. e., 
a: såsom målsegarens ensak, St. B. 
18, 19: i ; SV1.19. thet taki qvinnona ar
va e., taki malsæghanden e. sak sina, 
o: såsom sin ensak, St. DrVl. 12; DrVd. 
2: l. konungenum ok stadhenum e., o : 
utan att någon målsegare tager del i 
böterna, St.* hvar stadher skal hava e. 
stor bugliur kaexe, a: särskildt för sin 
räkning, utom den brandredskap som 
husegarne böra hafva, St*

Ensoman, se Ensaniin.
Enstiker, adj. (Isl. einstaki, af stakr, 

ensam för sig) ensam, enstaka. Chr.*, 
där en del hss. hafva enstiger, ensta- 
ker, ensliger, enstadh.

Enstö^inger, m. (af standa; Isl. ein- 
stöÖingr) en som står ensam, enstöding 
(uttalas vanligen enstöring). Däraf 

Enstörings dagher, m. en ensam helg
dag som är utan förhelg (= helghida-

r. 18
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gher sum æi ær fasta eller forheld firi, 
SM. Kk. 17: l.). )( simnodagher seller Jer 
daghar ser genfastor ser o igen, VM.*

Enti, se Ængin.
Entima, adv. (acc. af en timi) en gång. 

VG.* ÖG.* ME* Jfr. Timi.
Enunga (enonga), adj. indecl. (dock 

dat. m. -gum, U.*) en, ende. e. (bi
skops) bot, U* SM * VM. II. Kr. 24: 2; 
H.* e. ejer, barn &c. U.* VM.*

Enust, se Enost.
En valdugher, en vseldugher, adj. en

väldig, ensam rådande. SM.* Sk.* e. ku- 
nunger svea ok göta, U.* SM. * e. i gud- 
dome, SM.*, där dock e. troligen bör 
vara enfalder, )( Jrsefalder at namni, 
såsom i en del hss. läses.

Envighe, n. (Isl. einvigi) envig. U.*
Enseggiajer, adj. som blott har en 

ägg. e. kniver, VG*
Enseng, en engh, f. (för enegn) = 

en iorj. )( almsenninger aldra granna, 
VG.* Jfr. En egha.

Ensest, se Enost.
Epti, Eptirferd &c. se Æptir &c.
Er, n. se Ar.
Er, part. rel. se Ær.
Erfilytia, f. (af liauta = liuta) dotter 

som har tagit arf. G.*
Eriingi, se Arvingi.
Erfis gierj, f. graföl. G.* T. öfvs. kost 

der begenknisse. Jfr. Ærvis öl.
Eriks dagher, m. Eriks dag, den 18 

Maj. Chr.*
Eriksgata, f. eriksgata, en nyvald ko

nungs resa genom de förnämsta af ri
kets landskap, rija (rætta 1. sina) e., 
ÖG.*U.*SM.* ME* Chr. Kg. 4:6;6: pr, 2. 
Anledningen till benämningen är oviss. 
Att, såsom Ih. menar, e i ordets bör
jan betyder det samma som all, och 
hela ordet således iter per universum 
regnum} kan svårligen antagas; snarare 
kunde man tro att ordet tillfälligtvis 
uppkommit af orden i U.: nu a han

erix gatu rija, där erix gatu kunde an
ses vara sammandraget af e rikis gatu; 
och det är icke häller omöjligt att den
na resa fått sitt namn efter någon Ko
nung Erik, som man trott först hafva 
gjort densamma, 1. till och med att man 
K. Erik den helige till ära gifvit den 
hans namn, utan alt. däraf följer att 
han skulle hafva varit den förste som 
gjort en sådan resa, hvilken mening, 
såsom ock Ih. anmärkt, är uppenbart 
falsk. Ld., som uppfann många dik
ter angående hss., berättade att in an- 
tiquis manuscriptis codicibus scribi 
e rikzgatu (disp. I)e obligatione civis 
Suionici, Ups. 1086, s. 55, 56); men hu
ru härmed förhöll sig, visa två ännu i 
behåll varande hss., af hvilka den ena, 
som innehåller ME., blifvit af Ld. vid 
många tillfällen omtalad som mycket 
märkvärdig; här är i ordet erikx gatu 
på ett ställe bokstafven r, på ett annat 
er, och på ett tredje e utskrapadt (se 
U. Addenda s. 455; ME. Kg. 5: 6. not. 21; 
7: pr. n. 1; §. 2. n. 64.); i den andra, den 
Köpenhamnska hs. af SM., är i d. o. 
bokstafven e på alla ställen utplånad 
(se SM. föret. s. VII; Kg. ind. not. 2.). Om 
eriksgatan se mina Jur. afh. s. 11 o. f.

Eriksmessa, f. Eriksmessa, den 18 Maj. 
SM.* ME.* Jfr. Eriks dagher.

Ërpænninger, m. (Isl. cirpenningr, af 
eir, koppar, D. eer, se Mb. D. Gl.) kop
par pänning, kopparmynt. VG.*

Ertaug, se Örtugh.
Erve man, m. arfvinge. Sk.*
Eskils dagher, m. Eskils dag, den 12 

Junii. U.*
Eskilsmæssa, æskils mæssa, f. Eskils 

messa (jfr. Eskils dagher). U.* SM.*
Et, se At.
Etar men, m. pl. ättemän, slägtingar, 

i synn. aflägsnare. G.* )( skyldastir, 
skyldir men och qvislar men, G.* T. 
öfvs:ren, som ej förstått d. o., har först
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echt« manne, sedan eyd manne, och på 
tredje stället behåller han eetar manne.

Gtlan, se under Æ.
Ett, se Æt.
Etzl,? (af jeta) ätande; förekommer 

om skada som fakreatur gör (genom 
ätande) i åker 1. äng. SM.* Jfr. Ættia.

Eværjilika, se Æværjelika.
Ey, se Eigh.
Eyedom, m. (af ægha) egendom, e- 

ganderätt. skötie iord til (evig 1. riett) 
e., Sk.* Jfr. Arilds eyendom.

Eyn, se Eghin.
Eytereman, m. égaré. Sk.*
Ezin, Ezinni, se Sin, n.
EJa, conj. (Isl. eöa) eller. G.* millan 

barz e. (rättare ok) brnnar, G. 19: 6.
EJa, adv. eljes, annars, e. rajin al- 

lir, e. virgin soknamen, G. 14: pr; 30.
EJabnJ, n. tillbud af (våda-) ed. SM.*
EJa fylli, f. edfyllnad; så kallas de 

(t. ex. tolf) män som, utom vitnena, till
samman gingo ed (hvaremot äfven två 
vitnen sägas fylla tolf manna ej, se 
EJer). )( ejar vitni, VM.*

EJa mal, n. mål angående ed. SM.*
EJa mæn, m. pl. edgärdsmän, de män 

som, jämte hufvudmannen, tillsamman 
gingo ed i ett rättegångsmål. H.* Jfr. 
EJs mæn.

EJanöte, n. eg. sällskap af svärjande; 
= ejviti, IL*

Ejar vitni, n. vitne som svor i en 
föred, ålföljdt af ett visst antal edgärds
män som ej voro vitnen. )( eba fylli, 
VM.*

EJa taki (ejar taki, H.), m. löftes
män, som går i borgen för en ed, som 
af en annan skall gås. ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H. pg. 7: 2; 13.

Edlibær, se EJs bær.
EJdagher, m. dag som förelägges nå

gon till edgång. VM.*
EJer (ej>, Sk. aij)r, G.), m. ed. VG.* 

G.* Sk.* lagha 1. olagha e., ÖG.* SM.*

VM.* ej biuja, fjesta, stava, hofJa, föra, 
giva, ganga, göra, sværia, fulla, fylla, 
inbinda, halda, ryva, sea, taka, se Biu
ja & c. mej) svornum ejic, i ejie svær
ia, se Sværia. sighia til eja, se Si- 
ghia. ejiim a mote ganga, se Ganga. 
koma til ejsins, o: till tinget då eden 
skall gås af vederparten, ÖG.* ME.* 
standa mæj ejum, se Standa. vara i 
eje, U.* VM.* ræt gæra mej ejum sella 
botum, ÖG.* lösa 1. göja mej eje, se 
Lösa, Göjia. (ok n. gang!) cj sin æptir 
1. a ovan, och svärje därefter 1. där
jämte, VG.* ok a ej sin, Sk.* Jiggia 
up ej>, se piggia. givin e., ed som af 
vederparten blifvit efterskänkt, )(gan- 
gin, U* vitiilös ejer, se Vitulös. vser- 
ias at eje, se Yseria. brista at eje, se 
Brista, falla at eje, fals han at eje, se 
Falla. e. ganger ater I. up, se Ater-, 
Up ganga. me J ejiiin ok or Juni, al litt., 
med ord 1. löften som genom eder blif
vit bekräftade (jfr. Asker), SM* ME. 
Kg. 7: 2. til aijs ganga, aiji 1. ai Juin 
iippi balda, aijir lyptas, syma mij ai- 
Jiim, G.* bryta konungs ej, o: den ed 
som vanligen kallas edsöre, U.*; men 
då i Chr. Tg. 10: pr. talas om them som 
konungs edha bryta, menas ej edsöret, 
ehuru några hss. hafva edsöre, utan den 
ed som nämnes i nästföregående cap. 
9, ty edsöresbrotlen hörde till härads
tinget och häradsnämnden, Eds. 22-24; 
och i G. Hist. 6. menas med kunungs 
aijir de eder som af tolf nämndemän 
gåfvos åt konungen i det där nämnda 
fallet. Jæt gojs skal ater gaddas.. hvar- 
iuin æptir sinum eje, a: åt hvar och 
en efter som han med ed bekräftar 
värdet af sitt utkastade gods, Bj.* ens 
sins 1. siælfs sins e., U.* SM.* VM. II. Kp. 
12: 3; Bj.* ME* Chr.B. 9: 3. not. 2; 45:1. 
med enom sinom ede, Chr. Tj. 19. eus 
mans e., U.* Sk* bans sialfs e. (ok 
annars mæj lianum), ÖG.* tvæggia, Jrig-
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gia, filtra, sæx, siu, atta, tin, tolf, fiu- 
ghnrtan, fæmtan, siaxtan, atertan inanna 
e., tvætylfter, jirætylfter e., VG* ÖG.* 
U* SM.* VM.* H.* Soi * Bj* G.* Sk.*; 
jfr. Dylia, Sværia, Vita, Vitna, Yitsor]», 
Yæria. tvæggia inanna e. ok sialfsins, 
tu vitni ok sialfs bans e., VM.* ÿriÿiæ 
1. siatæ mans ej>, ed af tre 1. sex män, 
af hvilka hufvudmannen själf är en, 
Sk.* tu vitni ok sæx manna c., VM.* 
mæ]> tvæggia qvinna vitnum ok tiu man
na eje, U.* inæji tolf manua ejc vit- 
nelösom, VG.* tolf nemda inanna aijier, 
G.* Sk.* tolf inanna e. ok tvæggia man
na 1. tvænni vitni, VG.* VM.* H* tvæg
gia inanna e. ok tolf æftir, ÖG.* tve 
vitnismæn fylla tolf inanna e]>, VM.* 
mæÿ tvem vitnum ok fiugliurtan inanna ]. 
fu 11 uni (n. fiugliurtan inanna) eÿe, H.* mæÿ 
ÿriggia manna 1. jirim vitnum ok ater
tan manna ejie, SM.* VM.* tvænne fiu
gliurtan manna e., Jrænne tolf 1. fiu
gliurtan manna ejiar, ÖG.* medh sva man
ga manna edhe som godset sigs vara, o : 
antalet af de svärjande beror på god
sets uppgifna värde, St.* medh manna 
edlie, n. epter thy som pæninga gæld 
æra til, såsom i det föreg. säges, St.* 
fulder e. epter thy Iionum skuld gifs, 
o : så stort antal af svärjande som sva
rar mot den fordrade skadeersättnin
gens belopp, St.* sum sigs i cje Jiera, 
o: i det cap. där det stadgas om de
ras ed, se Kunungs memd. — Såsom 
af det redan anförda synes att då vit— 
nen särskildt nämnas, hvilkas berättel
se skulle bekräftas af ett större 1. min
dre antal andra män, soin äfven skulle 
svärja (och som i senare tider blifvit 
kallade edgärdsmän), det vanligen he
ter t. ex. tu vitni ok tolf manna e., sä 
finnes ock af andra ställen att där skil
jes mällan vitnen och e., så att e. sär
skildt betecknar" den sålunda efter vit- 
nesmålet (föreden) följande bekräftelsen

af vitnenas berättelse (jfr. Forejer, Vit
ni). orkar æi vitnom ok cÿe, lati sea 
ej» sin (a: dem som skola svärja i eden) 
ok vitne sin, livar som vitne bær k om
ber æi e. æfte, vitne skal man innan 
hundares taka., ok ej» (a: dem som 
skola svärja) take hvar han kan fa, 
brytas ater vitne æller ejia, ej» sværia 
)( vitne bæra, VM. II. M. 2: pr; 24: 6. not. 
51 ; pg. 3, 18: pr, 3, 4. i 1. innan eje stan
da ( )( vitni bæra), VG.* ÖG.* H* ME* 
(u. Standa); Chr. H. 1, 8:1; särskildt sä
gas vitnen (ater) i e]ie standa, hvilka, 
sedan de särskildt svurit i föreden, 
stodo qvar i tylftareden och där svu- 
ro jämte de öfriga, VG.* orkar han egh 
cÿinum, a: 14 mäns ed, )( bine sum 
s vom i vit munin, ÖG. Va]b. 20: pr. hal- 
vu læghrc at ejnini ok vitnum, se La- 
gher. ganga 1. göra cÿa ok vitne, epi 
ganga ælla vitne fulla, æfte vitnum ÿera 
ok fulluin (n. sex mäns) eÿe, ME.* — I 
afseende på de i de särskilda landska
pen brukliga ederna hänvisas för öf- 
rigt till gl:na. — Jfr. EJisöre; Aflagba-, 
Assvaru-, Asöres-, Återgångs-, Aterköps- 
fasta-, Boskiptis-, Bujis-, Duls-, En-, 
Falz-, Fasta-, For-, Forfalls-, Forhæfjiis-, 
Fæÿernis-, Gangs-, Gen-, Giptar-, Glafs-, 
Granna-, Granzla-, Göjxslu-, llantægthe-, 
Ilemfôÿo-, Hemuls-, Huvujis-, Hæfÿa-, 
Jamnaÿa-, Litfs-, Löpis-, Men-, Mæts-, 
Nefns-, Nijiiar-, Næmiîa-, Stæmnumanna-, 
Synidar-, Sætis-, Taks-, Trygdar-, Tryg- 
gia-, Tvæsôres-, Tylftar-, Vajia-, Vilzs-, 
Vins-, llprættar-, Værnar-, piufs-, præ- 
tylpta ejer.

* Effort (edhsfört), adj. n. (af ej föra, 
se Föra) då det är tillåtet att aflägga 
ed i rättegångsmål. VG.* St.* Jfr. E]i- 
sört.

EJganger (n. -git, ejigænct), adj. (af 
e}> ganga) 1) berättigad att gå ed i 
rättegångsmål. U.* 2) n. abs. = effort. 
VG.* ejisört ok e., Bj.* •
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Ed gilder, adj. = ejganger 1. VM.*
EJgænet, se EJganger.
EJlös, adj. 1) som sker utan ed. at 

-so, ulan ed, U.* 2) oberättigad att 
gå 1. fordra ed i ett visst mål. vare 
Jær mæj orjlös ok e., ok (n. gange) 
ej ængen æfter, o : han har därigenom 
förlorat all talan, om han sedan vill 
anklaga någon för den stölden, VM.*; 
jfr. have sijan sen g on vitsorj til at sök- 
ia, have ænga vitii sijan til at lata 
syna, II. M. 21: pr; have ænga vito ok 
ænga röst sijan at qvælia, II. J. 2: pr.

EJ» rikia, ett troligen genom skriffel 
vanstäldt ord, för hvilket en annan hs. 
har edhviti. H.*

i:jjs bær (cdhbær, Chr.), adj. = ej- 
ganger 1. vitnis bær ælla e., ME.* Chr.*

Edhsfört, se Effort.
EJs mæn, m. pl. = eja mæn. )( hovnds 

man, VM.*
EJsorJ, n. edgång; tilläfventyrs eg. 

formuläret för eden. sighia e., förestafva 
eden, VM.* dela uni e., tvista därom, 
huruvida eden är rätteligen gången, 
VM.* skil Jem uni e., a: om den ed 
som skall gås, H.*

Edstaver, m. (Isl. eiöstafr) edsformu- 
lär. Chr.*

EJs vita (æthz vita), f. bevisning ge
nom (vitnens) ed. VG.*

Essora mal, se EJsöris mal.
EJsöre (ejzöre, ezöre, ezore &c.), n. 

(af sværia, impf, sor) 1) ed, edgång, 
vita -rit, e. nijer sværia, se Vita, Svær
ia. skil Jem a um -rit, o: huruvida 
eden är rätteligen gången, ÖG.* Jæn 
dagher sum e. ær a, a : då ed i rätte
gångsmål får afläggas (om ej för e. bör 
läsas ejsört, såsom i det föreg.: æn egh 
ær ejsört a Jörn dagh), ÖG.* 2) ko
nungens och de förnämsta männens i 
landet ed att försvara den allmänna 
freden, hvilken ed först gafs af Bir
ger Jarl och K. Magnus uti de i detta

ämne utfärdade författningar (mæj . . 
varum eje, VG. IV. 19: 2.), och sedan 
förnyades vid hvart konungaval, hvar- 
för det ock heter konungs e.; se mina 
dur. afh. s. 55 o. f. fyrra æn -rit gafs, 
o : förr än dessa fredslagar och de där 
stadgade straffbestämmelser funnos, 
VG* ÖG.* kitnungs e. (Ja han takas 
skal) ok aldra högstu hærranna i sve- 
riki, U.* SM* VM. I. Eps. 1: pr. bryta e., 
bryta denna ed 1. den därmed besvur
na freden, VG.*ÖG.*U.*SM.*ME* bry
ta kunungs e., ÖG.* IL* SM * VM.* Bj.* 
infrinqere re/jium iuramentum dictum e., 
VG. IV. 21: 33. not. 38. c* bryts a man 
1. manni, U.* SM.* 3) edsöresbrott, ed- 
söresmål. VG.* ÖG.* IL* SM.* ME* ku
nungs e., VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* H. 
Kg. ind. 1 ; ME.* böte .. som -rit vare, 
som om det vore edsöresbrott, St. SV1. 
20: pr. -ris balker, ÖG.* ME. &c.; EJs. 
rubr. sum skils i -reno, o: i Edsöres- 
balken, ME.* Chr.* böte.. eig epter 
-reno, a: enligt Edsöresbalken, 1. så 
som om edsöresbrott stadgas, St.* 4) 
egendoms förverkande 1. böter för ed
söresbrott. Jær fylghir egh e., ÖG.* böte 
(fult konungs) e., Bj.* St* skip ta e., o: 
den genom sådant brott förverkade e- 
gendomen, VG.* ME. EJs. ind. 24.

EJsöris brnt, n. edsöresbrott, hvari- 
genom edsöre brytes (se EJsöre 2). 
SM.* VM.* ME.* St.* Chr. Eds. 31:1. var- 
Ja dræpin utan e., o: utan att dråpet 
är sådant, att edsöre därigenom blifvit 
brutet, VM.*

EJsöris böter, f. pl. edsöresstraff. U.* 
SM.* VM. II. Kg. 6: rubr., enligt hvilka 
lagar edsöresbrott straffades med för
lust af all lös egendom och rättighe
ten att vistas i landet.

EJsöris mal (ejsöra mal, H.), n. ed- 
söresmål. SM.* H.* ME.* Chr. Eds. 22.

EJsöris næmd, f. nämnd i edsöresmål. 
SM*
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EJsöris rætter, m. den angående 'ed- 
söresbrott stadgade rätt. taki hvar sin 
lut.. i -tinum, o: då de oskyldigas del 
i boet enligt edsöresrätten skall un- 
danskiflas, H.*

EJsört, adj. n. (af sværia) = effort. 
VG.* ÖG.* U.* VM.* H.* St.* Jfr. EJ- 
gangin 2.

EJviti, n. de personer sainmantagne, 
som svuro i ett rättegångsmål, utom 
hufvudmannen. )( huvujsman, U.* H.* 
koma til Jings mæj e. sinu, U.* æn 
jei jer e. til, om sådane medsvärjande 
ej finnas, o: om hufvudmannen ensam 
har svurit, U.* til Jæs Jera -tis Je 
tolf vilia ganga, o: med hvilken af de 
motsatta trelylftaederna desse tolf män 
vilja förena sig, SM.*

F.
Fa (fm, impf, lik, fek, fæk, pl. fingu, 

sup. fangit, fingit, part. pass. fangin), 
v. a. 1) fasttaga, fånga; äfven trätfa, 
råka på; då fråga är om en brottsling 
är d. o:s bem. så obestämd, att det ej 
alltid kan med säkerhet urskiljas om 
därmed menas endast att råka på brotts
lingen, 1. att taga fast 1. fånga honom, 
fa Jiuf (sin), drapara, VG.* ÖG* U. M. 
39: 2 ; 46, 47: 5 ; SM. pj. 11:1 ; VM. I. pj. 
3; ME. pj. 22, 24. var Ja 1. vara fangin 
(a, vij, i 1. niaej gærning), VG. II. Kk. 
11 ; p. 6, 9, 58; III. 71, 72, 79, 132, 145; 
U.* SM* VM* H. M. 33; Bj. 11: 2, 4, 6; 
Sk.* ME. Kg. 17, 27. &c.; St.* varja fan
gin nucj troldom, VG. II. Add. 5: 2; St. 
H. ind. 4. vardlia fangen (ther) medli, St. 
Kg. 20: l; Kp. 15: 3; 33: pr; R. 34: pr. var
ja gripin seller fangin, o: fängslad, Bj. 
35. drapare var Jer laglilika fangin, o: 
fängslad, ME. DrVI. 11, 33. sen thet var- 
dher medh hanum fanget, om det (n. 
falskt mått 1. vigt) tages (o : finnes) hos 
honom, St.* hvar han far han 1. hana

1. kan han fa, hvilken thera han far, o :
trätfar, kan råka, U. M. 39: pr; p. 7: 3; 
SM.* ME. DrVl. 38; Sk R. 17. hara (a) 
Jsen handum far, o: som tager fast ho
nom, ÖG.* Jan sum fik, o : fasttog (vä
duren), G.* Jfr. Fanga, Hser fangin. 2) 
få (något, godt 1. ondt). fa kristnu, husl, 
timid &c. VG.* ÖG * U * SM.* VM.* Sm.* 
G.* Sk.* Chr.* fa bana, se Bani. fa drap, 
sar, skaja &c. VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* 
jfr. Skathefang. allum Jem Jser fingu 
(n. skaja), Sk. 1.177. Jset œr alt ugilt 
ser han far 1. Je fingo (n. drap, sar &c.), 
VG * ÖG.* ME. Kg. 23: 7. fa konu, fa barn 
(saman, vijer 1. mej konu), fa skapar- 
va, VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* far hon fræl- 
sis man, n. till man, ME. Kg. 21: pr. fa 
iorj 1. toint mm J arf, ME.* St. J. 1: pr. 
fa iorj 1. hæst i 1. mej (köp seller) 
skipti, U.* SM.* nu haver han tängit (n. 
hemfölgj) sum Ja, a: han har emot- 
tagit den, )( (hon) ser inne msej gifto 
manninum, ÖG.* ME.* (bryti) far iki 
utan tylptar ej &c., han får ej mer än 
(jordegarens) ed med tolf män &c. VG. 
I. A. 17: pr; II. A. 22. i hseiuler fa, VG.* 
Sk.* utan (ia ok) gojvilia Jera fang- 
num, SM.* ME. Kg. 3: l. fa rnkki, I. ing- 
ti af arvi, VG.* Jset (n. odöpt barn) 
haver egh af kristnu fangit, ÖG.* kvi- 
likin förra fik, n. fastar, a: förr köpte 
jorden, H. J. 6. fa lag (ed) af andrum, 
G.* liini fa senkt! skifti af Jem &c., a: 
kunna ej fordra att få skifta med dem, 
Sk.* fa skipt af fejer, G.* Ja far (n. 
barn) eig (vitu) til Jses, a : rättighet att 
behålla det, VG. I. A. 21: 2; II. A. 30. la
te ut Jmt han fik, a : det som han hade 
hittat, Sk. 1.142. ok a tyltser ej at han 
fik ey mera, a: att han ej hade köpt 
1. hittat mera än det som nu är åter- 
lemnadt (n. om tvist därom uppstår), 
Sk. 1.138, 142; jfr. si super inventai rei 
fuerit orta dissensio quantitate, II. 93. 
far han Jæt, n. som han kräfver, VM.
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I. B. 6: pr. fa (lagha) forfait, VG.* U.* 
mu maÿer far eig piuf sin, ten han far 
egh ban, o: ej kan taga honom, VG.* 
ÖG.* taki hana pær (n. per) hana fa, 
hvar de kunna taga henne, VG.* far 
han ÿæt diur, kan han taga det, SM. 
B. 19: pr. æn vitni fas, om bevis kan fås, 
VG. I. p. 17; II. p. 52. æ hvar han far, 
hvar han kan få dem, VM.* far (han) 
æi (pera 1. ÿôn) vitni, VM.* Sk.* aen 
han far pa (de förut omtalade) tva bol- 
fasta mæn, a : om han får dem att svär
ja med de sex männen, G.* havi pan 
vitsord fieri far, som får flere af fa
starn e på sin sida, VM. I. B. 3. far han 
siu maen af naeindinne, n. på sin sida, 
ÖG.* far lænsinan (fult) pin g 1. saextau 
maen (til pings), a : om länsmannen får 
så många män till tinget, att det kan 
hållas, U.* SM. pg. 2: pr. resa diur ok 
fa fiaet, a: finna spår däraf, ÖG.* fa 
frip nians, a: få honom dömd fredlös, 
ÖG.* pa far han æi iærn af arvum, a: 
han han ej fordra att arfvingarne skola 
fria sig med järnbörd, Sk.* fa formæli 
sin 1. forskiel, hafva sansning och tal
förmåga, SM. M. 10: 2; VM.* G. 19: 35. 
fa mal af manni, se Mal. fa sak 1. til- 
mseli, blifva anklagad 1. tilltalad inför 
rätta, VM.* vip fas, vederfås, komma 
sig (om en sjuk som varit nära döden), 
SM.* — Stundom har d. o., likasom i 
vårt nuvarande språk, en infinitivus till 
objekt, och betecknar något som man 
har lof att göra, som framdeles sker 
&c. fa sa, kirkia lik (sedan hon var 
bygd) standa obrend, G.* fa ægha, fram
deles komma att ega, ÖG.* ME. G. 5: pr. 
fa vita, få veta, få kunskap om något 
(som man förut icke viste), G.* ME. Æ. 
9; St. Kg. 15: 7; J. 2: pr, 2. Jfr. Ater fal, 
Fanga, Uvinfsengc. 3) förvärfva (genom 
köp, skifte, gåfva I. giftermål, )( ärfva). 
VG.* ÖG.* U.* SM * G.* Sk.* ME.* fa 
gops nuep ailing æller giptu sinni, U.

Æ.15-.1. bin sum fangit haver, o: säger 
sig ega jorden genom fang )( fæprini, 
ÖG. ES. 19: pr. Någon gång förekom
mer d. o. äfven om arf, ME. Egn. 1: l ; 
2; jfr. Chr. J. 1:1; 2. Jfr. Lagh-, 0-, Raet- 
fangin. 4) gifva, leinna. fa manni bref, 
sko nysinurpa, boskap, pænninga &c. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* Sk.* ME.* 
St* fa manni bup, sända bud, VTG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM* Sm.* ME.* fa pigliæt hus- 
bondæ hans bup, a: att komma dit ((ill 
tinget), Sk. I. 153. fa manni i hand 1. 
tuender (staf, piuf &c.), VG.* U.* VM.* 
Sk.* ME.* fa lagh 1. ep, göra ed, VG.* 
ÖG.* U.* fae hånum annan (n. hæst) 
ater, o: i stället, H.* barn kan ey . . 
præste fangit (n. varpa), Sm.* fa fram 
(fæ), H.* fae liiannin apter malsæghanda,
H. * gardh bort fa, a: förytra, St.* fa 
svin a sin skogh I. skogskit, a: släppa
I. skicka dit dem, ÖG.* ME. B. 19. Jfr. 
Ater-, Dt fa. 5) skalfa. gupfapur, mæs- 
sufat, biskops lof &c. (til) fa, VG.* VM.* 
G.* fa strteng til klokku, VM.* fa he
nni ld, se Hemuld. fa (n. virpning) af pem 
&c. OG.* fa bonda rad, SM.* fa (til) 
dom, Sk.* tak flri fa, VG. I. p. 9; II. p. 
40. fa sik malsman, skrup, vapn ok fyl- 
ghi &c. ÖG * U.* SM.* VM.* Sk.* ME.* 
fa borghan (Uri sik), se Borghan 1. fa 
en man pær liri han svær, fa borghana 
man fore sik, VM. I. pj. 11; II. pg. 12: 
2. fa fore sik tak, væp, varpnap, lösn, 
Sk. I. 132, 134,182; Chr.* far (n. han) 
kvarghin pera liri sik, kan han till sitt 
forsvar framskaffa ingendera, n. vin- 
gana man eller hemulsman, SM. pj. 8: 
pr. fa annan aboa fore sik, o: i sitt 
ställe, VM.* fa bana, framskaffa drå
paren, VG.* fa man fram, U.* ME. Kp. 
9:1. fa piuvi mathan 1. frithlöso, o: få 
honom dömd fredlös, Sk.* Jfr. Tilfa. 
6) framför ett annai verbum i inf. be
tecknar fa att något sker händelsevis, 
far broper rapa sysfur, kan han fa at
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sla han, annar far at köpa (hyrsu) &c., 
händer det att broder agar syster &c. 
VG.* ÖG.* U.* H.* Bj* Sk.* ME.* St.* fa 
Jer (at) dela,U.* SM* VM. II. Kp. 9; B. 
5: 4; 6: 2 ; ME. B. 9: 2. far hin Jæt höra, 
ÖG.* fa missla annars æng, VM.* far 
afrökis (för -ias) tak Jera, se Afrökia. 
7) framför ett supinum betyder d. o. 
kunna. si Jan far (n. han) cig vart, far 
han eig sokn fræmt, far iki vitset a han, 
VG.* ingin . . far hans godgærningar 
allar talt, ingen kan uppräkna &c. VG.* 
fa haldit, ytærst kastat &c. ÖG.* VM.* 
Sm.* G.* Sk.* ME. pj. 80. (han) far ski
pat, han har hunnit atl utarrendera jor
den, ÖG.* Jæt (barn) fa egh fajir löst, 
o: kan 1. får fadren ej lösa, ÖG.* han 
far æi burghiz (sup. dep.) mæj (hand) 
1. set mæj (ögha), U.* far han sva sökt, 
far ei Ja sa^ ll* takit^ SM.* Jit sinn 
op far höra (troligen skriffel för hört), 
ÖG.*

Fadæbur, n. fatebur, förrådskammare. 
Däraf fadæburssvend, == bnrsven. Sk.* 
Jfr. Mb. D. Gl. oo. fadebuur, fadebuurs- 
prsest, fadebuursqvinde, fadebiiursvend.

Fafænger, adj. fåfäng, onyttig. Chr.*
Faglier, adj. fager, skön, herrlig. f. 

isertingni, VG.*
Fagher, m. pl. se Fajghar.
Faghnajer, m. fägnad. ÖG.*
Faiger, se Fegher.
Fair, pron. pl. få. U.* SM.* coinpar. 

fseri, fserri, feri, VG.* ÖG.* U.* SM.* H. 
Kk. 4; Sk.* ME. Æ. 8: pr; 17:1; St. Kg. 
15:12. superi, fæstir, hvaraf förekom
mer i sing, at fsestu, såsom det min
sta antalet, minst, half tylft at f., VG.* 
Jfr. Faera.

Fal, se Fall.
Fal, adj. 1) fal, till salu. ÖG.* Bj.* Sk* 

Chr* lata 1. hava iorj fala, vilja sälja 
henne, U.* H.* aen (Jaet) falt heter, se 
Heta. vin falt miaeta 1. hava, St.* lata 
vin löpa falt, Bj.* St. Kp. ind. 25. vin

falt göra, tillåta dess försäljning, St. Kp. 
26. rija til falt öl, o: till ställe där öl 
säljes, = paennings öl, ME.* 2) legofal, 
som egaren vill lega ut. f. skipan, se 
Skipan.

Falbyr, falz byr, m. (af fall 2 b) by, 
där sinittosam sjukdom (bland boska
pen) är gängse, köpa fae af f., VG.* Jfr. 
Sottabyr.

Falda (falling), f. sängtäcke. G.*, där 
T. öfvs. för orden -du ok legvitu har 
eyn bette eyn decke, och mot földu tro
ligen svarar decke, så att legvitu skulle 
betyda säng. Jfr. Ih. Gl. I. 463. Gotlän- 
dingarne kalla nu på några orter ett 
sängtäcke föll.

Falder (superi, fallaster), adj. fallan
de, nära att falla (i olycka), faiger ok 
fallaster, allitt. G.*

Faler, m. (Isl. fair, N. fal) den ihå
liga delen af järnet till ett spjut 1. an
nat vapen 1. redskap, hvilken omgifver 
änden af skaftet (jfr. EJ., Fr.). Se Spiuts 
filler#

Falk, m. falk. Sk.*
Fall (fal), n. 1) fall (i eg. mening, att 

något faller). Se A-, Af-, Brut-, Fra-, 
Lot-, Ovan-, Stang-, Vatn fal. 2) död,
a) af dråp. )( manhælg, se ManhælghJ.
b) af gångbar smittosam sjukdom. Se 
Falbyr. 3) fall, händelse, inträffad om
ständighet. VG.* ÖG* U* SM.* VM.* la- 
gha f., fall 1. mål, om hvilket lagen stad
gar, U* SM.* VM. II. pg. 24: l. hvaria 
sak æptir sinum -lum, o: efter de där
vid förekommande omständigheter, U.* 
fore Jæssurn -lum, i anseende till dessa 
omständigheter, af dessa skäl, U.* firi 
nokra -la sakir, för några omständig
heters 1. orsakers skull, VG.* utan ku- 
nungs f. var Ji at &c., om ej någon så
dan händelse inträffar för konungen att 
&c. SM.* æptir vilia ok -lum sinum, ef
ter som han vill och det efter omstän
digheterna är för honom lägligt, SM.*
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ME.* Chr. Kg. 7. te sin f., skuja bans 
f., o: de omständigheter och skäl som 
hau har att åberopa, ME.* Chr. Kg. 13: 
pr. æru ok sva stor f. nti (n. thy mali), 
o: ehuru vigligt 1. vidlöftigl målet är, 
St.* Jfr. For-, Mis-, Nödfall, 4) för
summelse. stamma firi -let, o: om han 
ej godvilligt utbetalar del, hvarlill han 
blifvit dömd, ÖG.* firi all -lin, a: för 
de ting och femter, då han försummat 
att inställa sig, )( firi huvujs malit, ÖG.* 
Ja ganga all -lin in a han (Jing ok 
fæmtir), ansvaret för försummelserna 
att inställa sig vid ting och femter träf
far honom, ÖG.* f. koma innan, o: för
summelser att erlägga utskylder, SM.* 
kan f. a farlij koma, a: om man för
summar att täppa öppningen på gärds
gården, VM.* han haver ejen gangit til 
fulz ok ei til falz, se Fulder. Jfr. Broa-, 
Fylghæ-, Gar Ja-, Lejsna-, Mæssu-, Skil-, 
Tija-, Væzlu-, pingfall. 5) sakfällande. 
vænda lagh urætlika til falz æller vær- 
nar, a: till att fälla 1. fria, VG.* Jfr. 
Falz ejer, Næmda fall. 6) förlust af 
sin sak (i rättegång), taln framhalda 
annattiggia til fulz æller falz, han bar 
(iarn) til fulz ok æi til falz, se Fulder.

Falla (præs. fahler: impf, fiol, fioll, 
fiull, fæl, full; fal, VG.* praet. part, 
fallin ; men fallæ för fællæ, H. Æ. 6: l.), 
y. n. 1) falla (i eg. 1. figurlig bem.). VG.* 
ÖG.* U.* Sk.* falder i (n. vatn) folk &c. 
SM. B. 24: pr. falder (fæ) af (handvær- 
kum), kreaturet faller dödt ned från t. 
ex. en gärdsgård, ÖG.* loter falder, VG. 
I. J.14; II. J. 33. bi falla ofna annars mans 
bi, o: öfverfalla dem, Sk.* falli saman 
Jrer sakir undir enni kæru, tre saker 
må falla tillhopa o: förenas i ett käro- 
mål, så att de kunna på samma gång- 
utföras, Bj.* lagha soknin falder in til 
Jerra, o: ansvaret (nio markers böter) 
för lagsökningen faller på dem, ÖG.* 
sakin falder in a han, han är fälld åt

saken, ÖG.* væghin falder (o: är an
lagd, går) gynum ængia, ÖG.* f. i synd 
1. hovojsynd, VG.* ÖG.* SM.* f. i man- 
drap, göra dråp, Sk.* Jfr. Af-, Nijer 
falla. 2) falla död, dö, a) i allm. kan 
annat Jerra f. fran andru, om makar, 
SM.* Jfr. Fra falla, b) i synn. dö i strid 
1. genom dråp. VG. II. A. 16; IV. 15: 13; 
U.* SM.* VM. I. EJs. 2: 2. f. i vigi, G.* 
3) utfalla, tillfalla någon (om arf 1. in
komst). arf falder manni til handa, till
faller honom, U.* arf falder manni, H.Æ. 
13: 8;ME.* Chr* arver falder, VG.* St. 
Æ. 12, 18: 2. arver falder i kolla skipti, 
VG.* alt Jæt sijan falder, om prest- 
inkomster, VG.* æn (n. arf) f. kan, G.* 
i arf fallin, om jord och annat gods, 
VG.* ME.* St. Æ. 12 ; jfr. Arffallin. kæ- 
ræjsrættcr sum Ja falder, böter som 
ülldömmas häradet,ME.* saköre som tha 
(aider, Chr.* ther tolkit (n. ieru 6cc.) 
falder, som i bondans bo vexir eller 
falder, a: frambringas, Chr.* Jfr. Til 
falla. 4) falla (om den som fäller sig 
själf genom underlåtande), brista i full
görande (af bevisning &c.). f. at eje 
( )( gita ej gangit), OG.* U.* VM.* H.* 
ME.* f. at dulseje, fyruing, vaja eje, 
minnnng, U* SM.* H. J. 14: i. f. at la- 
ghuui, U.* Sk.* f. at vitnnm 1. vitsor- 
Jum, U* SM.* H. p. 13: pr. f. at ohe- 
mulo, se Ohemol. f. at tilbiiji, brista 
i tillbudet af vådaed, så att eden ej blir 
lagligen gången, U.* falder nokor at (n. 
eje), VG. II. Dr. 29. falder han (n. at 
laghiim), Sk.* falder si Jan (n. at vit- 
nuni), U. M. 26. allir Jer fallnir æru at 
Jæmma ejuni, a: då det blifvit åter
gångseder och de därför skola fasta 
och böta, VM. II. Kr. 24: 9. hælder æn 
han fallin var Jer (n. at laghum), a: än 
att han ej skulle få gå sin ed, H.* Ja 
æru bine fallne sum svuro i vitnumin,
de sex vitnenas ed är ogild om den ej 
bekräftas genom 14 mäns ed, ÖG. VaJ. 
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20: pr. hvilikin sum falder af Jörn sæx, 
hvilken af de sex (i cap:s början nämn
de) som ej kan leja sik af handum 1. 
væria sik til liemföjo &c. U. M. 44: l. 
falder han, a: om han ej far Ja tva 
bolfasta mæn som han skulle hafva till 
vitne, G* han var Jer fallin at iarni, n. 
då han underlåter järnbörden, 1. ej rät
teligen förfar därvid, 1. blir bränd, FL* 
5) falla (såsom tappande pari), fällas 
i rättegång, förlora saken, dömmas (ill 
böter, döma nokon fallin )( var- 
Jan, vita annan fallin ok annan var Jan, 
U.* döma man fallin under skript, H. 
Kk. 19: 5. f. at 1. a næfnd, Sk * (dömas) 
fallin at sak, SM.* VM.* fallin fore sak, 
Bj.* vari fallin til sakenna 1. hovutssa- 
kenna, dömmas skyldig till saken, 1. att 
betala gälden, St. Sk. 5; R. 20: pr; 25:1; 
30. falder Jam sum ranit vitis, H.* Jæn 
ær fallin, vari fallin, Jæn fallin ær, U.* 
SM.* H.* Ja ær Jæn egh fallin &c., o : 
han skall ej böta för underlåtandet att 
ræt firi sik gæra, ÖG. Vap. 20: i. heta 
fallin, kallas o: dömmas fälld, ÖG.* fæl- 
la Je han, fals han &c. falli til tin &c. 
marka, til vaja bota, at fæ botum &c., 
vari fallin at Jrim markum 1. til fiura- 
tighi marka &c. U.* VM.* St. R. 7: i, 3. 
vari fallin at Jrim 1. atta markum, o: 
han förlorar de i det föreg. bestämda 
vadepänningarne, VM.* fallen til at bö- 
tæ, Sk.* 6) falla, förklaras ogjord 1. 
ogild. Ja vari hans cjer fallin, ÖG.* 
Ja ærn Jön lagh fallin, VM.* vaja ejer 
falder kunnnge til fear ok allum man- 
num, o : då vådaeden är förfallen däri
genom att den ej blifvit gången 1. är 
upphäfven, skola böter erläggas till 
konungen och häradet för uppsåtlig gär
ning, ÖG.* æn bajar væzlur falla, om 
hvarken vid fram- 1. återresan vädsla 
lemnas, H.* Jfr. Ofallin. 7) falla bort, 
brista, afdragas. falli af allum gældum 
1. i allum lutum slikt af mark sum mark,

U.* VM.* ME.* öri af værji falder af, 
VM.* falli sva mvkit af hnsalegho &c. 
Bj* Ja falla tveir lutir af vereldi, G.* 
Jfr. Af falla. 8) infalla, inträffa, things- 
dagher falder a hælghan dagh, Chr.* 
utan större brut falle, om ej fall in
träffa, där större straff eger rum, St. 
Kg. 13: 2. 9) fallas (præs. falz, conj. 
fallis, impf, tiollis), v. dep. (jfr. Bihan- 
get.) a) = falla 1. Ja fals fætillôs byrji, 
se Fætillôs. fals neqvar vij Jy dotur, 
o: faller i synd, begår lägersmål, G. 
20:14. b) hindras, uppehållas (jfr. Fæl- 
la). falzs fær J hans, ÖG. B. 5: pr. c) = 
4 ofvf. falz han at eje ( )( gita ej gan- 
git), ÖG. Kr. 21 ; Vap. 6: 6 ; 39:1; B. 5: 1; 
U. Kk. 15: 3, 8; M. 6: pr; 40, 41: pr; V. 6: 
4; 13: pr; 24:2. &c.; SM. Kk. 15:3, 4; G. 4:
1. &c.; VM. I. B. 45: pr; II. Kr. 22: pr; 23, 
24: pr; Æ. 5; M. 1: 2; H. Kk. 15: pr, 2; V. 
7; p. 5; ME. B. 22:1 ; 28: 4, 5. not. 8 ; 33: 
6; Kp. 2: pr. &c.; Sf. B. 15:1; Kp. 2: pr; 8: 
pr ; 18. &c. fals han at laghum, U. M. 19:
2. not. 91 ; 30: 5; VM. I. pj. 16: pr. forsu- 
mar han at fylla (n. ejin) æller fals at 
laghnm, om han alldeles försummar att 
gå eden, 1. ej kan lagligen fullgöra den, 
Bj. 9: 4. fals (n. han) at (eje ok) vitnum, 
U. Kg. 12: 2; M. 52:2; SM. Kg. 12:3; J. 10: 
1 ; B. 6: 3 ; M. 15 ; VM. I. B. 1 ; Chr. Tj. ind. 
16, 33. fals at (eje ok) vitsorjum, U. 
M. 44: pr; SM. Kk. 15: 4; M. 17: 2; pj. 5, 
8: 3 ; p. 7. fals at ejennm ok tilbujinu, 
om han ej rätteligen erbjuder och går 
vådaeden (jfr. 4 ofvf.), U. V. 24: 2. lals 
han, æn han fals (n. at eje 1. laghum), 
VG. I. A. 15 ; R. 6 ; J. 2: pr ; p. 1, 6:1 ; 17 ; 
FS. 5: pr;6: 3 ; Br. 1. &c.; U. Kk. 15: 6; M. 
48: pr; p. 6:1; SM. pg. 2: l; VM. I. M. 20: 
i ; II. Kr. 12: i. orkar æi e jinnm ok fals 
at, VM. I. B. 46: 2. fals han at tylpt, om 
han ej kan få de tolf männen till tylf- 
tareden, VG. I. Md. 3: 2. fals han at la
ghum, o: om han ej kan värja sig med 
nämndens ed, VG. I. A. 11. fals at 1. fore



Falla Falska. 147

sak ( X seller vaers), VG. I. B. 9; III. 80,
96 ; ÖG. Kr. 27: i ; SM. G. 4: pr. æn han 
fals (n. Jær) firi, VG. III. 58. fals han 
)( vaers han, n. af nämnd, SM. M. 32. 
fals hun I. han )( skaera 1. vaeria Je (12 
1. 6 män) hana 1. han, U. M. 19: pr; 28: 
pr. han a sik vaeria aellcr faella vaers 
han . . fals hau, U. Kk. 13: i. fals han 
fore malsaeghanda )( giter han vart sik 
1. vaers han, U. Kk. 17: pr; SM. Kk. 18: 
pr; VM. II. Kr. 24: 2. fals han fallis (se 
under d) til liuratighi mark a. U. M. 1: 2. 
fals han, o: om han ej kan med vit- 
net vederlägga anklagelsen, U. Kg. 12:
1. fals han )( hvar sum lækir far, om 
han underlåter att erbjuda läkare, U.
M. 27. d) = 5 ofvf. fals han at raetlöso, 
VG. II. Forn. 4. fals han til Jrsenni siæx- 
tan örtogher, o: i ett mål där så 
stora böter ega rum, VG. II. Kk. 63. fals 
han (se under c) fallis til liuratighi 
marka, o: domines att böfa &c. U. M. 1:
2. giter egh ej gangit fallis til fiaejer- 
tiughs, ÖG. VaJ. 31: 5. aen han liollis,
U. Kk. 17:5; VM. II. Kr. 26:1. e) = 6 ofvf. 
fals ejer firi Jem, SM. M. 24: pr. fals 
ejer, aen cjrin fals ( )( far han ej 
gangit), ÖG. Kr. 6: pr; R. 5: l; U. M. 5: i. 
ejer fals at naemd 1. raefst, o: blir upp- 
häfven, ÖG. R. 5: l; 16:1. fals hannin vit- 
ni, brister han i bevisning, VG. II. p.
52. Ja fals han (n. eden) til gialds, o : 
påföljden af edens uteblifvande är alt 
gälden dömmes till betalning, ÖG. R. 5: 
i; jfr. Gæld. Je sum för svoru i Jörn 
vitnumin sum (n. ejer) fals firi, de som 
svuro i den föred, som ej blef bekräf
tad genom tylftareden som borde hafva 
följt därpå, ÖG. Dr. 3: 2; VaJ. 8: 2. aen 
ejrin liollis, o : ej blef gången, VM. II.
M. 5: l.

Falle, v. a. hålla fal. Sk.*
Fallin, adj. (præt. part. af falla) 1) be

skaffad. sva -it mal, ÖG.* 2) fallen, 
passande, tjenlig; a) om ting, -it til at f.

ryjia, tjenligt till odling, ÖG.* Jaer sum 
til (n. varghagarja) aer -it, där som det 
därtill är passande, o: där tjenliga plat
sar äro, VG* sva marghahonum -it aer, 
o: som han finner det vara för honom 
tjenligt, ME.* Chr. Kg. 8: pr. b) om per
soner. vael f. til Jaes valds, n. att vara 
lagman, VG.* Jaen sum Jær ær bæst 
f. til, ME. Kg. 14; Chr. Kg. 15; B. 21: pr. 
Jaer til f., ME. G. ind. 22; pg. 2; St.* Jfr. 
Tilfallen.

Falling, se Falda.
Fall stock, m. = stampa, prov. fäll

stock (Rz. s. 676). Sk.*
Fals, n.l) bedrägeri, förfalskning. Sk.* 

ME. Kp. 2: pr. not. 32; St. Kp. 19: 2. f. ær 
i köpi, U. Kp. 1: pr; VM. II. Kp. 1: pr. 
höta fore f., U. Kp. 1: pr. sum um annat 
f. (urskils) i konungs balkenum, St. Kp. 
21: 4; 27; jfr. Kg. 16: 5. Först i Chr.* 
bestämmes en skilnad mällan f, och 
flaerd, då det förklaras vara f., om man 
skyler ont under godho som kopar un
der gul &c., och detta anförs af P. 
Vidalin, Skyringar &c. (se Dæk i Bi- 
hanget, o. fals). I Isl. lagboken Järn
sida, Kaup. 9, närnnes fals cÖa flaerft, 
likasom annars förekommer fox eÖa 
flaerft, utan att detta uppgifves såsom 
olika slag af bedrägeri; och såsom ex
empel på fals närnnes ef maftr kauper 
sand eÖa saur, Jar sein hann kuez kau- 
pa miol eÄa smior, oc allt Jat ereige 
ma sia a utan. Jfr. Fals vitne. 2) falsk 
1. förfalskad vara. sælia f. 1. Jæt f. ær, 
sætia inanni f. i tuender, U. Kp.l:pr, l; 
SM* VM.II.Kp. 1: pr, l; H.Kp. 1; ME.Kp. 
2: l; St. Kp. 2; l; Chr. Kp. 2:1. varja gri- 
pin maej infulghit f., Bj* ther hittis 
inbundit fals medh, St. Kp. 32: i.

Falsare (falskare i yngre hss.), m. för- 
falskare, bedragare. VG.* St.*

Falsk,? (ND. =) = fals 1. Sk.*
Falska, v.a. förfalska, f. bisman &c. St.* 
gods, St.* Chr.* f. sina gaerning,St*
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Falsker, adj. bedräglig, f. man, be
dragare, Sk.*; men falska troligen skrif- 
fel för færska, St.*, ehuru falsk ger- 
ning kunde öfvs:s med bedrägeri.

Falskhet, f. = fals 1. Sk* Chr.*
Falsterbo (pl. -bo för -boa), m. in

vånare af Danska ön Falster. Sk.*, där 
några hss. hafva falstring. Skånska 
staden Falsterbo på sydvästra udden 
af Skånska landet har utan tvifvel sitt 
namn däraf, att stället först blifvit be- 
folkadt af Falsferboar, som där satt sig 
ned för att idka fiske.

Fals vitne, n. falskt vitnesmål. bæra 
f., SM *

Faluskæppa, f. (af fala, den nu så kal
lade Falbygden i Västergölland, se Nord
fala, VG. ind. n. pr.) = fa!uköpongs skæp- 
pa (se Skæppa). VG.*

Falz byr, se Falbyr.
Falz ej>cr, m. (af fall 5 1. falla 4) ed 

som är ogild såsom icke lagligen gån
gen. VG.*

Famn, m. 1) famn, omfattande med 
utsträckta armar, taka (ærter &c.) i f. 
sik, SM.* 2) famn (mått). VG. I. J. 13: 
/r, II. J. 33; ÖG.* U* SM.* VM. II. B. 10, 
15:1 ; H.* ME. B. 18:1 ; Chr. B. 21:1. hal
ver f., H.*

Fang, n. eg. tagande, fasthållande. 1) 
fång, börda som man kan bära i fam
nen. f. hö, U.* SM.* VM. II. Kg. 7:6; ME.* 
f. (n. hö) æller -gi mera, o: mera än 
ett fång, VM.* Jfr. Höfang. 2) brottan
de, kamp. kan Jæn falla sum -git bin
der (Jæt ær Jæn sum heuisokn gör), eg. 
den som först tager fast i den andre, 
U.* SM.* VM. I. Ef>s. 2: 2; II. Kg. 2: pr;
H. Kg. 2: pr. 3) hvad som är att få 1. 
tillgå, sva sum fang æru til, så vidt till
gång finnes, Lat. öfvs.: ”quantum fa
cultas 'permittif1, Sk.* 4) hvad som 
fås från skogen, byggnadsvirke, gärdsle, 
bränsle &c. f. huggin i skoghi &c. VG.
I. FS. 5: pr; FB. 9: l ; II. Forn. 18; U. 22.

hava f. Isest, taka af manni f. &c., o: 
det som han har tagit för att föra bort, 
VG. I. FS. 2:1, 2; II. Forn. 3, 6; III. 149. 
Jaet hæræj» Jingat sökir f. (ok fear- 
gang), hela det härad som i den sko
gen hämtar sina förnödenheter (och 
låter sin boskap gå i bet), VG. I. Md. 
14:3; II. Dr. 31. sökia f. til (n. skogs), 
VG. I. J. 16: l; II. J. 38. hava af almæn- 
ninge f. ok fear gang, allitt. ÖG.* I ett 
Kongl. bref af 1281 {Sv. Dipl N:r 716) 
omtalas att habere usufructwm in sil- 
vis videlicet fang ok feagangh &c. Jfr. 
Garja fang. 5) trävirke i en redan upp
förd byggnad, f. æru af roten, o: trä
virket i qvarnen, VG.* 6) redskap (till 
arbete). Se Varfang. 7) fång, fående. 
Se Aterfang. 8) fång, lagligt sätt att 
blifva égaré af ett ting, a) i allm., äf- 
ven arf. (lagha 1. fult) f. iorjar, VG.* 
ME.* Chr. J. 1: pr. væria f. sin at ærfja 
malum (jfr. At 2 d), ÖG.* Jfr. Ful-, Lagh- 
fang. b) i synn. förvärfvande genom 
köp, skifte &c., i motsats mot arf. an- 
nar kallar f. ok annar fæjrini, den ene 
säger sig själf hafva förvärfvat jorden, 
och den andre säger sig hafva ärft henne, 
ÖG. ES. 19: pr. viti fajir f. ok son fæj- 
rini, a: sonen, som efter fadrens död 
blifvit égaré af jorden, skall, om tvist 
uppstår, bevisa att fadren hade köpt 
jorden, och han själf har ärft henne ef
ter fadren, ÖG. ES. 9:1; U* VM.* sighia 
f. vara, o: att jorden är förvärfvad (ej 
ärfd), U.* binda f. a annan, vilja bevi
sa sig hafva köpt &c. af en annan, U.* 
gripa til -ga ( )( til fæjernis), säga 
sig hafva köpt &c. U.* næmna man til 
-ga, a: såsom hemulsman för sitt fång, 
U.* han lik (Ja iorj) mæj fæstum (ok 
köpum) ok (allum) lagha fanguni, o: med 
iakttagande af allt som hör till laga 
fång, ty fråga är ej om annat fång än 
köp, ÖG.* fore gæf )( andrum -gum, 
U. M. 43:1. at -gum spyria, segia f. sin,
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royna f. mans, o: huru han fålt det fun
na godset, G.* Jfr-. Fanga fiejrini.

Fanga (præs. -ger för -gær 1. -gar, 
impf, -ga je, sup. -git; men part. pass. 
-gin hör till infin. fa), v. a. 1) fånga, 
gripa. VG. II. Dr. 40, 41; p. 4, 58; III. 70, 
111, 116; ÖG.* U* SM.* VM.* H. M. 17; 
ME. Kg. 23: 5,7 ; Egn. 32: pr; B. 18:3. &c.; 
Chr.* -ar alt sainan, n. tjufven och hä
sten, ME. pj. 38 ; St. Thj. 18: pr. 2) = fa 
2. SM.*

Fanga ficjrini, n. jord som man ärft 
af sin fader (I. annan slägting), i hvars 
hand hon var aflingejord. )( forna ftej- 
rini, ÖG*

Fangaman (fangoman, ME. St. Chr.), m. 
fångesman, af hvilken man genom köp 
&c. förvärfvat ett ting. U.* SM.* ME.* 
St.* Chr.* gripa til -ns ( )( til fæjer- 
nis), U.* H. J. 14: pr; M. 29; Bj.* ME. 
Egn. 33: pr. næinna f. sin, SM.* VM.* 
Bj.* leja til -ns, SM*

Fangi, m. fånge. U.* St.DrVl. 10; Thj. 5.
Fangilse (fængilse, St. Chr.), n. pi. 1) 

fängslande, giva bonda sak fore f. sin, 
SM.* 2) fångenskap, innan Jem -sum, 
VG.* 3) fängelse, sætiaif., VG.* göma, si
tia, hæktader i-sum, ME.*St.* Chr. Tg. 14.

Fangin, adj. (part. pass. af fa, jfr. Fal) 
fången, i fångenskap. U.* ME. Kg. 18: 
pr; Egn. 25: pr; 32: pr.

Fangin, part. pass. se Fa.
Fangen faest (fingin faest), adj. f. (af fa 

och faesta) så kallas trolofvad enka, 
som före brölloppet flyttat hem till 
fästemannen och blifvit af honom häf- 
dad; troligen därför att mannen fått 
henne till sig såsom blott fäst I. tro
lofvad. VG*

Fauter, m. (Ital. fante, tjenare, sol
dat, förkort, af infante, hvaraf infante
ria) eg. gosse (fem. fänta, flicka); tje
nare, som följer med sin husbonde i 
krig. VG.* ME.* Chr.* Både i Svenska 
folkspråket och i N. har fant fått då

liga bem:er af landstrykare, skojare, 
skälm &c., och Isl. fantr betyder både 
tjenare, budbärare och landstrykare 
(Fr. Ordb.).

Far (faar, Sk.), n. får. VG.* U.* SM* 
Sk.* ME. Kg. 23: 2 ; B. 8:1 ; 27: 3. &c.

Far, n. (Isl. far) 1) = fierJ. Se Fyl- 
ghi. 2) en flods gång 1. lopp (Isl. =, 
EJ.), vænda vatn af fornu fari, o: från 
dess förra lopp, = a jruvis æn fyr haver 
runnit, VG.* 3) märke efter något som 
har gått fram, spår (Isl. =). vara a fari 
fea sins, SM.* 4) sätt, sed (Isl. sättet 
hvarpå det går med en person 1. sak ; 
at fornu fari, efter gammal sedvana, 
Fr.), sva sum by var bygder af forna 
fari, ÖG.* Jfr. örja-, Sara far.

Fara (impf, for, præt. part. farin), v. 
n. och a. 1) fara, gå, löpa, begifva sig. 
f. eller sigla, resa till lands 1. sjös, St.* 
f. eller ridha, resa i vagn 1. ridande, 
St.* f. i 1. af sokn, til roms, a skip 6cc. 
VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* H.* Sm.* G.* 
Sk.* f. rnæj skipi, H.* giter egh farit, 
n. til Jings, ÖG. R. 14: i. bin far fran 
Jy bole, n. där den andre kom för 
att stämma honom, ÖG. R. 24. f. bort, 
se Bort fara. far han undan, o: rym
mer, St.* f. biltugher, frijlös, se Bil- 
tugher, Frijlös. f. at vægh, ÖG.* f. a 
almanmiiig, a skogh annars, U.* H.* f. 
köpfierjum, VG.* f. (i) pilagrims fterj, 
U.* VM * f. lejung, VM.* jjuen skal fi, 
a: utgå i leding, SM.* f. vægh, ÖG.* 
f. (nokot 1. sin) ærende, SM.* ME. pj. 
34: 7; St* Chr. Tj. 35: l. f. i 1. a fiski- 
vatn 1. kulliski vatnum annars, n. för att 
fiska, U.* SM.* H.* f. uppa sio, VM* 
f. at fiskum, U.* Sk.* f. a fiskia, ÖG.* 
f. seftir diure 1. ælgh, o: jaga, ÖG.* 
ME. B. 18: 4. f. at ikornum 1. herum, 
G.* engin fari innan staurs, n. för att 
jaga, G. 57. f. undan mæj (jiuft), VG.* 
f. æptir 1. fore, o : löpa 1. gå, VG. II. 
Add. 7: 2, 4; ÖG.* SM.* Sk.* ME.* Jæn
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far æpte, o: förföljer tjufven, SM. pj. 
11: i. f. ok flöghia, se Flöghia. f. mæj 
bland ok bikari, se Bland, hnndar fara 
æftir hiindsinui, ÖG.* fælæji far ivir 
bro, SM* i (akra) 1. u (akrum) f., om 
fäkreatur, ÖG.* skip far hem, SM.* 
elder far vijari &c. U.* ME. B. 28: 7. u 
(kirkin) f., o: gå, VM.* f. i kloster, 
Sk.* f. i træ, o: klifva upp, SM.* han 
for up a kirkin, o : gick upp på kyrk
taket, G.* f. vilder (i byamale), se Vil
der. f. vrängt, U.* f. villeradha, St.* f. 
til sins, gå till sitt, återtaga sitt; men 
fari är skriffel för sværi, hvilket är tyd
ligt däraf, att efteråt tillägges: ok taki 
sit ater, SM.* f. i siangu (mæj ku nu), 
Sk. I. 205 ; Chr.* f. i gærji mæj sæja 
spanni, U.* f. i frijgærji manna, VG.* 
f. a qværna mans, n. för att mala, VM. 
I. B. 27. fari sva æ mæjan akra vinnas, 
a: man skall gå fram och tillbaka på 
åkren och räkna skylarne, SM. Kk. 6. 
f. yvir mærki i tomptum &c., o : öfver- 
skrida rätta gränsen, H.* far yvir Jreä 
deldir, VM. I. B. 22: 2. fra (n. ælghi) f., 
o: lemna spåret efter den jagade äl
gen, H.* f. i klæji, kläda sig, ÖG.* f. 
ur mæssufatum 1. klæjuin, kläda af sig, 
VG.* U.* Jæt han far mæj, thet som 
tiuven hafde med f., VG. II. Forn. 44; 
III. 58,114; Chr.* hvat hon haver medh 
at fara, hvad hon har hemma hos sig, 
St.* f. mæj vijskiplum 1. vijerskipli, 
a: befalla sig med, VG.* U.* f. undir 
land ©k laghman, begifva sig till folk
landstinget med sin sak, U.* VM. II. pg. 
14: l. f. til syna 1. i syn, förrätta syn, 
eg. fara till stället för alt förrätta sy
nen, SM.* VM.* ME.* f. i (ökn ok) al- 
mænning, o: sätta sig ned där och odla, 
U.* H.* a flat f., se Flat. f. af frælse, 
= skilias vijer fr ad sit, såsom i det föreg. 
säges, ME.* Chr. Kg. 14. f. innan vaja, 
begifva sig i farlighet, G. Hist. 2. at 
ættærbot skal man tei længer f., o : för

att hopsamla ättarboten skall man ej 
gå längre ut i slägten, Sk.* æftir f., a) 
fara efter (bortstulet gods), Sk.* b) f. 
æftir sum logh æræ, sva skal æftir f., 
Ja ma fajir ey æftir f., o: genom åtal 
likasom fara efter 1. förfölja (tjufven 
&c.), anställa åtal (om stölden &c.), Sk. 
I. 131,149, 190, 212 ; V. 2: 3. far hon sva 
1. andra lej til orja, om hon griper till 
sådana ord, 1. svarar så, VM.* lik ma 
eig f., o: föras, VG. I. J. 12: l. buj- 
kafli a fram f., lan a leandc hem f., U.* 
— faras, dep. mæn faras i mote, o: 
fara hvarandra till mötes, fara så alt 
de mötas, VG.* — Jfr. Af-, Bort-, Firi-, 
Fram-, naim-, In-, Ivir-, Cm fara; Flat
fara sik, Yæghfarandi, lltfaru dagher, 
Lôjosæ fari. 2) löpa, rinna (om vatten). 
VG* 3) flytta. VG* SM.* Bj.* Sk* St.* 
f. af ior J, bole, tompt, ÖG.* U.* H.* f. 
til 1. a (ior J), ÖG.* f. i gar J mæj ku- 
nn, flytta till henne, Sk. I. 6. saman f., 
ME.* Jfr. Af-, Bort-, Firi-, Til fara; Far- 
dagher, Bræsfari, llærajs Jing. 4) fara, 
göra, handla. Jer foro væl mæj sveri- 
ki, VG.* huru han skal mæj (n. mali) 
1. Jær mæj f., ÖG.* St.* huru tha skal 
meth gotse faras ok göras, Chr.* f. 
mæj sinu male, mæj (n. Jiuvi) f., &c. 
Sk.* f. mæj rættum sakum, H.* mæj 
spækt ok laghum f. ok liva, SM.* Jfr. 
Firi-, Misfara. 5) befinna sig (i ett visst 
tillstånd), undergå en viss behandling, 
sveriki for væl, sea horo harna pæn- 
ninga fara, VG.* far annar værra af 
(bardagha), om endera far värre, får 
mera skada af slagsmålet (om ej far 
är af infin. fa), VG.* far (= sitcr) bry- 
ti firi bo mans, o: föreslår (icke för
skingrar, såsom uppenbart oriktigt blif- 
vit antaget), VG.* kan alt væl f., går 
allt väl, VM. IL Æ. 2: i. huru Jæt 1. ior
da gods skal f., o: huru därmed skall 
förhållas, ME.* Chr.* sva skal ok Jæn 
f., Jisi lund a næfnd 1. skra at f., Ja
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fare Jæt sum logh ær, Sk.* Jæn annö- 
Jugher haver farit, VG.*, skulle hän
föras till denna bem., om det ej vore 
nästan otvifvelaktigt att farit är skrif- 
fel för varit, ehuru läsarten godkännes 
af W-k, s. 4. not. 1. 6) v. a. bruka (jord 
4cc.), f. egn, iorj, skogh, U.* SM.* H.* 
ME.* Chr. J. 30: 3. f. (æller fikia) al- 
mænning, U.* VM. II. B. 20: l; ME.* Chr.* 
f. ok fikia, abs., VM.* iorj ær farin, 
St.*, där dock farin troligen är skrif- 
fel för saen. f. lot mans, f. gambla skipt, 
U* VM. IL B. 1: pr; 16: 2; ME* Chr. B. 1, 
25: 3. 7) v. a. öfverlåta eganderätten till 
förytrad jord medelst därvid brukliga 
formaliteter (troligen eg. genom uin- 
færj), VG.* f. sær iorj af handum, VG.* 
värjer iorjs farin sifan hion tu koma 
sanian, o: om jord blir (genom umfærj) 
åt dem öfverlåten, VG.* 8) nå, upp
hinna (Isl. =). giter æi ælft æller farit 
han, VM.*

Faræ, f. I) fruktan (Eng. fear). Sk.* 
2) fara. Sk.*

Fara nöti, se Farunöti.
Fardagher, m. (af fara 3) fardag, flytt- 

ningstid. VG.*, där fyra fardagar om 
året nämnas, rætter f., ME.* Chr. J. 24: 
pr. til 1. firi -gha, VG.* Sk* ME. Egn. 
30: 1 ; St* Chr. J. 24: pr. Att enligt St. 
två fardagar varit om året, kan slutas 
af B. 10. Jfr. Færda dagher.

Farfæster, farfastcr, adj. (af far och 
fæsta) förhyrd såsom sjöman. Jær snm 
Here æru -ter, de fleste af skeppsfol
ket, Bj.* St.*; jfr. Sjölagen 1667, Sjösk. 
10: pr.

Far för, adj. i godt stånd, duglig att 
göra resa med (om fartyg). Bj.* 

Fargalter, m. fargalt. U.*
Farin, adj. (part. pass. af fara) (väg) 

på hvilken resande fara. f. vægher, far- 
väg, allmän väg, VG.* Jfr. Farvægher.

Farkoster, m. farkost, fartyg. SM.* 
VM.* H.* St.* Chr*

Farlater, adj. (af fara och later, jfr. 
Lætia) hindrad från att fara. giora man 
-tan, hindra honom från att fara (jfr. 
Strandsætter), VM.*

FarliJ, n. öppning på en gärdsgård, 
gjord för att köra genom. VM. II. B. 8: 
2; ME.* Chr.* -Ji var Ja, ansvara för 
att den, efter den som kört därigenom, 
stänges genom de nedtagna gärdsgårds- 
störarnes uppläggande, U.* SM.* VM. I. 
B. 40: 3. f. ligger nijri, n. då den ej 
blifvit stängd genom de nedtagna stö- 
rarnes uppläggande, SM.* kan fall a f. 
koma, se Fall 4.

Farmber (farm, Sk.), m. (Isl. faruir) 
fartygs last. Se Batsfarmber, Skips farm.

Farunöter (pl. -ta för -tar), m. (Isl. fö- 
runautr) reskamrat, följeslagare. ÖG.*

Farunöti (fara nöti, farnöte), n. (Isl. 
föruneyti) farnöte, resesällskap, följe. 
Se Flokker, Fylghi.

Fîiru skiant, n. (Isl. farar-skjétr, m.) 
häst (1. annat kreatur) som drager en 
vagn, dragare. G.* På Gotland säges 
ännu farskjaut i samina mening. Jfr. 
Skint.

Farvægher, m. farväg. ÖG.* U.* SM.* 
VM. I. B. 19: 3; IL B. 1: pr; 2: 3; G.* ME. 
B. 1: 2 ; 4: 2, 3; Chr. B. 1, 5: 2, 3. laga f., 
G. 64, där den yngre hs. för laga har 
lad, hvilket S-e (s. XXXI), med åbe
ropande af Isl. laft, som betyder land, 
jord, men icke ”gräs-, betesmark”, och 
ett D. lad, som icke finnes (då fælled, 
Skånska och Hall. fälad, icke hör hit), 
vill godkänna, så att lad-farvegr skulle 
vara ”markväg, skogsväg”, en samman
sättning som dock ej kan antagas, f. 
aldra manna, VM.*

Farvægs ra, comm. råmärke, som vi
sar hvar gatan genom en by skall gå. 
U* VM. II. B. 1: pr; 17: 2; 18: pr; ME* 
Chr.*

Faskelika, adv. = idhkclika, om ej d. o. 
tillkommit genom skriffel. St.*
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Fast, adv. (n. af faster) fast. f. standa, 
Chr.* sva f... sum, äfvenså väl, VG.* 
St.*

Fasta, v. n. fasta, 1) på allmänna fa
stedagar. VG. II. K. 56. not. 16; III. 24. 
2) då det, såsom penitens, ålades en
skilda personer. VG.* H.* f. ok standa 
utan kirkiu, ME.* f. )( fyrrna, se Fyr- 
ina. f. ok (egh fa1) böta, VG.* ÖG* 
VM* H. Kk. 19: pr. not. 37; ME.* St. 
DrVl. 13; Chr.* f. fore manni, o: därför 
att han blifvit dräpen, ME. E£>s. 40, 42: 
pr; DrVl. 38; Sk* f. man 1. e]>, o: för 
dråp 1. återgångsed, SM.* f. barn ater, 
o: för barnets död, se Aterfasta.

Fasta, f. 1) fasta, sådan den på vissa 
tider och dagar iakttages i Romerska 
kyrkan. J)ien dagher sum biu]>s til f., 
VG.* biujm bondum f., SM. Kk. 10: l. 
not. 49. Jfr. Fastudagher. 2) dag 1. tid 
då sådan fasta borde iakttagas. VG.* 
U.* SM. pj. 6: i. f. ok 1. æller forhælgj», 
se ForhælgJ. Jfr. Genfasta. 3) i synn. 
den stora fastan före påsk, hvilken eg. 
börjades onsdagen efter fastlagssön
dagen (askonsdagen) och varade i 40 
dagar, då söndagarne icke räknades 
(hvaraf kom det Lat. namnet quadra- 
gesima, Fr. caresme, carême), men på 
visst sätt blef förlängd, så att den va
rade från söndagen Septuagesima till 
påsk, hvarför den kallades nio vikna 
f., VG.* ÖG.* Sk.* ME.* Chr. Tg. 8. siau 
vikur i f., G.* varafru dagher i f., niariu 
mæssa i f., se Vara fru dagher, Marin 
mæssa. fæmt komber i f., ÖG. ES. 12: pr. 
seter bonde hvit um f., VG.* Jfr. Mi]>fa- 
sta. 4) fasta, hvilken såsom penitens 
ålades enskilda personer, bot ok f., 
verldsligt stratf och penitens, SM.* f. 
ok fsebot 1. fseböter, SM.* VM.* Sm.* 
biskoper rajie (firi) f. (hans), SM. Kk. 
17: pr; VM.*

Fasta ej>er, m. ed som, vid uppkom
men tvist, gicks af de gode män (fa

star), som hade varit tillstädes vid en 
viss juridisk handling, t. ex. ett jor- 
daköp, till bestyrkande af samma hand
lings verklighet. SM. Add. 3. fiesta, gan- 
ga, fylla -ej», U.* SM. J. 18:i;H. J. 17. 
fylla ]>er saw -ejen ma1)» landboanum, 
o: om de gå eden jämte landboens fa
star, så att det i allm. för fastaeden 
stadgade antalet af 12, 16 1. 24 män 
sålunda blir fyldt, U. J. 15: pr. jfr. 4: pr. 
Jfr. Aterköpsfasta ej>er.

Fasta fæjerni, n. fast, orubblig fä
dernejord. havi ]>æt fore f. (ok aida 
ojal), U.* VM.* ME.* Första delen af 
d. o. är icke gen. af fastar, utan adj. 
faster, såsom Isl. fastaeign, fastagédz Scc.

Fastamsen, m. pl. = fastar. ME.*
Fastar (fasta; i sing, förekommer fa

sti, VM.*), m. pl. gode män, som voro 
närvarande vid köp, skifte, gåfva 1. för- 
pantning af jord, samt vid vissa andra 
juridiska handlingar. U.* SM.* VM.* 
H* ME.* Chr. J. 10. lagha f., U.* fullir 
f., SM.* f. ok forskialamæn 1. forski- 
lamæn, allitt. SM.* H.* f. (til iorj) givas 
(af säljare), takas (af köpare), U.* SM.* 
ME. Egn. 21: pr. f. givas ok takas fore 
kyrkiu sokn, IL* fa, hava -ta, om kö
pare, H.* taka -ta af rættum æghanda, 
o: af säljaren själf, U.* SM.* giva, fiesta 
&c. mæ]> -tum ok fullum skælum, allitt. 
u.* VM*H.Æ. 4,13: 6. mæÿ vitnum ok 
fullum fastum, SM.* ieru til fastar ok 
full skirl, hava til -ta ok full skæl, U.* 
VM.* taki i umegnum.. mæÿ -ta vit- 
nuiii, o: så att boskiftesfastarne skola 
bestämma jordlotternas värde æpter 
]>y }>æt gælder i bolbynum, U. Æ. 12. 
jfr. 11: 2. f. bæra vitni, H.* Jnet skal a 
-tum standa, VM.* Jæt skulu f. vita, 
IL* VM. II. Kr. 15; H.* viti ÿæt tolf f., 
VM.* vita mæj> -tum (sinum), VM.* H.* 
væria (gæf, egn) mæj» -tum, U.* SM.* 
VM. II. Kr. 13: pr. köp a man gripa nuej 
-tum, SM.* binda -ta a iorÿ, med fa-
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star bevisa att man köpt ficc. jorden, 
IL* binda -ta a rættan æghanda, o: 
mot den som förytrat jorden, U.* SM.* 
ME* Chr. J. 13; jfr. Æghandi. binda -ta 
a annan «en rættan æghanda, U.* binda 
-ta a bonda ok husfru 5cc. U.* SM.* VM. 
II. J. 9. fylla 1. binda -ta (a man) æptir 
værji sinu, a: för att återfå sin köp- 
skiiling, U.* SM.* sijan ma syzkini a 
annat syzkini -ta binda, n. om efter arf- 
skiftet mällan syskonen ett af dem 
köpt af ett annat något af den ärfda 
jorden, U.* f. bita a rættiim æghanda 1. 
a ærvingia (jfr. Bita 2), U.* VM. IL J. 9, 
13: 2. f. bita a Jæn sum salde, VM.* 
f. bita i bol bonda, o: genom bevis
ningen om försäljningen nödgas sälja
ren alt lemna den gård där han bor, 
U.* VM. IL J. 13: 2. næmpna -ta sina, sæ- 
ti nijer (n. æghu at væjium).. taki 
ater mæj -tum, eghn ut sætia mæj -tum, 
vari sva gilder -ta (gen. sing.) arvi sum 
fasti, f. fylghia manni, VM.* væj skal 
mæj -tum ut sætias, H. J. 9. æi ma -ta 
up a dö Jan man föra (jfr. Föra), H.* 
sva manga -ta skal han hava, o: sär
skilda (n. tolf) fastar för hvar tomt, så 
att så många som tomterna äro, så mån
ga särskilda köp anses det vara, och 
för hvartdera skall vara fulla antalet 
af fastar; meningen är således den sam
ma som då det i ÖG. heter: sva manga 
fæste (se Fæst), ehuru det ej var lämp
ligt att sålunda sälta ordet -ta i st. f. 
fæste, ME.* Jfr. Återköps-, AJalköps-, 
Bolaghs-, Boskiptis-, Gard-, Jor Ja-, Köp-, 
öjjol-, Skiptis-, \ æ Jia-, pingfastar; Sty- 
rifaster.

Fasta rætter, m. den i lag föreskrif- 
na bevisningen med fastar, fylla i. bin
da fullan -ræt a man, SM.* fulder f. 
fylgher Jem allum, o: de kunna alla 
bevisa hvar sitt köp, SM.* Jær var äl
dre f. agangin, sådan bevisning hade 
ej blifvit förd, VM.*

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xll

Faster, adj. 1) fast (i eg. mening, fa
stad vid något). Jæt (n. sum) fast si- 
ter vij lik, H.* sla (fæ) mæj fastre 
hand, o: med något som man håller 
fast i handen, )( kasta at fæ, SM.* f. 
gar Jer )( vreta gar Jer (jfr. Fastgarjer), 
SM.* gærja fastan garj )( gærJa mæj 
stikilstör, SM.* fast eller löst gots, Chr.* 
at fastu sælia )( fæsta, G.* mæj fastii 
(kaupi) kaupa, G.* Jfr. Bo-, Bol-, By-, 
Bygd-, Hand-, Lagh-, Land-, StaJ-, 
Stiorn-, Styrifaster. 2) fast, gällande. 
VG.* St.* Chr.* skipilsi-ta gæra, VG.*jfr. 
Fast göra. hionalagh &c. demis fast ok 
fuit, U.* VM.* ME. Egn. 24. ejer &c. 
standi f. ok fulder, U.* SM.* ME. Egn. 
19:pr;St.* vari fuit ok fast, SM.* kir- 
kian haldi Jæt fast ok fuit, U.* Jfr. StaJ- 
faster. 3) (i sammansättningar) sam
manhängande med, gränsande till. Se 
A-, Aker-, Tafaster. 4) osnöpt (om fä
kreatur). G.* På Gotland är d. o. i sam
ma bem. ännu allmänt brukligt.

Fastgarjer, m. fast gärdsgård. )( vre
ta garjer, SM.* Jfr. Faster 1.

Fast göra, v. a. bekräfta, stadfästa, 
bref 1. bok f. mæj insighli, U. Conf.; 
SM.*

Fasti, se Fastar.
Fastna, v. n. fastna, f. i snæru, VM.*
Fastudagher (fastædagher), m. faste

dag; 1) allmän, då allmän fasta egde 
rum (jfr. Fasta 1). VG. II. Add. 5: 3; ÖG* 
VM. I. pg. 13: pr; II. pg. 4;ME.* Chr.Tg. 
7. biuJa -dagli, ÖG.* U.* SM.* VM. I. Kr. 
13: 2; II. Kr. 12: i. f. sum bujin ær at 
fasta, VG. III. 24. bryta (sættan ok) 
skipajan -dagh, U.* H. Kk. 16: pr. bryta 
rætta -gha, VG.* 2) enskild, då fasta 
såsom penitens ålades någon enskild 
person (jfr. Fasta 4). -dagh (vij) taka, 
åtaga sig en såsom penitens ålagd fasta, 
VG * bryta -dagh, VG.*

Fastuganger (fastæ ganger), m. (Isl. 
föstu-gangr, -igangr, -inngangr) (den
r. 20
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stora) fastans ingång 1. början vid fast
lagssöndagen. U.* VM. II. J. 15: pr; H. J. 
10:1; 11: pr; ME.* St.* Chr.*

Fastagangs synnadagher, m. fastlags
söndagen. St.*

Fastuhælgh, f. helg vid påsktiden, eg. 
= niu vikna fasta (se Fasta 3), men 
äfven inefattande nästa veckan efter 
påsk, såsom d. o. förklaras i Roeskil- 
des Stadsr. af 1268: a LXXma usque 
dominicain quasi modo geniti, quod vul
garitér dicitur fastæhelgh (KR. GDL. 
V. 176); då f. ok pasche hælgh (o: vec
kan efter påsk) nämnas, har f. den 
förra eg. bem:en (jfr. Paska hælgh). Sk.*

Fastomater, m. mat, som det i ka
tolska kyrkan är tillåtet att äta på 
fastedagar. )( kötinater, VM.*

Fastvirke, n. 1) en vid marken fästad 
inrättning till villdjurs fångande 1. dö
dande. gildra ok göra f., SM.* 2) an
läggning i en ström till fisks fångande. 
Se Fastvirkis værki.

Fastvirkis værki, m. = fastvirke 2. byg- 
gia f., SM.*

Fat, n. 1) klädningsplagg, pl. kläder 
(Isl. =). Se Mæssufat. 2) saker som man 
har med sig på en resa (Isl. =, hvaraf 
fatahestr, packhäst, häst som bär rese- 
saker, Fr.), (um) gæster dör at bouda 
taki öris mun af fatum hans, a: för ett 
öres värde af hans saker som han har 
med sig, VG.* Jfr. Hæst fat.

Fat, n. fat, tunna; 1) för vin och an
dra flytande varor. Bj* St.* Jfr. Sielfat. 
2) till inpackning af annat gods. stena 
sias i f. meth iærn, Chr.* Jfr. Fatadher, 
Fatiærn, Jærnfat.

Fat, adj. n. det som fattas. Jæt (sum) 
f, ær, sum fyr var f., VG.* ÖG.* U.* 
VM. II. Kr. 10:1. Jæt sum i gialdit sat 
(skriffel för fat) ær, Bj.* Jfr. Afat.

Fatadher, adj. inpackad i fat. Se Jarn.
Fatikdomber, fatekdomber (fatikdom), 

m. = fatökt. St.* Chr.*

Fatighet, f. = fatökt. Chr *
Fatiærn, n. = fatat iærn (se Fatadher). 

St. Kp. 16. not. 21.
Fatöker (fateker, fatugher, fatigher), 

adj.fattig. VG.* ÖG*U* SM* VM.* H.* 
Sm.* Sk.* ME.* St.* -kt folk kalium vir 
hussætu folk &c. U.* -kra manna loter, 
de fattigas andel (af tionden), VG.* Då 
det i ME. EJ>s. 34: pr. säges: haver hon 
ok sva fatöka frænder &c., hvilka ord, 
hämtade från ÖG. E£>s. 23: pr., öfver- 
gått i Chr. Æ. 12:1, så har Abrahamsson 
i anm. vid Chr. tagit för afgjordt att 
”med det ordet fattiga förstås få, det 
är att hon har ej så många fränder” 
&c., till hvilken tydning han tilläfven- 
tyrs blifvit förledd af Messemi ed. af 
Ragv. Ingem:s öfvs. af ME., där de anf. 
orden i lib. IV cap. 11 äro tolkade med 
en hexameter: sin tot non habeat mu
tier sibi sanguine iunctos; denna vers 
är dock ej författad af Ragv. Ingem., 
utan af hans utgifvare, som, då han vid 
jämförande af Chr. Æ., dit ME. E{>s. 33, 
34. hade blifvit flyttade, saknade dessa 
cap., hvilka han därför trodde vara för
bigångna, i ÆB. införde en af honom 
själf gjord öfvs. af dessa cap., hvare- 
inot han, då han i Eds. igenfann de 
saknade capitlen, där uteslöt dem; Ragv:s 
öfvs. af de ifrågavarande orden är helt 
enkel: si adeo pauper es consanguineos 
habet (jfr. ME. föret. s. LXXXVII). 
Att Mess:i öfvs., som godtyckligt tilläg
ger o. f. bem. af få, är oriktig, synes 
äfven däraf att, ehuru ÖG. E£>s. 23: pr. 
stadgar att qvinnans slägtingar skulle 
væria hana mæ]> ÿrætylftum eje, och 
således föranstalta om edens verkstäl
lande, hvilken kunde medföra betydlig 
kostnad, så behöfde de som svuro i en 
sådan ed icke vara slägtingar, enligt 
uttryckliga stadgandet i VaJ). 31: 5, och 
således ankom denna eds verkställande 
ej på slägtingarnes antal, hvarför en
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sådan mening icke häller kan ligga i 
ME. och Chr., där de anf. orden äro 
upprepade (jfr. ÖG. gl. o. fatöker; ME. 
föret. anf. st.).

Fatökt (fatikt), f. fattigdom. U.* SM.* 
ME.* C hr.*

Fajgliar, fejgar (fagher), m. pl. (Isi. 
feÖgar) fader och son. VG.* G.*

Fajir, fajer (fa Jur, gen. fajnrs, dat. 
fæjur, fæjær; fejir, fe Jr, G.; defin. fæj- 
reniini, acc. fajur), in. fader. VG* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* G * Sk.* ME.* f. at fo
sterlandi, VG.* Jfr. Aldæ-, Barna-, Fa
jur-, GnJ-, Mojor-, Skripta-, Stiup- 
fajir; Forfæjir, Samfæjræ.

Fajurbane, m. (Isl. födurbani) (en an
nans) faders dråpare, at han (n. par
ten) vari hans (domarens) f., VG.* 

Fajurbrojer (fajurs brojir), m. far
broder. VG.* ÖG* U* SM.* VM.* H.Æ. 
15; Sk.*

Fajurfajir (fajurs fajir), m. farfa
der. VG.* U.* SM.* VM.* H. Æ. 15; Sk.* 

Fajor fæjerni, n. faders fäderneslägt. 
VM. II. A. 12: pr.

Fadhurland, n. fädernesland. St.* 
Fajurliker (acc. -kin), adj. faderlig. 

VG.* f. rætter (sum klærkar kalla ins 
patronatus), U.* SM.*

Fajur lös, adj. faderlös. U.* VM.* Sk.* 
Fajur mojer (fajurs mojcr), f. far

moder. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* Sk* 
Fajor möjerni (-myjrni), n. 1) fa

ders inöderneslägt. VM. II. A. 12: pr. 2) 
faders mödernearf. G.*

Fajur syster, fajurs syster, f. faster. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM* G.* Sk* 

Fajursfrændir, m. pl. faderneslägtin- 
gar. VM.*

Fe, Fea bot, Fe bytr, se Fæ, F sebot. 
Fear foter &c., se under Fæ.
Fegher (faigr, G.), adj. (Isl. feigr, N. 

feig) bestämd till en snart inträffande 
död, (feg), vari f. np a stæghl 1. undi 
gryt, o: miste lifvet genom att rådbrå

kas och steglas, 1. att stenas, U.* VM. 
II. M. 12: 2. mik vitin ir nu -gastan, o : 
j veten att jag sätter mig i den största 
lifsfara, G.* På Gotland brukas d. o. 
ännu i den gamla, annars numera ovan
liga bem:en.

FegJ (feygd), f. 1) ovänskap, fiend
skap. ME.* Chr. Kg. 36: i. hsempna a an
nan fore gambla f. (= af längre avund), 
VM.* 2) fejd, fiendtligt förhållande mäl- 
lan blodshämnaren och den, på hvilken 
han eger att hämnas (jfr. Oran). hava 
f. a sik, St.* han kan ey for f. skuld 
thing sökia, Chr.*

Fela (pari. pass. felder), v. a. (Isl. =) 
= fiala. Chr. Tj. 13: pr. not. 60. Jfr. Fæ- 
arföling, Fæ fylinger, Infælter, Dagh- 
fulghit, In fiilghin.

Felighed, f. säkerhet, trygghet. Sk.*
Felogher (felig, Sk.), adj. säker, trygg 

(för fiendtlighet). Sk.* f. ok siker, ME.* 
Chr.* koma f. fore konung 1. til svars, 
ME* Chr. Kg. 27: pr; 36: pr; DrVl. 6. 
ther (n. a hæreds tinge) ma then.. f. 
fore koma ok f. fra i sit behald, Chr.* 
Jfr. (Jfelig.

Fella, se Fælla.
Fern, Femtij, se Fæm, Fæmtighi.
Fempni, fi? (Isl. fimi, fimni, behändig

het, af finir, behändig, som eger fär
dighet i kroppsöfningar, EJ.; jfr. S-e 
s. XXVII) förmåga, färdighet (i lem
mar, att gå 1. springa). Se Gang-, Run- 
fempni.

Fengir, m. (af fal; Isl. fengr, fångst) 
magt att taga 1. hålla fast (med fing- 
rarne). engin ir f. at (n. fingri), G.*

Ferma, færma (fyrma, Sm. 2: pr.), v. a. 
(af Lat. firmare) konfirmera, meddela 
konfirmation, ett af katolikernas före- 
gifna sakramenter. f. barn, folk, VG.* 
ÖG.* Sm.* f. systrum Scc. Sm.* f., abs., 
U.*

Feter, adj. fet. U.*
F ej gar, se Fajghar.
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Fia fiski, f. ett okändt, tilläfventyrs 
genom skriffel tillkommet ord. H.*, där 
gamla edit, har stralfiski.

Fiandi, fiændi (fiende), m. fiende. Sk.* 
ME.* mij -da raji, o: genom djefvu- 
lens tillskyndelse, G.*, där T. öfvs. o- 
riktigt har: myt rade der viende. I fika 
sammanhang som i G. uttryckes sam
ma mening med orden: instigante hu
mani generis inimico, Sk. II. 43; och 
det är klart att äfven i G. icke menas 
menskliga fiender, utan menniskoslägtets 
gemensamme fiende, som kallas o av- 
nåixos vumv äiaßoAog, I Pet. 5: 8, och 
o ex&Qos, Luc. 10:19; det är äfven sä
kert att Isländarne och andra folk med 
namnet fienden betecknat djefvulen, 
hvarför ock i Frisiska lagar (Rh. FrRq. 
s. 421, 426) bi des fiandes sponste (o: 
förförelse, jfr. Spana) förekommer i all
deles samma mening som de anf. or
den i G. I denna bem. är o. fiandin 
numera sammandraget till fanden, som 
hos Danskarne, och vidare till fanen 1. 
fan, som i Sverige är ett vanligt djef- 
vulens namn. Jfr. Ih. Gl. o. fanen.

Fikia, v. a. bruka, begagna, fara sel
ler f., allitt., se Fara 6. Troligen är, 
såsom ock Ih. antager, d. o., likasom fa
ra, ett v. a., och således samma ord som 
ännu brukas då man säger fika efter 
något, o: ifrigt åtrå något, med bemö
dande att vinna det man åstundar.

Fileji, se Fælaji.
Find, Finda luter, se Fynd, Fyndar 

luter.
Finger, m. och n. finger. VG. I. S. 4: 

1, 7; ÖG. VaJ. 15:4; 18: pr; 11*SM.* VM* 
Bj.* G.* Sk.* ME. SV1. 3, 7 ; SVJ. 2:1 ; 5. 
Jfr. pumulfinger.

Fingergull, n. (Isl. =) gyllene finger
ringar. SM.*

Fingin fæst, se Fangen fæst.
Fingit, fingu, se Fa.

Fingrini, n. (GD. fingerne, Mb. Gl.) fin
gerring. VG. I. R. 2. not. 18. Jfr. Gullfing- 
rini.

Finna (impf, fan, part. pass. funnin), 
v. a. 1) finna, hitta. VG.* G.* Sk.* St. 
B. 22:1 ; Chr. T* 1:1. Jæn finder dö Jan, 
se adj. Döjer 1. han fan landsens lagh, 
VG.* vardha funnen a færske gærning, 
a: träffad, St. Kp. 27. f. bana, bananian, 
drapara ( )( æptir bana leta), U.* SM.* 
VM.* ME.* ei finds gota nampn &c. Chr. 
Kg. 1: pr. kan hans gods -as, Chr. Kp. 
14. finds nokor then ôcc. St. Kp. 32: pr; 
33: 7; 34: 2. 2) befinna. SM.* Sk.* ME. 
Kp. 2: pr; St.* Chr. Kp. 6: pr; Eds. 42. 
rættast f., U* var Ja funnin mæj trull- 
dom, ME. H. ind. 5. fins Jæt nia* J skæ- 
likum 1. fullum vitnum, VG.* fins Jæt 
mæj uppenbaruin gærningum ok fullum 
skælum, ME.*

Finne, m. Finne. St.* Jfr. Nor-, Su- 
derfinnar.

Finzantæ, ett troligen genom skriffel 
vanstäldt ord, om det ej är ett nomen 
proprium. VG.*

Fir, se Fyr.
Fira*, se Fiurir.
Firi (firir, fyri, fore, for, för, före; 

firin för firi han, firina för firi hana, 
ÖG.* jfr. Han, Hon), præp. 1) framför, 
i allm., i afseende på stället, fuel f.ôghæn, 
H. V. 6: pr. bæra bok f. man (jfr. Bok), 
Sk.* hænder bindas f. man, )( bak bin- • 
das, ME.* f. mylnu dörum, eno garjs- 
liji, kirkiu dyr &c. VG.* ÖG.* U.* SM * 
VM.* H.* Sm.* Bj* G* Sk* f. durum, 
bryggiu sporje, se Dyr, Bryggiu spör
jer. f. altara framme, Sm.* sla 1. kasta 
fram f. sik, SM.* VM* f. landi sinu, n. 
i sjön 1. sundet framför hans jord, H.* 
f. mosa, framom mossen, VG.* Jær nor- 
Jan f., f. væstan &c., på norra &c. sidan, 
H.* Sk.* utan f., se Ütan fore, ovan, ni- 
Jan f., se Ovan, MJan. f. nijan, se Fi
ri ni Jan. Jo at las se f. (n. husi), VG.
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I. p. 5: pr. Ju rant en f. enum, VG. I. R. 
5: l. Jæn sum f. ær stadder, a: står fram
för den som kastar 1. skjuter, )( Jæn 
sum bakum ær til, SM. M. 7: pr; jfr. 
Stadder. Jæn f. ær )( Jæn at bak ha- 
num ær, SM.* insighli f. (bref 1. hand) 
sætia, VG. I. Br. 6; Sk.* hitta lik f. sik 
liggia, n. på vägen, SM.* hin sum bo 
f. (n. vatni), o: där vattnet skulle hafva 
aflopp, VM.* Jar sum han a gar]» f., 
n. före jorden, G.* gær]»a f. rugh, a: 
framför 1. omkring rågåkren, Sk. I. 179. 
a majer gar]» f. hanum, o : f. toft hans, 
VG.* intaku taka f. manni, o: framför 
den andres intaga, hvarigenom vägen 
för denne skulle blifva stängd, VG.* ær 
oslaghit f. hanum, n. där han skulle 
köra fram, ÖG. B. 18. dragha spiut f. 
diurum, n. där man tror att de skola 
gå fram, SM. B. 19: 2. hundaris syn f. 
sik hava, o: hafva syneraännen tillstä
des, U.* malsægkandi ær frammi f. ha
num, a: tillstädes, så alt han kan visa 
att han har målsegare med sig, VM.* 
hava rættan malsæghanda f. sik, U.* 
SM.* utan (om ej) rætter malsægkandi 
vari f. hanum (n. lænsmanni), SM.* hava 
(taka ok) vitne f. sik, SM.* han haver 
æi Jingsdagh f. sik, a: tingsdag före
står ieke då han skulle säga till om 
eden, U.* 2) inför (den som man är 
*nänd till), f. tylft ganga, f. hærajshôf- 
Jinga, alla göta, land ok lagliman, bi- 
skupe, malsæghandanum, nærnd, konungs 
ræfst, synamannum &c. VG.* ÖG.* SM.* 
VM.* H*Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* lysa f. 
manni, VG. I. p. 14; II. Add. 6: 2; ÖG. B. 
37: pr; ü.* VM.* Sk.* Je han (n. rani) 
f. liusti, VM.* kæra f. soknamannum, 
se Kæra. rækna f. husfru sinne, St.* 
segia (Irauni f. manni, G.* sigki f. them, 
Chr. Kp. 14: pr. vijeratta qvam f. dryt- 
ningina, a: bief berättad för henne, G.* 
ganga ejf. man I. manni, a : inför veder- 
parten, ÖG. R. 13, 14: pr. kæra sik f.

konungi, kalia klærk f. hans forman, f. 
konung koma &c. U.* ME.* föra man f. 
konung, SM.* vitne ganga f. nærnd, Chr. 
Eds. 22. vitne bæra, vitna, vitne ganga 
ater f. (konungs) dome, se Domber5. 
f. rættenom, se Rætter. f. folklands 
syn vari fallin &c., a: om saken kommer 
för folklandssyn och denna ogillar den 
vädjandes påstående, VM. II. B. 17: 3. 
kalla Jing f. sik, om den som uppbar 
konungens ensak, SM.* f. hy, kirkiu, 
kirkiu sokn, soku, Jingi, huudari sinu, 
ölstuvu, a: inför byns invånare, det vid 
kyrkan församlade folket &c., se Byr 
ficc. var Jer man f. skall, a: är bland 
skallfolket, ÖG.* 3) mot. mur f. uvi- 
num, VG. IL Præf. humper ligger f. la- 
gha mali, a: ligger i vägen för, hindrar, 
ÖG.* væria drapara firi Jem sum han 
fanga vilia, ME. DrVl. 9, 32. væria (n. 
med ed) sit fæjerni, iorJ &c. f. manni, 
VG.* ÖG.* U. J. 2: 2; Sm.* Sk. I. 52, 53. 
&c. væria sik f. malsæghanda &c. U. Kk. 
17: pr, 5; SM. pg. 10:1; VM. II. pg. 12:3. 
værs drap (a: den som är anklagad för 
dråpet) f. Jem sum akære, ME. DrVl. 
36. dylia f. konunge, ganga ej f. mals
æghanda, ÖG.* brister 1. fals han at eje 
f. bondanum, ÖG. VaJ. 39: i. vara stad
der I. sitia f. sokn, se Sokn, Stadder. 
4) framför (i jämförelse), ægha vitii f. 
kununge &c., ægha snilli f. adrum man- 
num, uskylder f. skyldan, VG.* ringröre 
aghe vitsorj f. allum, a: framför alla 
andra gränsmärken, SM.* fiure stenar 
hava vitsorj f. Jrim, VM.* aghe Ja 
præster vitu f. klokkara, )( Jær aghu 
arva klokkarans vitsorth at vita til præst 
&c. Sm.* Jfr. Fram fore. 5) före det 
som man förestår, råder öfver 1. skö
ter. majer f. hampnu hvarri, a: såsom 
ombud, U. Kg. 10: 2. hovojsman f. eje, 
VM. II. Kr. 24: 4. skilia f. fæst 1. gift, 
se Fæst, Gift. biskuper raji f. skript 
lianS; a:eger att därom besluta, U. Kk.
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15: 8. giptomander f. vigning Jera, SM. 
Kk. 13. raja f. föjo sinni, råda öfver 
det som behöfves till hennes underhåll, 
U. Æ. 10: l. raja f. fe, G.* raja f. (bar
na bo 1. gojs), ÖG. G. 19 ; U. Æ. 7: 3 ; 
ME. G. 22. sea f. (harmim 1. barna gojs), 
se Sea. sitia f. börnuni si mun, Sk.* fa
ra, sætia man, raja f. bo, se Fara, Sæ- 
tia, Raja. bryti siter 1. far f. bo, se 
Bryti. ma eigh bryti f. (n. bo) vara, 
VG. I. A. 16: 2. mykin ma Jer f. sik, o: 
som kan väl råda sig själf, själfstän- 
dig, kraftfull, VG. IV. 14:17. 6) för, till 
sitt 1. en annans försvar, ægha vitsorj 
f. sik, Sm. 5: 3. biuja f. sik tyltar ej 
1. næmd, VG. I. K. 8: 2; Sk. 1.141. hava 
lagha buj f. sær, a: erbjuda laga böter 
(för att undgå fredlöshet), se Buj 5. 
bonden havi værn f. sik, får värja sig 
med ed, VG. II. p. 36. far han liærjungs 
næmd f. sik, VG. IV. 19: l. hava 1. fylla 
lof æller leghu f. sik, stande f. hanum 
h vårte lof æller legha, se Legha. koma 
vaja ej f. sik, SM. Kk. 2: pr. atertan 
manna ejer, forfall ær f. hanum, U. M. 
40, 44: 2. forfalls vitne skulu vara f. ha- 
num, ME. Egn. 33: 4. forfall, næmd skal 
f. (n. mali) standa, standi (en) lagh f. 
Jem, standi vitsorj 1. værnar orj f. 
hanum, standi nei f. hanum ok vitsorj, 
standi Ja hanum f. ærf Ja vitu (rättare : 
f. hanum ærf Ja vita) &c., se Standa. han 
komber ei nei f. sik, SM. B. 17: 6. ejer 
dömis f. Jæn sakin gifs, se Döma 1. ha
va dom f. sik, se Domber 2. sværia f. 
man, = væria han, VM.* engin ma Jet 
segia f. (n. sir), a: förevända till sin 
ursäkt, G.* biuthæ logk f. hin dôthæ, o: 
för att gôræ han gildæn, Sk. I. Add. D. 
4. fa vingana man f. sik, hcmulsinan sin 
fram leja f. sik, SM.* hemulsinanne si- 
num fram koma (a: framskaffa) f. sik, 
SM. pj. 9. komber ei vinganaman fram 
f. sik Jæn sum salde, framskaffar han 
ej säljaren, SM. Kp. 1: pr. 7) för, till

«
förmån, efterrättelse, hinder 1. skada 
för någon. f. gojum siælum, fajer f. 
barnum, U.* giva f. sina siæl, se Diva. 
bijia f. manni, se Bijia 1. Jar gangi 
engun byn f., G.* högtij uppe halda f. 
sokn, halda kost f. biskupe, U.*, jfr. Fore 
halda. sitia a væghi f. væghfarande mæn, 
n. för alt sælia Jem Jera Jorft, SM.* 
f. manni kristindom veita, G.* biærghas 
f. bouda, VG. I. VS. 3: pr. ganga til ær- 
vodes f. konungenom &c. St.* standi Jæt 
(frælsi) f. bondaiium, gipt standi f. ar- 
vum 1. skaï f. landboa sta, se Standa. 
hava sæx viku dagh f. sik, SM.* Jria 
Jiugstæmnur I. liar Ja Jing f. sik hava, 
SM. pg. 4: pr, 3. ryma garj f. ajruni,
H. V. 9. rækkia f. konunge &c., brista 
f. allum, ME. Kg. 28. gieri sielfr mal f. 
sir, G. 28: 6. laita (vijer man) f. sir, se 
Leta. læggia laghdagh, laghstæfnu, fæmt 
f. man 1. manni, næfnæ Jing f. manni, 
Sk.* stæmpnudagher liggi f. husfru, U. 
Æ. 10:1. klanda f. manni, se Klanda. 
Jing fællis f. lænsinanni, SM. pg. 3: pr. 
fælla laghjing 1. ej f. sik, SM. B. 18: 
7 ; pg. 9: i. Jön vitni sum (n. ejer) fais 
f., se Falla 9 e. syn fællir (n. væj) f. 
manni, VM. II. B. 17: 3. s varalösa dömis 
ut f. manni, VM. I. pg. 5: pr. brester 
klokka f. Jem, VG. I. K. 10: 3. kan f. 
manni brinna, ME. B. 28: pr. leghohion 
varja siuk f. bouda, SM.* hepta tijtfi- 
f. kirkiu mannum, G.* dræpa hors, spilla, 
intaka fæ, halda &c. f. andrum, VG. I. 
R. 8: pr; ÖG. B. 8: pr; 13:2; U.* SM.* VM.
I. B. 28; II. pg. 23:1 ; G.* Sk* vægli fe
stes f. grannum, Sk.* taka f. manni (ba- 
Je hovat ok klövat), a: taga från ho
nom, ÖG. R. 3: 2 ; SM.* VM. II. M. 25:10; 
jfr. Taka. hvilken thera ban .. f. taker, 
a: som han uttager gods hos till be
talning, St. R. 17. hær taker æi halva 
f. lialvu, se Halva, skylla f. manni, VG. 
III. 83. ræna gojs f. manni, VM. II. M. 
25: 9. 8) för, om ett föremål, hvaraf
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man blir, 1. är blottställd för att blifva 
skadad, ÿæn ær firi styld ær vurÿin, 
J)a‘ii sum firi varJ (= var]) firi) Jerre 
brænnu, den som varit ute för stölden 
1. blifvit bestulen, den hvars hus blef 
antändt, VG. I. p. 3: l; II. p. 25; ÖG. Eps. 
31: pr. varjia firi (n. hiigge, lunnum &c.), 
ÖG.* U.* SM.* VM. I. M. 26: 3; G.* Sk.* 
ME.* Chr.* jfr. Bor]> 2. hugger maÿer 
at manni ok varier annar f. (n. huggi), 
a: en annan blir träffad, ÖG. Vap i: 
pr; 17: pr. en firi ir kuna frels, omen 
fri qvinna så blir förolämpad, G. 23: 5. 
binda man i skoghi f. frosti æller flu- 
g Ii ii ni, VG. II. O. 2:12. rija &c. (a: fly) 
f. ovinum siniim, ÖG. E])s. 1:1; U. Kg. 
5: i, 3; Sk.* flya ut f. bins (frænder), 
ÖG. Dr. 10: pr. hiælpa goÿs f. hær, U. 
M. 54: 3; SM.* frælsa land f. ond um 
maiinum, VG. IV. 14: il. væria land f. 
utlænningium, SM. Add. 1: 3. löndaskript 
hialper (egh) f. biskups sak 1. fea bot, 
se lliælpa. 9) före (i afseende på lid), 
f. fardagha, iamlanga dagh, paska aftan, 
inl, annina, stæmpnudagli &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* Bj* G* Sk.* ME.* St* 
f. lagha ÿing, = fyr æn mestu lagha ]>iiig 
koma, VM.* dagher sum (fasta ok) for- 
hælgÿ ær f., VG. II. Kk. 52; ÖG. Kr. 5: 
1; 20:1; U.* Sm.* f. sol, se Sol. eig f. 
(n. bryllöp) eller eptir, St. G. 9: l. f. 
fiauratigi nata, G.*, där man ej kan an
taga alt prep. firi styr nata i gen.; ty 
äfven under andra förhållanden följa 
på några ställen i G. gen. på räkneor
den fiauratigi och siextigi; detta kan 
väl hafva kommit däraf, att tigi ur
sprungligen varit ett särskildt ord, hvil
ket redan i gl. till ÖG. o. tigher blif
vit anmärkt, och således icke är något 
nytt (jfr. S-e, s. XIX) ; men det hör dock, 
såsom i föret, till G. s. IV. säges, till 
de i G. förekommande grammatikali- 
ska egenheterna, f. tin vitrum, inan tio 
år äro förlidna, )( a tin vitrum at ÿer

hovoÿtiundaÿo, VG.* f. ]>æt, före den 
tiden, VM. I. G. 17. sværia f. hæraÿs- 
næmdinni, se Sværia. skira fiarÿungs 
næmd firi hæraÿs næmd, se Skæra. si- 
tia f. a]>rum (a vægh), sitta (i försåt) 
inan den andre kommer, se Sitia. ær 
oran f. h an uni i Jem by, U.* VM. II. M. 
11: 3. vitni skolo æi f. (n. e]») ganga, 
VM. II. Æ. 20:1. f. os, före vår tid, VG.* 
f. bans dagha, SM. Add. 1: 8. fajnr hafÿi 
f. lia n uni, sigher fa])ur f. sik at (sup. 
af ægha) bava, U.* han ok fajvir f. ha- 
num, SM. J. 1. kona sum., haver gardh 
eller fadher (n. hafde) f. henne, St.* 
utan konungs bref koma f. han, n. med 
underrättelse om hans ankomst, VM. 
II. M. 24: 4. konunger skal næmd f. sik 
sætia, a: före sin ankomst, VG. I. R. 3: 
1 ; II. R. 3. fa buÿ f. sik, bu]) koma f. 
han, ÖG.* præster taker nokot J. gojs 
f. sik a kirkiu bole, a: emolfager nå
got som fanns i prestgården inan han 
kom dit, VG. II. K. 73: 3 ; H. Kk. 5: l. sva 
mykit sum han f. sik tok, a : som kyr
kan hade då han kom dit, SM. Æ. 7. 
finna spieldh f. sigh, Chr. Add. H. 1. 
hvat sum inne ær f. ]>eiii, a: inan de 
komma in, ÖG.* ME. pj. 12: pr. 10) i 
stället för. giælde ater &c. qvikt (n. fæ) 
f. döt, SM. M. 19: l ; VM.* fa &c. olyttan 
1. annan f. (n. Jæn lytta &c.), ÖG.* fa 
bondanum olyt (fæ) f., n. för det lytta, 
ME. B. 33: 4. gældi ater hund f., n. för 
den döda, VM.* tiunda pænning f. kalf, 
VM.* gælde annat (træ) f., n. för det 
huggna, VG. II. U. 14. havi annan ioin- 
goÿan (vægh) f., n. för den han täpper, 
VM.* ME. B. 2: pr. sælia ont f. got, Chr.* 
thæt hava the (n. fadrens barn af förra 
giftet) f. thera möthrene, a: i st. f. arf- 
vet efter deras aflidna moder, ty huru 
stort detta var, är icke kändt, då det 
icke hade blifvit iakttaget som i det 
föregående stadgas: tha skal., in ta
kas til fælax æller til halzs pænningæ

»
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ok a thing! linsa; och då det sedan til— 
lägges : sen the hovothloter .. fore ther- 
ra fsethrine, så är meningen alt, efter 
den senare hustruns död, en lika del
ning mällan hennes barn skall ske, Sk.* 
en annan dagh f. han (n. sunnodagh) 
hava, Si.* faste annan (n. dagh) f. (n. 
Jsen dagh), VG.* böta f. sun, husfru 
&c., se Böta 5. fulla ej f. kunu &c. ÖG. 
VaJ. 3:1. hienina f. oforniaga, a : i hans 
ställe, på hans vägnar, G.* Jisenaf. an
nan, MG.* nsempni f. Jam sum sei vil 
nsempna, H. Kg. 6: 1. bryjer takin up f. 
samsystrar sinar, o: i deras ställe den 
del de hade skolat hafva om de hade 
fått ärfva jämte bröderna, G. 20: 6. an- 
nar majer värjer takin f. han, i hans 
ställe, genom mistag, VG.* eja taki el- 
la annar f. han, VM.* ssetia, fa, stenda 
annan f. sik, U.* SM.* VM.* Sk.* skipa 
en f. sik, St.* hava f. sik brytia, U.* 
forman sum konunger haver f. sik, U.* 
bidhia annan gærning f. sik göra, St.* 
(sökia ok) svara f. kunu, ughurmagha &c., 
svara sak f. annan, se Svara, kæra ok 
sökia f. annan, Chr. Kg. 29: i. dylia f. 
ughurmagha, se Dylia 3. svseri f. all», 
bsera iarn f. annan, Sk.* tve f. en, ÖG. 
Dr. 5: l; U. Kk. 10. tva marker f. ena 
(mark), a: efter det utkastade godsets 
dubbla värde, St. Sk. 13:1. 11) för, så
som motsvarande, betalning, ersättning 
&c. (då f. kan antingen beteckna sa
ken som skall betalas &c., t. ex. gifva 
pänningar för jord, 1. det som skall 
gifvas 1. göras såsom betalning &c. för 
saken, t. ex. köpa jord för pänningar). 
giva Jrea marker f. vixl, VG.* ÖG.* ola 
bonda f. tiunda sin, VG.* fiura psen- 
ninga f. et dagsvserki, U. Kk. 1: 2. fulla 
bröjrum f. kust 1. omynd, se Fulla, Jser 
ganger eig fiilnajer f., se Fulnajer. 
biuja vairj f. (iorj), VG. I. J. 3: pr. 
gselde ater vir Jning f. (n. klokko), Sm.* 
psenninga f. (n. ior]>) giva, ME. Egn.21:

1. han a (n. Jser) f. öri 1. half mark, ÖG. 
VaJ. 38:1; B. 34: l. luka (n. Jser) f. un- 
ningia lagh, n. för det att han tagit trä
len, VG. I. p. 18. seukti (Jaer) f. taka, 
ÖG. Kr. 7: pr. gialdi iki (Jser) f., betale 
intet därför (till egaren), VG. I. A. 20. 
sselia gojs 1. iorj f. lösöra, f. tiughu 
mark, ÖG.* Sk.* kost fa &c. f. (fulla) 
pænninga, SM.* mseta.. ko f. mark, VM. 
I. pg. 5: pr. (ater) lösa (Jrsel 1. hiona) 
f. Jre marker 1. tva öra, VG. II. p. 22; 
G.* Sk.* by ligger f. minna 1. mera, o: 
är lagd 1. bestämd till lägre 1. högre 
öretal, se Liggia. 12) såsom, i egen
skap af. f. unningialagh, Jukka, lsekis 
gsef, ensak sina, Jinglama &c. VG.* ÖG.* 
U* SM.* VM.*H.*Bj.*G.* Sk.*ME.*St.* 
rseknas f. lösöra, ME. E£>s. 42: l. havi 
vapn &c. f. sit eghit, behålle det så
som sin egendom, SM.* Sk.* vseria f. sit, 
SM. B. 29: l. lösa f. rantakit 1. Jiufsto- 
lit, ÖG.* Sk.* sselia nokrahanda köt f. 
annat sen thet ser, St. Kp. 19: l. anaina 
f. sksert gul, Chr. Kp. 2: 2. vari thet f. 
staf ok sten, Chr.* Jset skal hanurn f. 
fult standa, o: vara såsom fullkomligen 
gällande, Sm.* 13) för (en viss orsaks) 
skull, böta f. sar, hsest, ögha &c. VG.
I. S. 4: pr, 1-7 ; VS. 2: pr; U.* G. 6:1; 11: 
pr; Sk.* böta (n. Jser) f. atta örtugher, 
tolf öra &c., böta (n. Jser) f. niu &c. 
inarkum, se Böta 5. böte (n. Jser) f. Jem 
&c., böte därför till den &c. VG. II. Fr. 2. 
böta.. öre f. ekiu, o: därför att han 
t agit den, VG. I. FS. 3. böte engin f. han, 
o: för umgänge med honom, VG. III. 
120. ord sum sva skal f. bötas, o: för 
h vilka & c. St. R. 31: i. gseldi ögha f. ögha, 
givi lif f. lif, U. M. 30: l; Chr.DrV1.2. 
Je mal baje ganger f. lif ok gojs, SM.* 
utan han stande Jiufsrset (Jser) f., ME. 
B. 38: i. Jsen sum hin varj frijlös f., 
VG. III. 124. fanga man f. Jiufsak, VG.
II. p. ind. 4. bsera skuziarn f. sak, Sk.* 
vari saklöst f. stsemnu, VG. II. Add. 9:
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i. hin giver Jem sak f. (n. Jy at) fræn- 22; jfr. Saklös. saker f. inorjgæld, ÖG.* 
de bins up toks, Sm. 17: i. hiona sum U* sänder f. mali I. sak, U.* Sk * fal
han atte værkum f. at varja, ÖG. VaJ. lin f. sak, Bj.* skylder f. sak, Sk.' 
32: 3. varha f. vani/ömsln 1. varirlii. Vft InwliliL« viinnSn f liîoI »„ . 4* • 1_____

osannind, brista (at eje) f. olagli, flya jugher f. lejungslama, U. Kg. 11: pr. 
1. lagha sokmnnc, humper ris egh up værias f. forgærningum, U.* malsæghan- 
1. laglia Iæghi, OG.* hæmpnas a an- di f. mali, broum, væjning, U.* SM * 
nan f. gambla fegj, VM. II. M. 24: 4. VM.* Jæn æi ær taki f. (n. ehe), U> 
havi Jak f. ærvoje sit, havi (Jær) f. stæmpnudagher f. væjiurn, SM.* f. fasto 
Jak, SM* Jær ryfs æi hionalagh f. gu J- ok fæbôter, Sm.* gar Jer ir laggierter .. 
sivalagh, U. Kk. 11:2. vara vijer værn f. Jaim soyjuin &c. G. 26:5. saklös f. 
(]. lagh) f. lagha (I. sina) hæfj, hafva konunge, tiæraje &c., se Saklös. frih
et1 att med ed försvara sin egande- lös I. ugilder f. malsæghanda &c., se 
ratt till den omtvistade jorden för sin FriJIös, Ugilder. lijugher f. klokkara, 
besittnings skull, o: därför att man är U. Kk. 6: 7. han hofjar halft f. allum 
i besittning däraf, Sk.* göra utgærjir 1. f. fæjernis frændumin, ÖG. Dr. 7: 
t. ior J, U. Kk. 2: pr. lejing innæ 1. skyl- pr. borgha (pænninga) f. man, borgha 
der uppe haldæ f. husætoft, Sk. I. 74. f. pænninga 1. sak, so Borgha 1. 15) om, 
tiunda f. sik ok sm hion, a: förderas angående, f. rætlôsu, ÖG.* bref f. gæld, 
rakning OG. Kr. 6. taka vingæva f. ku- St.* mer am han f. stadgar ok legher, 
nu, OG. Va{j. 14: i. fôræ iafnajæ ej f. St. Sk. 12, 13: pr. giva andrum sak f. hor, 
praeli, Sk. væghia f. andrum, St. Sk. mor Jgæld, var JnaJ sin &c. ÖG.* U.* Sm.*
ind. 10. rynia hampn f. konungi &c. U.* giva inanni Jinfsak f. hæst, VG. I. ]). 1.
I. rætta sak, 1. sins vranglcks sakir, se stæmna, sökia &e. f. hor, drap &c. ÖG *
Sak. f. pænninga, Jranga &c. skuld, f. Sk.* vita man f. Ji„f, o: att han släppt 
Jæn skuld, se Skyld, lopa f. ikornum tjufven lös, VG. II. p. 38. vita f. (n. mal) 
i skogh annars mans, o: för att fånga mæj tylptar eje &c. VG. I. Md. 3: 2-A 
dem SM. B. 19: pr. visthus skal öpit 17: l; J. 2: pr. &c. ba r a byr vitu f., VG. 
standa f. mtækium, VM.* firigæra styp- I. J. 16: pr. vil hin f. (n. sak) binda, U * 
barnum summ f. arf, o: därför alt mod- hvem Je (n. Jær) f. binda, se Binda 4.
ren vil barnum sinum arf unna, VG. vitne ganga f. drap, St* ganga ej f.
II. A.ind. 19. sitia f. rætto 1. rættenom hor, fylla vaja ej f. drap, VM.* ejer 
1. domen, o: för att domina, St.* Chr* f. akerskaja, VG. II. Add. 5: 3. takse Jer 
t. sva gort, o:f. Jy at sva ær gört, U. f. gangsej, se Taksejer. tylptar ej (n. 
C°"f\ f*,py» se Pæn- ÿ*r fe se pær. Jær) f. ganga, VG. I. G. 5: pr. biuJa eJ, 
f. Jæt, a) såsom adv. därför. VG. I. VS. lagh, ne f. sik, se Bin Ja 1. giva lagli 
3: pr; U. M. 47: 2; Sk.* ME. Kg. 27. b) I. koma laghum &c. f. sik, ÖG.* ganga 
såsom conj. därför att. U. M. 41: pr; ej 1. lagh f. sik, ÖG. Kr. 30: 1; U. Kk. 
Chr. Eds. ind. 18. t. (n. Jy) at, VG.* ÖG. 15:3. stande Jylik lagh f. allum væn- 
B. 9. 8 ; 16 ; U. SM.* Bj.* Sk.* 14) i af- slamalum, stande væjning f. ransakum 
seende pa, i förhållande till. saklös f. &c, se Standa. sighia ney (n. Jær) f., 
fnjlosu, kiiifs lagh, mala &c. VG.II. Add. SM.* Chr. Æ. 12: 2 dvliæ f sik iran^æ 
7:8; OG.* U.* SM.* Sk.* ME. G. 23: l;pg. vijer f. *
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j>ær) f. ganga, se Fylsvat. væria sik f. 
biufnaÿe I. vaÿva sar, værias f. sak, U. 
Kk. 7: 8; SM.* Sk.*; jfr. Væria. væria sin
ne husfru f. orniynd, ÖG. G. 12: pr. vær
ia (1. fælla) f. essore, om nämnd, VG. 
II. Add. 7: 3, 26. væria, vitna, vinna f. 
hemaföt, se üemaföder. vita f. hemföjm, 
se Hemföjia. svara f. sik (ok sit IiJ>), 
f. mans gærninga, f. inläs I. utlas, svara 
ok sökia f. mans værk, se Svara, ær 
stænmudagher (n. ÿær) f. sagher, se 
Stæmnudagher. lysa f. hionum, n. till 
äktenskap, SM. Kk. 13. lysa fore gifto- 
mal, ME. G. 2: 3. lysning f. hiona vig
ning, VM* siÿan laghlyst ær f. hanum, 
ær æi lyst f. hanum, n. oin afvita, SM. 
M. 18:1. ær æi lyst (n. ÿær) f., SM. M. 
19: pr. biuÿa &e. horglian f. sik, se Bor- 
ghan 1. biuÿa 1. gæra ræt f. sik, se 
Rætter. fcæt ær f. sik, a: en sak för 
sig, en särskild sak, VM. II. Kr. 5: pr. 
ær 1. vari hvar hovojismajier f. sik, se 
Hovojsmajier. böte VIII öra hvar f. sik, 
H. V. 18: 2. minne mæn f. sik sum frælst 
jûæna, o: sådana som göra sådan tjenst 
för sig själfva, utan att ega någon hög
re värdighet, ME.* 16) adv:er, a) fram
me, tillstädes (jfr. 1). f. vara, o) vara 
nå ett ställe då en annan tillkommer 
( )( til koma 1. rijia). U.* SM* VM*
ME* St. Th). 6; Add.B; Chr.* ß) i allm. 
vara tillstädes. U.* SM.* y) vara till, 
finnas. IL* ME.* (rætter) malsæghandi 
ær f. 1. skal f. vara, U.* VM.* ME.* 
bær æi ær taki f., U.* (lagha) lysning 
ær f., o: sker 1. har skett, se Lysning, 
ær fasta æller forhælgÿ f., o: inträffar 
på samma dag, U.* æn æi ær hælg f., 
H.* ÿe giptur barna gojs ær f., se 
Barna gobs, garber ir laggierter f., G.* 
- f. sitia = f. vara «. U.* VM.* ME. G. 
23: pr; Chr.* Jæn sum f. siter, o: sva
randen, ÖG. Æ. 16: l. — f. standa, vara 
tillstädes, inställa sig, U.* VM.* f. s. 
mæj> landslaghum æller lagha hotum, in

ställa sig med ettdera, fullgöra ed 1. 
erlägga böter, U.* f. s. mæÿ laghum,
H. * G. 37: pr. f. s. ok væria sik mæj».. 
ebe, VM.* f. s. mæ}) atertan &c. man
na efce, U* SM* VM.* H* G. 4; Sk.* a 
dulum f. s., VM. II. Kr. 11:1. — f. ganga, 
se Firi ganga. Jar sum druknir men 
liggia f., G.* skip sum f. liggia )( til 
brona koma, St. Sk. 10. avisning ligger 
ater f., se Avisning, komi ængu duli 1. 
ængum dulum f., havi ænkti dul f. (jfr. 
Dul), U.* ]>ær komber lykt f., o: in
träffar, där är slut på saken, IL* Jiær 
komber han lykt f., o: gör han slut, 
VM. II. pg. 14: pr. b) före, förut. f. löpa
I. fara, VG. II. Add. 7: 2, 4; ÖG.Eps. 1: 
l, 4; SM. B. 7: 2 ; G.* tu 1. jiry vitni sku- 
lu f. vara, a: förut svärja, n. i före
den före de tolf &c. männens ed, VM. 
I. pg. 12. hini sum f. svoru, a: vitnena 
som svuro i föreden, ÖG. Æ. 8: pr. söke 
ut gæbl mæÿ sæx manniim ok tvem vit- 
num f., fæsta ej> XVIII manna ok tu 
vitne f., VM. II. Æ. 20: l; M. 7: l. utan 
sva se f. skilt, VG. II. Add. 7:10. sum 
f. skils 1. star, Chr.* c) mot (jfr. 3). 
f. standa, göra motstånd, G. Add. 5: 1. 
f. s. ok væria, n. med våld, ME. B. 26: 
t. f. s. inæÿ vigh ok væriu 1. værn I. 
mæj væriande hand, ME. pj. 12:1; Chr. 
Tj. 13: 1. f. s. meth vapiium, Chr. Tj. 
ind. 14. d) efter ett v. dep., som sättes 
i st. f. v. a. 1. n., tillägges stundom f. utan 
särskild betydelse, t. ex. boas f. för 
boa &c. Se Boa 4, Byggia 11, Böta 6, 
Spyria. 17) i sammansättningar med ver
ber utmärker f. ofta en förlust, som 
vållas genom den handling som verbet 
betecknar. Se Firi biera, -fara &c.

Firi, adj. se För.
Firi arf, n. = bryst arf. Se Bakarf.
Firi binda, se Fore binda.
Firi biera (sup. -burit), v. a. förlora 

1. förverka genom att bära. G*
Firibiuda, firibiauÿa, se Forbiujia.
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Firi fara, fore fara, förfara, v. a. m.
da t. 1) (af fara 1) förlora genom att 
gå (öfver gränsen in på andras jord), 
havi -rit servujïi sinn, förspillt sitt ar
bete, U.* 2) (af fara 3) förlora genom 
flyttning, han haver -rit arvuÿe sinu, o: 
ersättningen för sitt nedlagda arbete, 
ÖG.* 3) förlora genom alt fara bort. 
havi -rit sina fterd, o: resan anses som 
den vore ogjord, SM.* 4) -ras, v. dep. 
(af fara 4) a) förfaras, förskingras. ÖG.* 
b) förgås, omkomma. VG.* H.* ME.* St. 
G. 17: 1 ; Ghr. G. 22:1.

Firi ganga, fore ganga, v. n. 1) fram
gå, framträda, f. nue]> tvsenni tylftinn, 
gangi firi mæ]i tylftar eje, a: fram
träda på (inget tillika med dem som 
skola svärja, och gå ed, VG. I. G. 9: 6, 
7; J. 7: pr; II. G- 4; J. 15. gangi firi nue]> 
tveni vitnuin ok tolf manna eje, VM. I. 
G. 4: pr. tolf msen havi -git ok fyrra 
svorit, U. J. 9: 2. ÿer vitni agha f., vitni 
skullt sei f., o: framgå och svärja, VG. 
II. Præf.; VM. II.Æ.20:1. aeptir Jy msets- 
msen f., a: svärja, SM. B. 19: 4.‘not. 59. 
laghuin f., framträda med ed, a: göra 
ed, ÖG. Vap. 35. 2) förutgå. rsetter mals- 
seghande ganger firi 1. skal f., n. före 
synen, SM. B. 3, 22: 2; jfr. 25, där det 
säges alt synamsen skiilu rsettiun mals- 
seghanda fylghia. sen buÿkafle ser -gen, 
o: tinget är sammankalladtgenom för
ut ulgången budkafle, VG. II. R. 3. dom- 
ber ser-gen, Chr. Kp. 13; Eds. 19. fang 
1. fanga Iseÿerne skal f., a : den som 
påslår sådan rätt skall framgå med be
vis för sin rätt, )( standa, ÖG. ES. 19. 
3) (af firi 3) gå mot, hindra, handvir- 
ki ganger firi, ÖG. B. 28: 4. 4) (af firi 
17) förlora 1. förverka genom att gå 
(bon), havi -git servuji sinu, a: han 
har förlorat sin odling därigenom att 
han hade öfvergifvit den, U.* vejmr ha
vi -git sielfum sir, väduren, som gått 
bort, har förverkat sig själf för ega-

ren, så att denne ej utan mot lösen 
kan återfordra honom af den som fast
tagit honom, G.*

Firi giva (firi giefa, fore giva, forgiva),
v. a. 1) förlora, förverka genom att gifva. 
havi -vit psenningum sinum, han har in
gen ting för det, att han utgifvit pän- 
ningarne, SM.* G.* f. sinum rset 1. lut, 
förlora sin del i böterna därför, att han 
förut eftergifvit eden som sedan blifvit 
upphäfven, ÖG. R. ind. 17; c. 17. havi-vit 
van sinne, han har bortskänkt sin rätt 
till trälinnan, därigenom att han före- 
gifvit att hon var fri. ÖG. G. 29: pr. 2) 
efterskänka, han -gaf hanuin, n. sin for
dran, Sk.* 3) förlåta. SM.*

Firi gælda, v. a. orätt 1. genom inis- 
tag betala, illi Jæn grip ær firi var gul
din (för: var firi guldin, likasom t. ex. 
lagh eig biujia för eig laghbiuÿa, up 
sent tald i r), o: den som af mistag hade 
betalt det som tillhörde honom själf; 
meningen är tydligen denna, men är 
oriktigt uttryckt, då o. ]>aen måste hän
föras till köparen som skulle klandra, 
och ej till grip, hvartill däremot de 
följ. orden höra, VG.*

Firigæra (fore-, förgöra; firi giora, 
VM.; firi giera, sup. -gart, G), v. n. ra. 
dat. 1) förlora 1. förverka (eg. genom 
brott 1. annan oloflig gärning), f. landi 
ok lösum örum, arf, allu j>y han a, hals, 
lif «Scc. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM* H.*Bj* 
G.* Sk.* ME.* St.* Chr.* f. ærvojie sinu, 
gift sinne, U.* H. V. 11:i; Sk* ME. Egn. 
29: pr. nott. 18, 22; B. 17: 3; 20: pr; 24: 4,
7 ; 25. f. gen konungs ræte &c., o : för 
brott böta till konungen Scc. Sk.* 2) för
skingra. U.* SM.* VM. I. G. 12; H. Æ. 8:
2; 10: l; G* ME.* Jfr. Forgörilse. 3) för- 
ytra. St.* 4) förtära. St.* 5) förgöra 
genom förgift 1. trolldom, f. manni, VG.* 
U* VM. II. pg. 21 ; ME. H. 6; St. H. 5. f. 
manni mæ]> trulldom (seller andrum for- 
gærningum), ME. H. 5; St. H. 4; Chr. H.
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6. f. livi kunu mæj ©gærningum 1. for- 
gærningum, ÖG.* ME. Æ. 9; St. Æ. 8; 
Chr. Æ. 10. f. manni mæj ondom dryk, 
f. kono æller ko, ko seller bo, bo seller 
bonda, VG.* Genom en ordlek sam- 
nianställes denna bem. med den under 
1 upptagna: sen kona firigær stiupbarni 
sinu.. Ja havir bun firigiort (o : för
verkat) (sser ok) friji sinum, VG.* 6) 
i allm. döda. Chr.*

Firihugga, v. a. m. dat. genom hug
gande (a: dråp, sår &c.) förverka, f. 
fiuratiglii 1. atta markuni, bo sinn, friji 
sinum, sser ok sinu gildi, ÖG.*

Firihægja (forhægja; forhæfja, U.), 
v. a. m. dat. förskingra, förslösa, prov. 
förhäfda, af hägda, spara (Rz. s. 284), 
jfr. Hsegha. f. gsersimuni, sinn gojs &c. 
ÖG.* U.* VM.* Sk.* Jfr.Mb.ZJ.Glo. for- 
hsegte.

Firi koma, fore koma, forkoma (faar- 
komme, Sk.), 1) v. n. komma tillstädes, 
inställa sig (på tinget 1. inför rätten). 
Sk. IV. 56; V. 9; St* Chr.* 2) v. a. m.dat. 
a) framskaffa, hemulsmanne &c. f., ME.* 
Chr. Tj. 17, 19. b) förstöra, förgöra, f. 
livi kunu, ÖG.* ME. Æ. 9; St. Æ.8; Chr. 
Æ. 10. 4) -as, v. dep. förstöras. Sk.* 
barn -ms, fostret förgicks, U.* VM. II. 
Æ. 10:1.

Firiköpa, fore köpa, forköpa, v. a. m. 
dat. förlora 1. förverka genom köp. ha
vi -pt virkning sinne, vær Je sinn, psen- 
ningum sinum, han har förlorat sina 
pänningar då han mister det som han 
för dem har köpt, ÖG.* U.* SM.* 

Firilata, forlata, v. a. 1) eftergifva. f. 
manni ej, VM.* 2) förlåta. SM.* f. 
manni sar &c. ÖG* f. hænni sak sina, 
U* ME. G. 3.

Firi liggia, v. a. m. dat. eg. genom lig
gande förlora, kuna 1. dottir kan f. sik, 
o: förnedra sig genom lägersmål, ÖG.* 

Firi læggia, forelæggia, v. a. 1) före
lägga, bestämma (för någon), (manni)

stæmpnudagh 1. dagh f., U.* SM.* VM.* 
H.* Bj.* ME. B. 8: pr; 21: 4; 26:1; St.* 
Chr* feemt f., Sm* a dagh ok stadb 
-lagdom, Chr. Tg. 84: i. f. kunu fyra ma- 
nadha, St.* thit the f., till det ställe 
som de bestämma, St. Sk. 14. f. lagh- 
stæfnu, tidh lægges manni fore, Sk.* 2) 
föreskrifva, förordna. St.*

Firi merna, v. a. m. dat. förlora ge
nom att göra nam. han hafje -mt sa- 
kinne ok sinum Jrim niarkum, han ha
de förlorat saken och skulle dessutom 
böta 3 marker, ÖG.*

Firi nijan, præp. nedanför. G. Hist. 4. 
Firi raja, se Forraja.
Firisitia, forsitia, v. a. 1) försitta, ge

nom stillasittande (a: försummelse) för
lora. siter en Jerra qvar.. Ja havir 
han -tit virjinginne, o: han kan ej mera 
återfordra sina pänningar, ÖG.* 2) för
summa (genom stillasittande). U.* Sl.* 

Firi skilia, se Fore skilia.
Firistiæla, v. a. m. dat. genom stöld 

förverka, f. frælsi sinu, ÖG.* havi -stu
lit sinu gojs, o: han skall böta af sin 
egendom, VM.* ei ma Jrel meira f. 
Jan sielfum sir, a: trälens égaré skall 
ej böta för hans stöld mera än trälens 
värde, G.*

Firitighi, se Fiuratiglii.
Firi utan, firir utan, se For utan.
Firi vraka, v. a. m. dat. förlora (svin) 

genom att drifva (dem till skogen), ha
vi -kit sinum svinum, ÖG.*

Firiværka, se Forværka.
Firi æria, v. a. m. dat. genom plöj

ning förverka, f. sæj sinne, ÖG.* 
Firnar ©rj (firnær-, firnæ-, fyrnær-, 

fyrnæ orj), n. smädeord, hvarigenom 
någon beskylles för vederstygglig gär
ning (firnarværk). VG.*

Firnarværk (firnær-, firnæ-, fyrnæ-, 
finær-, fyrnuværk), n. (Isl. firinverk af 
firn, vidunder; AS. firen, brott; Fris, 
firne, Mht. virne, Ght. firina, MG. fai-
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rina), vederstygglig gärning; så benäm
nes blodskam, sodomi och tilläfventyrs 
några andra grofva brott. VG.*

Firra, se Fyrra.
Fiska dræt, f.? (N. fiske d nette, n. fisk

fångst) skulle vara d. s. som nota dræt, 
men är tydligen skriffel för kælka dræt, 
VM.*

Fiska tiuver, m. fisktjuf. Chr.*
Fiska tyg, n. = fisketol. Chr.* 
Fiskenian, m. = fiskere. Sk.*
Fisker (fisk, Sk. acc. pl. -ka 1. -kia), 

m. fisk. ÖG.* U.* SM.* VM* H*G*Sk.* 
ME. B. 20:2; pj. 28; St. Kp. 15:1; Chr.Kp. 
6: 2. at -kum faræ, Sk.* Jfr. Sina-, Stok- 
fisker.

Fiskere, m. fiskare. Sk.*
Fiskeri, n. fiskevatten. ÖG. B. 29. not. 

32. vatn æller f., fiskevatten 1. annat 
vatten, ME.* Chr.*

Fiski (pl. -kiar, -kia), f. 1) fiske, fi
skande. Se Fia-, For-, Kroka-, Kul-, 
Stralfiski. 2) fiskevatten. ÖG.* Jfr. La
xa fiski. 3) = fiski værk. ÖG.* 

Fiskigarjer, m. stängsel som bygges 
i åar för att fånga fisk. VG.* SM.* Sk.* 
ME.* Chr.* Jfr. Fiskeværke, Værki. — 
Ett särskildt slags inrättning, kallad fi
skegård, beskrifves i Den Svenske fi
skaren s. 109, 110 (nya upl. 1826 s. 71).

Fiskeleker, fiskleker, m. fisklek, fi
skens samling vid stränderna 1. på grun
da ställen under lektiden. U.* SM.* VM.* 
ME. B. 20: pr, 1 ; Chr. B. 25: pr, 1. Då d. 
o. på D. skrifves fiske lege, fiskeleye, 
IL* SM.*, är det sannolikt att den från 
D. härstammande benämning, som van
ligen skrifves fiskeläge och uttalas fisk- 
läje, leder sitt ursprung därifrån, att 
fiskare samlades och bygde kojor åt 
sig på stranden vid sådana ställen, där 
fisken plägade samlas under lektiden.

Fisketol (fisktol, fiskiatol), n. fiske
redskap. U.* SM.* VM.* ME.* St.* Chr* 

Fiske varp, n. notvarp. ME.*, där d.

o. förekommer i många hss. genom 
skriffel för fiske værk.

Fiskivatn (fiskvatn), n. fiskevatten. U.* 
SM.* VM.* H.* ME. B. 20: pr, l, 2; Chr.B. 
19:1 ; 25: pr, i, 3. Jfr. Kulfiski vatn.

Fiski værk, n.=fiskigarber. VG.* ÖG.* 
ME*

Fiskeværke, m. = værke. -kar ok fi- 
skegardar, o: stängsel och andra in
rättningar i vattnet till fisks fångande, 
Chr.*

Fiskia (fyske, Sk.), v. a. fiska. VG.* 
Sk.*

Fiskia hus, n. fiskhus, fiskarekoja, där 
fisk insaltas och förvaras, 1. tilläfven
tyrs en byggnad i vattnet, där lefvan- 
de fiskar hållas instängda (D. fiskehyt- 
te, hyttefad). H.*

Fiskleker, fisktol, fiskvatn, se Fiske
leker &c.

Fiskning, f. fiskande, sätt att fiska. 
U.* VM. II. B. 16: pr; ME.* Chr. B. 25: pr.

Fith (fid, fyth, feth), m. och n. (Isl. 
och N. fit, en låg och fuktig slätt långs 
åt en sjö 1. ström) 1) fisklege. Sk.* Jfr. 
Fytke ræt, Fytzmæn. 2) tomt 1. gård på 
fisklegef. Sk.*

Fiti (acc. fitia), m. (Isl. och N. fitja, 
sammanbinda; N. fitja, trådbundt, fete, 
pasma, feteband, pasmeband ; D. fid, fed, 
pasma-, feddebaand, pasmeband) bundt 
(lin 1. hampa). VM.* Äfven i vårt all
mogespråk förekommer fed, pasma, fi- 
täband, pasmeband, fitja, binda tillhopa 
(oskäktadt lin), fitja, subst. knippa af 
oskäktad hampa 1. lin, så mycket (ham
pa 1. lin) som man kan knäppa om med 
båda händerna (se Rz. s. 140). Jfr. Fætil.

Fiÿla, f. (Isl. fiÖla, Eng. fiddle, N. fela) 
violin, prov. fela. jiæn sum mæÿ gighu 
ganger æller mæj> fiÿlu far, allitt., o: 
en kringvandrande spelman, VG.* Till
äfventyrs hafva f. och gigha varit o- 
lika namn på samma slags instrumenter. 

Fiændi, se Fiandi.
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Fiai, se Fiol.
Fiala, fiæla (part. pass, -ajer, » yng

re hss. fiælder, fioladher), v. a. dölja, 
gömma. ÖG.* ME.* Chr.* Jfr. Aider fiæ- 
la, Fêla, och Mb. D. Gl. o. fiæfe.

Fiall, fiæll, n. fjäll, bärg: VG.* Jfr. 
pingfiæll.

Fialster, fiælster, n. (af fiala) göm
ställe. myrja annan ok bæra (n. den dö
da kroppen) i f., se Myr Ja. dræpa fæ 
ok bæra i f., ÖG.* Jfr. Mb. D. Gl. o. fiæl
ster.

Fiarnier, fiarrar, adv. se Fiærran.
Fiarrar, adj. se Fierrar (under Fiæ-).
Fiarth, skulle betyda fyra dagars tid, 

1. sammankomst på fjärde dagen; men 
är utan tvifvel, likasom det på s. st. i 
andra hss. förekommande fænith, skrif- 
fel för fæmt. Sk.*

Fiarji, fiærji (fiorji, VM.), num. fjär
de. VG.* ÖG.* Ü.* SM.* VM.* G.* Sk.* 
ME. Egn. 1: pr. f. dagher (n. iula, pa- 
scha och pighizdagha), VM.* til -Ja (n. 
mans), ända till ljärde led, G.* f. fran 
kumin, se Fran kumin. Detta ord har 
i sammansättningar blifvit förändradt 
till fiojer 1. fiæ Jer ; se Fiojermæningi, 
Fiæjerskipter &c.

Fiarjunger, fiærjunger (fierdunger, 
Chr. fiorjunger, VM.), m. 1) i allm. 
fjärdedel. VG.* U.* SM.* VM.* Bj* G.* 
ME.* St.* -gs byr, ÖG.* f. af by, SM.* 
f. i by, VM.* f. huudaris 1. af hundari, 
U.* SM.* VM.* -gs hundari, U.* -gs hæ- 
raj, VG.* ÖG.* f. af hærade 1. i Itæ- 
radeno, Chr.* f. af skiplæghe, VM.* f. 
af hælmninginuni, en åttondedel, VG.* 
Jfr. tiöja. Särskildi: a) fjärding, en af 
de fyra delar, hvari ett härad var in
delad!. VG.* ÖG.* U.* SM* VM. IL Kg. 
7: 6; Kp. 14; pg. 5; ME* Chr.* )( hanma 
och halft liundari, SM.* alder 1. fulder 
f., )( hamna, SM.* næmd tryggia manna 
af f., VG.*, jfr. Fiar Jungs næmd. ligger 
f. obroajer, a: -gs Ioter )( halft hun

dan och attungs Ioter, U. V. 23: 5. b) 
fjärdedelen af ett skeppslag. H.* c) 
fjärdedelen af en by. IL* SM.* )( hal
ver by 1. attunger, SM.* VM.* ME.* Chr. 
B. 1. d) fjärdedelen af ett boi (i Skå
ne). )( attunger, Sk.* 2) adscendent i 
andra ledet, så kallad därför, att förfä
derna i detta led äro fyra personer 
(jfr. Attunger 2). VM.* Tilläfventyrs har 
d. o. samma bem. i VM. II. Kp. 3, hvar
med kan jfs. U. Kp. 3: 1, ehuru båda des
sa ställen äro svåra att tyda.

Fiærjungs bot (fierdungs bot), f. fjär
dedels bot. Chr.* Jfr. (jlæld 1.

Fiar Jungs bro, f. (af fiarjunger 1 a) 
bro, hvilken det åligger en fjärding (ett 
fjärdedels härad) att bygga och un
derhålla. SM.*

Fiarjungs höfjingi, m. fjärdingshöf- 
ding, domare i en fjärding 1. ett fjär
dedels härad (se Fiarjunger 1 a). ÖG.* 
-ga domber, ÖG.*

Fiærjungs majer (fiorjungs majer),
m. I) égaré af en fjärdedel, t. ex. i 
ett landtgods. VG.* 2) pl. -mæn, in- 
vånarne i fjärdedelen af ett skeppslag 
(se Fiarjunger 1 b). VM.* 3) = fiarjun
ger 2. ær fran fallin f., om alla adscen- 
denterna i andra ledet äro döde, VM.*

Fiarjungs næmd, fiærjungs næmd, f. 
1) nämnd af inom fjärdingen boende 
män (se Fiarjunger 1 a), skira f., lig- 
gia til (luktre) f., væria sik mæj f., 
&c. VG.* f. skal Jem væria æller fælla, 
VG. II. Add. 6: 2. f. fællir man, ÖG. R. 
3: i ; 23: l. konungs soknare vil f. sea, 
f. k omber, f. viti hvat Jær ær sant um, 
&c. ÖG.* 2) tinget där denna nämnd 
sitter, mal aghu a f. slitas, ÖG.*

Fiarjungs ræfst, f. = fiærjungs Jing. 
ÖG*

Fiærjungs Jing, n. ting, som hölls in
om och för livar särskild fjärding (se
Fiarjunger 1 a). )( hærajs- och lands 
Jing, VG*
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Fiat, Fiatur, se Fiæt, Fiætur. 
Fiauratigi, se Fiuratighi.
Fiel kunnuger, adj. (Isl. fjölkunnigr, 

af fjöl, i sammansättningar mycket, 
mång-, T. viel) mångkunnig. G.* Det 
Isl. ordet har öfvergått till bem. af troll- 
kunnig, likasom i Skånska folkspråket 
ordet klok.

Fiol (fiæl, fiai, fjöl), f. (Isl. fjöl, pl. 
fjalar 1. -lir, N. fjöl, D. fjæl) bräde, prov. 
fjöl, fjäl. H.* Bj.* Sk.* St.* Chr.* Jfr.
Broa fiol.

Fiol, impf, se Falla.
Fiori, se Fiurir.
Fiorlæsting, f. (af fior, lif, och læsta; 

Isl. fjörlöstr) lifvets förlust genom 
våldsam behandling, fa f. af handavær- 
kum manna, om fäkreatur som dräpes, 
VG.* Jfr. Fæarlæstir.

Fiorjii, Fiorjninger, se Fiar]>i, Fiar- 
ÿunger.

Fioÿermæningi, comm. = fiiirmænnin- 
ger. H.* Förra delen af d. o. kommer, 
likasom fiæherskipter &c., af fiurir, 
fiarÿi.

Fiughiir, se Fiurir.
Fiughur k luva, adj. indecl. (af klyva) 

som kan klyfvas i fyra delar. SM.* 
Fiughurskipte (fyra-, fiærskipte), n. 

delning i fyra lika delar. St.* Chr.* 
Fiughurtan (fiughærtan, fiurtan, fior- 

tan), num. (af fiurir, n. fiughur) fjor
ton. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. II. Kg. 7:2; 
Kp. 6; H.* G* ME. DrVp. 13; SV1. 11; 
St.* f. ok tiughu, tretiofyra, ÖG.* Jfr. 
Fyghurtandi.

Fiuratighi (fyritighi, firitighi, fyratighi: 
fiauratigi, G.* fyritiughu, firitiughu &c.
Sk.), num. fyratio. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H. p. 4: pr; Bj.* G.* Sk.* ME.* Jfr.
Fiæÿertingher.

Fiurir (fiuri, fiure, fyri, fyre, fiori; 
n. fiughur, fiuvnr, fiur; gen. fiughurra, 
fiughræ, fygura, fiuræ, fyræ; dat. fiurum,

fyrum laurum, G.), num. fyra.VG.* ÖG.* 
U.* SM. * VM.* H.* Sm.* Bj.* G.*Sk* ME* 
St* Chr. Æ. 15: l; J. 7; B. 1. i fiughur 
klyva, o: i fyra delar, SM.*; jfr. Fiu
ghur kluta.

Finrmænninger, comm, (af fiarjn ma- 
J>er, se Majier; Isl. fjörmeningr, N. fir- 
nienning, fjorinenning) slägting i fjärde 
led af sidolinien enligt canoniska ätt
räkningen, prov. fjärmänning. VM.* Jfr. 
Fioÿermæningi.

Fiurtan, se Fiughurtan.
Fiurtandi, se Fyghurtandi.
Fiuÿætigher, adj. ett utan tvifvel ge

nom skriffel vanstäldt ord, som bör vara 
friÿætigher, = frijnetta. fræls ok f., allitt. 
VM.*

Fiæl, se Fiol.
Fisela, se Fiala.
Fiælder, m. = urfiælder. SM.* ligger 

(kirkia) i fiællum, om den till kyrkan 
anslagna jorden, där kyrkan är byggd, 
är en urfjäll, och således icke ingår i 
byns indelning i attungar 1. efter öre 
och örtugsräkningen; för det fallet stad
gas att kyrkans jord skall utgöra V 
Dynia saejie ok X lassa seng, SM.* f. lig
ger i akruni æller i sengium, SM.* Jfr. 
Flut-, llrfiælder.

Fiæll, Fiælster, se Fiall, Fialster.
Fiæmir, se Fiærran.
Fiær ganger, se Fæarganger.
Fiærmer (færiner, VM.), adj. compar. 

fjärmare, aflägsnare. f. manni, n. i af- 
seende på slägtskap, U.* VM.* Jfr. Fier- 
rar.

Fiærran (fiærrin, ÖG. fiærre, VM. Bj. 
G. fierra, Chr.), adv. och præp. 1) fjär
ran, långt borta 1. från. ÖG.* Bj.* G.* 
nær (hy) ok f., se Xær. sva f. skælum, 
at bolöve ma (n. jiær) til kasta, så långt 
(men ej längre) från gränsen, att man 
kan kasta dit &c., )( fiærmer skælum, 
SM.* 2) långt bort. fara f., G.* — 
Compar. fiærmer (fiærmir ; færmer, VM.
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fiærme, fiæmir, VG. iiarrar, G.), fjärma- 
re, längre borta 1. från, Chr.* aen f. 
ganger, om arfvet går till aflägsnare 
slägtingar, G.* byrjin gar f., Sk* aer 
]ty f., längre borla än det, a: än nu 
är sagd t, U.* VM.* f. vara 1. dragha, 
säges om dragare som är fbrespänd 
vid högra sidan, därför att den köran
de, då han går, plägar gå vid vänstra 
sidan af vagnen (af hvilken orsak ock 
i allmogespråket fråmansök, fråmansoxe, 
fråoxe, fråstut, betyder den högra dra
garen, )( temansök &c., och håll frå dig, 
håll åt höger, )( håll åt 1. te (till) dig, 
jfr. Manninerar), VG.*; jfr. Ih. Gl. II. 327, 
där o. fi seriner förblandas med parm- 
ber, och förklaras betyda lass. f. skæ- 
luni 1. kirkiu, längre från gränsen &c. 
SM.* Sm.* f. solu, längre från solen, 
a: åt norr, ÖG.* jfr. Naer. — Superi, 
fiserst (fi ser mas t, VM.), längst från. f. 
solu )( nsest (1. næsta) solu, U.* SM.* VM.*

Fierrar, fiarrar, adj. compar. fjär- 
mare, aflägsnare. en f. ier, f. majer, 
n. i afseende på slägtskap, G.* Jfr. Fiær- 
mer.

Fiærji, Fiærjuinger, se Fiarji, Fiar- 
}> linger.

Fiæt (fiat; fæta, gen. pl. VM.), n. (Isl. 
N. fet) 1) steg. i sama -tum, a: på sam
ma väg som i det föreg. är sagdt, )( 
i sæte sinu; sålunda synes detta sna
rare böra förklaras än i gl. är före
slaget, så att de anf. orden hänföras 
till det föreg., och ej sammanbindas 
med de följande: æn han löper &c. H.* 
2) spår. fa f. (n. af diure), ganga a f., 
fiæts göma, lata f. löst, slæppa -ti, ÖG.* 
vara a -ti fear sins, vara ett förloradt 
fäkreatur på spåren, o: söka det, ÖG.* 
U.* SM.* Sk.* ssetia arf i -ti, sätta en 
pil i den förföljda älgens spår, H.* æf- 
tir -ti ganga, följa den skjutna älgens 
spår, för att se om de leda till det 
ställe där pilen blifvit nedsatt, H.* leja

f. or by, se Leja. vrækia f. æptir, n. 
Jiuvi, se Vrækia. 3) fot (mått). ÖG.* 
U.* SM* VM. I. B. 19:1 ; II. B. 2. 6; 3, 4: 
pr; H.* Sk.* ME.* Chr.* Jfr. pværfiæt.

Fiætra, v. a. fjätra. )( binda, VM.* 
stokka æller f., SM.* f. ok arma ban
de binda, ÖG. Dr. 2: l. man ok kunu sa- 
man f., U.* VM. II. Æ. 6: 2. f. man mæ J 
kunu, ÖG. EJs. 26.

Fiætur (fiatur, fiædker), n. fjätrar, 
fängsel om benen, black, föra man u- 
bundin ok Jo i -tre ok i iarne (o : järn- 
fjätrar, jfr. Asker) = non lig at um ma
nus funibus sed vinctum pedes com- 
pedibus, Sk. 1.134; jfr. II. 85. læggia fo
re manni iarn ok f., Sk.* man 1. kunu 
i f. ssetia, U.* VM. II. M. 16: pr; H. M. 16; 
Sk.* ME.* Chr. H. 15:pr. saklös for -rin, 
o: för fängslandet, U.* hæster i -tre, 
o: ljudrad 1. hällad, ÖG.* ligger a (n. 
fæ) hælda æller f., VG.*

Fiæjerskipter, adj. (af fiarji) fyrde- 
lad. dela til -tu, o; vilja hafva byn de- 
lad i fyra qvarter, så att två gator gå 
korsvis genom byn. Se Rajuskipti.

Fiæjer skötter, adj. (af sköt, hörn) 
fyrhörnig (n. af qvadratlik form, jfr. 
fiæjerskipter). ÖG.*

Fiæjertiugher, adj. (af fiuratighi) 1) 
som beslår af fyratio. -gh sæssa, ÖG.* 
2) för hvilken bötas fyratio marker, 
-ght iorja ran, sar, -gh sak, Jæt ran 
ær fult ok -ght, firi -ght (n. mal) &c. 
ÖG.* 3) -ght, n. abs., fyratio markers 
böter, böta (fult ok) -ght, fallas til 
-ghs, hætta vij -ghu, &c. ÖG.*

Fiöl, se Fiol.
Fla, v. a. flå, afbarka, skala. f. ek &c. 

VG. I. FB. 8; II. Forn. 44; U. 17-19; III. 
58 ; IV. 7. flar han (n. undirvijn til) Jrv 
las, VG. I. FB. 8; II. U. 20. jfr. 19. f. skogh, 
o: trän i skogen, Sk.* f. bast 1. bark, 
VG. II. Forn. 49; Add. 4: 5; ME.* Chr. B. 
49: pr. Jfr. Flæt, Flæta.

Flairi, se Flere.
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Flaka, v. a. (af flake) täcka med bräd- 
1. spåntak, kraka ok f. kirkiu, se Kraka.

Flake (flaghe), in. (Isi. flaki, plank 1. 
tak af sammanfogade plankor 1. stoc
kar; N. flake, lucka I. tak af samman
slagna bräder, underlag af bräder 1. 
stockar i en byggning 1. bro, hvaraf 
Haka, belägga med flakar; ND. flage, 
något som är sammanbundet 1. flätadt 
af vidjor; äfven i vårt allmogespråk 
betecknar flake åtskilliga saker af sam
manfogade bräder 1. flätverk; se Rz. s. 
145) fågelrede, näste, så kalladt däraf, 
att det är likasom sammanflätadt af 
qvistar, halmstrån och dylikt, binder 
hôgitæ a -ghae, Sk.*, där yngre hss. 
hafva reden, hviiket ock öfverensstäm- 
mer med II. 116, där meningen af or
den : si pullorum pedes innexos laqueis 
affixerit tydligen är att snarorna, hvari 
ungarnes fötter sättas, äro fästade vid 
reden.

Flat, flaet, n. (Isl. flet, säte, boning, 
säng; Fris. flet, hus) boning, sitiae i f. 
ok fælugh meth fathær, Sk.* a f. fara, 
begifva sig i (en annans) boning, lem- 
na sig och sin egendom i en annans 
våld mot lifstidsunderhåll, VG.*; jfr. 
Flatfara sik, Flatföring, Flat tories, Gæf- 
J>ræl. —Enligt Thorlacjus, Om det garn
ie nord. lovsprog, i Nye saml. af Dan
ske Vidensk. Selsk. skrifter, IV. 177, 
betyder flet ursprungligen en bred säng 
som är ”reedt” på jorden, af hviiket 
slag de äldsta sängar här i norden och 
på andra ställen ”ventelig” hafva varit; 
och i Norge brukas d. o. ännu i bem. 
af ”sängställe, hvilorum; det upphöjda 
golf, hvarpå sängarne stå långs väg- 
garne, i synn. i en fiskarebod” (A-n).

Flata, f. gillerstock 1. snara, utsatt 
till villdjurs fångande 1. dödande. VM.* 
göra bakn æller sætia flatu, SM.*

Flatfara sik, v. refl., 1. flatfaras, v. dep. 
== a flat fara (se Flat). VG.*

Flatföring, m. den som flyttat till sin 
arfvinges 1. någon annans gård, för att, 
mot afstående af sin egendom, af ho
nom njuta lifstidsunderhåll. Sk.*

Flat föraes, v. dep. (för -ræ sik) flytta 
till sin arfvinges 1. någon annans gård 
för att, mot afstående af sin egendom, 
af honom njuta lifstidsunderhåll. Sk.* 
I Norge säges ännu fletföra seg, öfver- 
lemna åt en annan sitt hus mot en viss 
årlig afgift.

Flatkioler, m. fiait land 1. sjö på höj
den af en bärgsrygg. f. baji land ok 
vatn )( sio lijer, a lijer ok allar til- 
hællur, H.*

Flere (flairi, G.), pron. pl. flere. VG. 
I. Kk. 11 ; S. 6: pr. &c.; ÖG. Kr. 7: pr; 10: 
pr. &c.; U.Conf.;Kk. l:pr, 2.&c.;SM.Conf.; 
Kk. 1: l. &c.; G.* Sk.* Jit fleræ (n. nieter) 
vaki, om än han vakar flera nätter, VG.
I. Kk. 15: pr. Jo at f. vakis (tillägg: aen 
en aei skal ok flera vaka) aen ena, VG.
II. Kk. 31, jfr. not. 30. Jrim f., flere än 
tre, VG. I. FS. 3; II. Forn. 28. &c. superi, 
flæstir, VG. IV. 16:12; 19: 4; U. Kp. 9: pr; 
SM. Add. 1: 3 ; G.* Sk.* ME. Kg. 4: i.

Flere stads, adv. flerstädes. U. Kk. 22: 
pr. not. 48.

Flikke, n. (Isl. flikki, Eng. prov. flik, 
flitch, D. flykke, se Mb. D. Gl.; N. flykkja, 
skinka, fläskfjärdingj ett stort kött
stycke af ett slagtadt kreatur, tuf. flesk, 
SM. Kk. 5: pr. not. 13. öris f., se Öre.

Flianga, fliugha, se Flygha.
Flodmal, n. (af mal, viss tid, tidpunkt) 

flodvattnets stigande, I. eg. den tid då 
vattnet stiger I. flödar, lagahefd aer 
thrynnae f. udhen kaere, o: tre vintrar, 
under hvilka vattnet i ån varit upp- 
dämdt, således den vanliga treåriga be- 
sittningstiden (jfr. HæfJ), Sk.* Att or
det här har denna bem., är klart; och 
samma förhållande är då det säges: 
laughheff er thrinne f. uten keer, JutL.

22Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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I. 57, där den gamla Lat. öfvs. har très 
inundationes, hvilken enkla och rikti
ga förklaring ej förtydligas genom KR:s 
anmärkning: ”floth betyder oversvöm- 
melse og mal mærket, hvormed man 
betegnede hvor höjt vandet hvert aar 
var steget; tre flodemaal kom saaledes 
til at betyde et tidsram af tre aar” 
(GDL. III. 502), ty hvarken kan det på
stås att sådana märken hvart år blif- 
vit satta, 1. kan det antagas såsom ett 
lämpligt uttryck att tre flodmärken skul
le betyda en tid af tre år. Men då o. 
mal äfven betyder gräns, har f. däraf 
också fått bem. af den gräns, till hvil
ken hafsvattnet stiger vid flodtiden, och 
denna bem. har o. flotbæmal i andra 
äldre D. skrifter, t. ex. Y. SelL. III. 58. 
(jfr. Mb. D. G/.), likasom Isl. flödarmål 
och N. ilodmaal h flödarmaal. Hvad d. 
o. betyder i det förut anf. brefvet af 
1330 (se Damsbond) är svårare alt för
klara.

Flodstad, m. ställe i en å, där vatt
net kan uppdämmas, 1. där för qvarns 
anläggning nödigt fall finnes. Sk.*

Flokker, flukker (flock, Sk.), m. flock, 
samling. 1) flock, sällskap, flere æru i 
-ki, Ü. M. 9: 4. ri]ia ma*j> -ke sinum, SM.* 
vara (mæ]>) i f. ok farunöti, allitt. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* ME* St.* Chr.* va
ra i f. ok 1. seller i fylghi mej», U. Kk. 
21: pr. not. 96; SM.* vara i f. fserd ok 
fylghi, Sk. I. 86. not. 49. f. ok 1. eller 
sampnader, St.* Chr.* sanka frænder ok 
f. sin, för frscnda flok (jfr. Asker), SM * 
Jfr. Frsenda flokker. Enligt Sn. Sturl. Ed
da, I. Köpenh. 1848, s. 532, skall o. }>orp 
beteckna ett sällskap af tre personer, 
föruneyti fyra, flokkr fem, sveit sex, 1'erÖ 
fjorton, fundr femton, sokn sjuton, ney- 
ti niton, J»ioÖ tretio, folk fyratio, fylki 
femtio, herr hundrade &c.; att dessa 
benämningar äro grundade på allitt., är 
uppenbart. 2) samlade anteckningar.

lagh hafjms ströningium i flernm -kum,
o: i flera särskilda samlingar, U. Conf., 
där Lat. texten har: per plura disper
sa volumina (hvilka ord äro hämtade 
ur Påfven Gregorius IX:s stadfästelse 
på Decretalsamlingen, som till en del 
blifvit afskrifven i stadfästelsen på Chr., 
se föret. s. LXXXI), och yngre hss. för 
-kum hafva bokum. vigers -kar, sam
lingar, som an logos vara från Vigers 
lid, och åtminstone började af honom, 
men sannolikt ursprungligen haft sitt 
namn (Isl. flokkr, ett kort poem) där
af, att de bestått af korta rättssatser 
framställda i poetisk form, af hvilken 
ursprungliga form många spår finnas 
i de sedermera med prosaiska tillsat
ser allt mera tillökta skriftliga anteck
ningar, som legat till grund för de slut
ligen utarbetade lagböckerna (jfr. min 
skrift om Sv. ä. ind. s. 62-66; O. Ra- 
bemus, de fatis Utter, iurid. in Suecia, 
Stockh. 1772, s. 60 o. f.). U.* 3) capitel 
(i lagböckerna). VG.* ÖG.*U.*SM.*VM.* 
H. Kk. ficc. rubr.; ME.* St.* Jfr. Broa flok
ker. Ih. (G/, d. o.) har antagit att o. f. 
skulle vara beslägtadt med flaki och 
eg. betyda en tafla, och att då flera 
sådana taflor, på hvilka stycken af la- 
garne skulle hafva varit skrifna, blefvo 
lagda på hvarandra, däraf uppkom nå
got som liknade en balk, hvaraf de 
större afdelningarne i lagböckerna fått 
sitt namn. Denna förklaring grundar 
sig på den falska föreställningen om 
våra äldsta lagar såsom ristade med 
runor på balkar; den ofvan anförda be
nämningen vigers -kar, som ligger till 
grund för den nu ifrågavarande bem:en 
af o. f., betydde, såsom förut (under 2) 
blifvit anmärkt, endast muntligen fram
ställda rättssatser; och då dessa om
sider, i lagform skriftligen utarbetade, 
vid lagböckernas författande efter huf- 
vudämnena fördelades på särskilda så
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kallade balkar (se Balker), hade denna 
benämning icke afseende på den eg. 
bemärkelsen af o. balker, 1. bjelke (jfr. 
min anf. skrift s. 72).

Flot, n. se Flut.
Flot,? =fluti. ÿïet (fse) var takit a f. 

ok æi i akrum ællcr i ængium, a : krea
turet hade lupit bort, och blifvit fun
net på flykten, kringstrykande (på väg 
1. annorstädes) utan att hafva gjort ska
da på åkrar 1. ängar, Sk.* Denna för
klaring synes bekräftas af orden i Lat. 
texten (II. 108): ”animalia non in a- 
gris vel pratis qnibuslibet sed innoxia 
comprehensa”, och är dessutom mera 
antaglig än den, som finnes i många 
yngre hss.: udi vand eller bsek, udi 
llodh eller bæck, hvarvid man antingen 
förväxlat o. f. med flod, 1. tagit det i 
bem. af flytning, flytande tillstånd (jfr. 
Flut).

Floter, ett troligen genom skriffel för 
döjier tillkommet ord, som dock finnes 
i de två äldsta hssaia af Sk.* KR:s me
ning {Nyt jur. ark. XXI. 172), att dat. 
flotum är af nomin. Hater, flat (Isl. 
flatr, dat. flötum), kan svårligen antagas.

Flotholmber (flut hulmber), m. (af 
flyta) flotholme, som ej har fast grund, 
utan flyter på vattnet. U.* VM. II. B. 17: 
pr.

Flotholme, m.=flotholmber. ME.* Chr. 
B. 26. i.

Floti, fluti, m. (af flyta; Isl. floti) flot
te, bestående af sammanfastade på vatt
net flytande stockar, færia seller f., U.* 
VM.II. B. 23: 4; ME* Chr. B. 3: 4.

Flotta fæ, se Fluta fse.
Floÿ (Hud), f. flod, flödande 1. öfver- 

svämmande vatten, segha f. ok flodstad, 
Sk. I. Add. G. f. gar up, Sk.* flodhen 
ser bort gangen, Chr.* hisken gör flud, 
o : vållar att orenlighet flyter ut på ga
tan, Sk.* Jfr. Flöjia.

Floÿgiuta, f. sfigbord, damlucka (ge

nom hvars uppdragande det uppdäm
da vattnet utgjutes). ÖG.*

Flud, se Floÿ.
Flugha, f. fluga. Se Frost.
Flukker, se Flokker.
Flut (flot, U.), n. (af flyta; Isl. flot) 

1) flytning, flytande tillstånd, a -ti uti, 
flytande ute (på hafvet, Isl. å floti), )( 
a landi, G.* 2) flott, fett (eg. sådant 
som flyter ofvanpå). U.* SM.* VM. II. 
Kp. 2: pr; ME.* St. Kp. 3: pr; Chr. Kp. 3: pr.

Fluta fse, flotta fse, n. (af flytia) flyt- 
tegods; så kallas vissa böter som till
falla konungen, då målsegaren ej vill 
emottaga dem. St.* Chr.*

Flut fiselder, m. (af flytia) flyttbar ur
fjäll; en sådan, som ej är utmärkt med 
rå och rör 1. gärdsgård, och i hvilken 
icke häller är gammal häfd; kallas så 
därför, att egaren måste mot lösen ut- 
gifva honom till delegarne i byn där 
han ligger. SM.*

Fluti, m. (af flya; Isl. flotti) flykt, en 
han a -ta komber )( a landi, G. Add. 5:2.

Fluti, (af flyta) se Floti.
Flutland, n. (Isl. flétti, flykt, flétta- 

maÖr, flykting) det land, där en bort- 
rymd 1. landsflyktig vistas, vara a -de, 
hafva rymt bort (så att man ej vet 
hvar han är), )( vara utan rikis, ÖG.*

Flya (fly, impf, flyjjii, flu]>i), v. a. och 
n. fly; särskildt fly för begånget brott, 
f. sta]>in, Bj.* St* f. kunungs riki, Sk. 
Add. B. 5. f. frij 1. land, o : fly ur lan
det för sin genom begånget brott för
verkade freds skull, se Frijjer, Land. 
f. firl sak, o: för begånget brott, ÖG.* 
f. (hort, undan), VG.* ÖG.* Bj.* G.* 
Sk.* Chr.* a flyande fot, se Foter. man 
vil sialver undan f. (= vil sialver ræt 
göra, såsom det strax efteråt förkla
ras), vill göra rätt för sig, med und
vikande af rättegång, U.* VM. II. pg. 16; 
ME.* Jfr. Undan flya.

Flya, v. a. (D. flye) gifva, lemna, prov.
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fly. flye ater kosten, o - ersätte, St.* Jfr.
Tilflya.

Flygha (fliugha, ME. flianga, G. impf, 
flögh), v. n. flyga. SM. B. 30:1; VM.* Sk.* 
ME* elder -ger i annan gar]), G.*

Flyta (Hide, Sk. IV. Add. B. 3.), v. n. 
flyta, -ande fynd, fynd som hittas fly
tande på vattnet, SM.* flytther nppa 
hanum, o: vatten 1. orenlighet flyter 
in på grannens tomt (jfr. K. Christoffers 
D. StR. c. 3, KR. GDL. V. 512), Sk.*, där 
KR. tror meningen vara att man sät
ter sin byggning, stängsel 1. annat dy
likt på grannens grund, såsom detta 
ställe i några yngre hss. blifvit förkla- 
radt. Jfr. Hör, Siunka, Flotholinber, Flo- 
ti, Fint.

Flytia (impf, flytti), v. a. 1) föra. VG.* 
ÖG.* VM* G* f.‘ buj kalla, SM.* f. ok 
föra, al litt. SM.* ME.* C hr.* flyti hinum 
grip 1. hsest, o: återlemne åt honom, 
VG.* allan (n. tiunda) seller (a: för öf- 
rigt, den öfriga tionden) bort f., n. till 
det stället (i en annan socken) där e- 
garen bor, VG. I. K. 20:1 ; jfr. IV. 21: 64. 
f. landboa af, Chr.* Jfr. Af-, Inllytia. 2) 
framföra, f. ej = föra e]>, H.* f., abs., 
= f. ej, ÖG.* 3) flytta. VG.* VM.* Chr.* 
f. tiseldrum, ME.* stefnu (fram) f., a: 
uppskjuta den genom stämningen ut
satta tiden, G.*

FlserJ, f. (Isi. flår, flåråör, bedräglig, 
listig, flåråö, flårseöi, flserÖ, svek, list) 1) 
= fals. SM.* ME. Kp. 2: pr ; 3: pr; St. Kp. 
2: pr; 3: pr. 2) Enligt den först i Chr. 
bestämda skilnad mällan f. och fals (se 
Fals), är det f. om man ssel ont fore 
got mængt fore omængt, Kp. 2: pr; 3. 
3) falsk 1. förfalskad vara. f. sselia, ater 
taka fiec. U.* SM.* VM. II. Kp. 1: pr, l; 2: 
pr ; H. Kp. 1 ; ME. Kp. 2:1; 3: pr ; St. Kp. 
2: 1 ; 3: pr ; Chr. Kp. 2:1 ; 3: pr.

Flserja köp, n. köp af falsk vara. U.* 
VM. II. Kp. ind. 1, 2; rubr. not. 1; H. Kp. 
ind. 1.

Flser]) sala, f. försäljning af falsk va
ra. SM.*

Flsesk, n. fläsk. ÖG. Kr. 2: pr; SM.* Sk.* 
ME. Kg. 23: 2 ; Egn. 9; St. Kp. 14: 3 ; 21: 
pr, 3. tu f., två fjärdingar 1. halfva fläsk
sidor af ett slagtadt svin, SM.*

FIset, n. se Flat.
FIset,? (af fla) flående, afbarkande. 

Se Bark-, IVsefra-, Skoghse flset. Jfr. Flseta.
Flseta, f. = flset. Se Bast flseta.
Flöghia, v. n. flöja, hoppa öfver gärds

gård. VG.* ivir (gar]») f., Ü.* VM. II. 
B. 6: 4; ME.* far ok -ghir, allitt., o: lö
per omkring på andras egor och flöjer 
öfver gärdsgårdar som ett okynnesfa 
(för att söka efter bin), ÖG.* Jfr. 0- 
verflögia.

Flöghse las, n. vedlass. Sk.* Hvad för
ra delen af d. o. eg. betyder är obe
kant; men orden i Lat. öfvs.: si ligna 
succisa vel ano curru .. deferantur äro 
gällande bevis angående ordets bemär
kelse; många nyare hss. hafva rislass. 
Ih. (Gl. o. flage) öfvs:r: vekes onusta vir- 
gultis aat arborum fragmentis, hvil- 
ket dock ej kan anses för mera än en 
gissning.

Flöy, m. (ND. flöi) flög, flögel, flöj ; en 
liten flagg, satt på en upprest stång 1. 
en masttopp för att visa vinden. Sk.*

Flöja, (af floj) 1) v. n. flöda, öfver- 
svämma. Se OverflöJ. 2) v. a. genom 
uppdämning vålla att vatten flödar 1. 
öfversvämmar. f. np 1. a agher &c. Sk.*

Foghati, foghoti (foghet, Sk. fogte, 
fougte, Chr. i nyare hss.), m. (af Lat. 
advocatus) 1) i allm. fogde, publik om
budsman. VG.* Chr* )( lsensman, Chr.* 
konungs f., ME.* Chr.* Jfr. Ilsereds-, 
Lands-, Skalla fogate 1. foget. 2) enligt 
stadslagarne en konungens ombudsman, 
hvilken, jämte rådet, förde styrelsen i 
staden. Bj.* St* -tin ok 1. seller raj- 
msen, Bj.* St.* (u. Radhman). -tin ok (alt) 
rajit, Bj* )( borghamsestari, Bj.* )( sta-
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Jin, Bj.* -ten af stokholme, St.* konungs 
f., St. Kg. 19: 2; 23: pr; Sk. l;R.35;DrVI. 
1:2; SV1.1:2. borghamæstara ok radhmæn 
skuln sitia ok rætta mæj -tannin, St. 
R. 2: pr. Jfr. Sven, Stadsfoiigte. En an
nan f. var ordförande i den underdom
stol, som enligt St. satt ute på torget, 
-ten ther ute sitter, St.* 3) i Sk.* fö
rekomma flere män med denna titel, då 
med f. menas a) i allm. konungens om
budsman ; b) särskildt konungens om
bud vid fiskelegena; c) konungens fog
de i stad; d) någon af de främmande 
städernas fogdar vid fiskelegena; e) en
skild gårdsfogde. Jfr. Bye-, Strandfoget.

Foghati, fögheti (föghedi, föghadhi, 
foghadi, fögeri, fögderi, Chr. i nyare 
hss.), n. fögderi, län. Chr.* kalmarna f., 
ME.* Chr.*

Foghlaren, se Fuglaren.
Fol, n.? = fyl. vara 1. var Ja i f., o: 

drägtig med föl, VG. I. p. 15. Jfr. Foli.
Folas, se Fölas.
Folgilder, adj. (för fulgilder) i full- 

godt stånd (om gärdsgård). VG.*
Foli, m. fåle, föl. vara 1. varja i fola, 

VG. II. p. 50. Jfr. Fol, Fyl.
Foli, m. (Isl. föl, föli ; Fr. fol, fou; 

Eng. fool; D. fol, se Mb. D. Gl.) dåre, 
narr. G.* Jfr. Folska, Fölas.

Folk, fulk, m. 1) en i slagtordning 
uppställd krigshär; äfven strid, fältslag 
(Isl. =, hvaraf fölkbråör, fölkdiarfr, 
fölkorosta, fylki, fylkja &c., se Eg. L. P. 
och ÖG. gl.; den på senare stället an
förda uppgiften af P. Vidalin, igenfin- 
nes, ehuru icke ordagrannt, i hans se
dan try ckta Skyringar (jfr. Dæk i Bi- 
hanget) under o. fylki s. 192, 193). Se 
Folkfræls, -land, -vapn. 2) (ett helt) folk. 
VG.* U.* SM.* 3) collect, folk (sär
skilda människor). VG.* ÖG.* U.* VM.* 
H* G.* Sk. V. 6:18; St.* Chr.* löskt f., 
Chr* fatökt f., SM.* ME. G. 8: 4. f. æl- 
ler fæ, ÖG.* 11* SM* ME. B. 27: 4. Jfr.

Byrgsln-, Gærnings-, Handværkes-, Hus-, 
Hussætis-, Inhysis-, Innan sokna-, Innis-, 
Legho-, Soknafolk. 4) människa, f... 
et ælla flere, ME.* flaira f., G.* 

Folkfræls, adj. (AS. folc-fry) fri (man), 
som är berättigad att bära vapen och 
med andra fria män gå i krig. f. hion, 
han (n. Jrælin) var egh f., ÖG.* 

Folkland, fulkland, n. 1) landskap (Isl. 
=). -da niælluiu, mällan Västmanland och 
ett annat landskap, VM.* Jfr. Folklands 
mæn, -næind, -syn. 2) i synn. en af de 
tre hufvuddelar (ursprungligen tre lag
sagor) som, jämte den närmast hafvet 
belägna landsträckan (Bojin), tillsam
man utgjorde Upland. U.* )( laghsagha, 
U.* Jry uplanda f., U.* Jry f, (Jæt ær 
tiunda land ok attunda land ok fiæjrun- 
da land), U.* SM.* Jæn ær -dinu rajer 
(= folklands hærra), fore -de (a : fore 
folklands man mini 1. a folklands Jingo), 
U.* Då det gamla Upland, Svearnes 
äldsta hemvist i vårt land, bestod, så
som redan är sagdl, af tre hufvudde
lar, kallade folkland, och en benämnd 
rojin, men de i hundari delade folk- 
landens inby ggare, i krigstid uppställde 
krigshären, den i skiplagh delade Ro
dens däremot roddare, kan däraf slu
tas att benämningen f, uppkommit där
af, att o. folk eg. betyder krigshär (jfr. 
min skrift om Sv. ä. ind. s. 26). Så be
rättar Sn. Sturl. att Hakon Jarl hade 
med sig krigshär af IV fölklöndum, o: 
af fyra landskap i norra delen af Nor
ge (Ol. Tr. S. cap. 18); men då han äf
ven berättar att de till Upland komne 
Svearne gåfvo sitt ny a hemvist namn 
af inannheimar, människors boningar, till 
skilnad från det aflägsna land hvari- 
från de voro komne, hvilket de kallade 
godheiinar ( Yngl. S. c. 9), så grundar 
sig denna uppgift troligen på en orik
tig öfversättning af o. folkland; och 
samme förfis förklaring af de särskil-
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da folklandens namn (c. 29) är ej an
nat än en fabel, uppfunnen af någon 
som ej förstått den verkliga betydelsen 
af dessa namn (se min anf. skrift s. 29). 
— Den AS. benämningen folc-land )( 
boc-land, har afseende på besittnings
rätten till jord, och hör ej hit.

Folklands hserra, m. konungens hög
ste ämbetsman inom hvart folkland i 
Upland (jfr. Folkland 2). U.*

Folklands msen, m. pl. hela landska
pets (i Upland folklandets) inbyggare. 
U.* SM*

Folklands nsemd, f. nämnd bestående 
af män från hela landskapet (Söder
manland). SM.*

Folklands syn, f. syn förordnad på 
folklandstinget (i Upland) 1. landstinget 
(i Västmanland). U.* VM.*

Folklands Jiing, n. landsting, lagmans
ting för ett folkland (i Upland) 1. for 
hela landskapet (Västmanland).U.* VM.* 
Jfr. Hundaris $ing. — I två bref af lika 
inehåll af Hertig Valdemar år 1315 
och K. Magnus år 1332 (Av. Dipl. N:r 
2027 och 2922) nämnes ett ställe kal- 
ladt Folklandsthingstad, som synes haf- 
va varit beläget nära Sigtuna, och sam
ma ställe som nämnes i andra hand
lingar och ännu år 1451 såsom beläget i 
Lunda socken af Seminghundra härad 
(Styffe, Skandin. under unionstiden s. 
279); och troligen är det samma ställe 
om hvilket Wallman ( Vitt. Hist, och 
Ant. Akad. handl. XIV. s. 173) berät
tar att anf. benämning för en mötes
plats nära Sigtuna bibehöll sig ännu i 
14:de århundradet; här har ulan tvif- 
vel varit stället för Attundalands folk
landsting. Det commune prcetorium no- 
strce folklandiœ, som nämnes år 1329, 
och hölls i staden Enköping {Dipl. N:r 
2723 och 2726), har däremot varit folk
landsting för Fjädrundaland. I ett K. 
Magni bref af 1345 {Dipl. N:r 3891)

nämnes ett i Södermanland hållet scru- 
tinium generale dictum folklandsthing.

Folkvapn, folkvakn (fulk vapn, i någ
ra yngre hss. fnlle vapn, Sk.), n. (af folk 
1; Isl. =) stridsvapen. ÖG.* H.* G.* )( 
morjjvapn, SM.* full f., U.* Med M 
f., ÖG. G. 15, menas utan tvifvel de som 
nämnas Vaf). 6: l, n. skiolder, svserj» och 
ksetilhöd. fiiir f., SM. G. 6, uppräknas 
Add. 2, där såsom det fjärde nämnes 
spiut. fsem f. uppräknas H.*, n. svserÿ 
seller öxe (som kallas hugvakn, Æ. 14: 2), 
isernhatter, skiolder, brynia seller nmza 
(hvilka kallas lifvakn) och bughi nisej 
ÿrim tylftuni arva. fsem laxma n mse]> fsem 
-mini, Sk.*, betyder utan tvifvel fem 
väpnade stallbröder, så att o. fsem på se
nare stället har afseende på antalet af 
laxmsen, och ej på olika slag af vapen ; 
och detta förklarar det annars mindre 
tydliga uttrycket gängse i annsers mans 
gardli medh sisex f., Sk.*, där också må
ste menas sex väpnade män och ej sex 
olika vapen (jfr. Hservirki). — Då Ib. 
{Gl. o. lifa) säger att folkvakn, )( lif
vakn, äro vapen quibus offensive agi- 
t.ur, är f. tydligen skriffel för hugvakn. 
Jfr. KA. Jur. skr. I. 281.

Folska, f. (af foli$ Isl. =) 1) dårskap, 
oförstånd. VG.* SM.* 2) ondska, elak
het. sargha &c. af f. sinni, o: icke af 
våda, VG.* Härmed kan jfs.: gör hin 
nokser folskse at han drseper &c., o: 
ond gärning, JutL. III. 35 ; men då det 
säges : nokrse görse thet for therse fol
skse, Ä. SelL. I. 20, så menas därmed: 
af sitt oförstånd, och icke: för att göra 
dem skada, såsom det blifvit förklaradt 
af KA., som öfvs:r folskse med folke 
-skadc {Jydske Lovb. s. 312).

Folsterland, Folstermodher, Folstra, 
se Fosterland &c.

Fonter, m. (af Lat. fons) dopfunt. VG.* 
U.* VM.*

Fontkar, n. = fonter. U.* H.*
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Font lius, n. ljus vid dopfunten. Sm.*
For, f. (Isl. =) fåra (i jorden), prov. 

for. æria forar, SM.* VM* ME.* Chr.* 
Jfr. YaJ, Yaji.

For, adj. Se För.
For, præp. Se Firi.
For, adv. se Fyr.
Fora, f. fur. VG.*
Forakt, f. öfverläggning. Sk.* Chr.* 

med vilia ok (længre) f., VG.* Chr.*
FörbinJ»;i (fore biujse, Sk. firibiuda, 

VG. firi biauja, G. sup. -bujæt, part. 
pass. -bujin), v. a. förbjuda. VG.*U.*G.* 
Sk* ME. Kg. 17. not. 45; B. 18:4; St.* 
Chr.* f. manni af ior J sinni, o : befalla 
honom att flytta därifrån, U.*Jfr. Forbuj.

Forboja, se Forbuja.
Forbryta (forbrydba*, Sk.), v. a. 1) 

förbryta, förverka. Sk.* ME.* St.* Chr.* 
2) bryta emot, öfverträda. f. edsörit, Chr.*

Forbud, n. (af fore biudha) kallelse, 
stämning. Se Forbuds pæninga.

Forbuj, n. (af forbiuja) 1) förbud. 
VG.* U.* G.* Sk.* lagha f., VG.* f. a 
læggia, förbjuda, Sk.* varæ i konungs 
f., a: landsförvist, Sk.* 2) särskildt: 
förbud att deltaga i den offentliga guds- 
tjensten och begå den h. nattvarden, 
mindre bann (excommnnicatio minor). 
H. Kk. ind. 13. sætia man i f., ÖG.* U.* 
SM.* VM. II. Kr. 12: 2. koma i f., VM.* 
vara i f., VG.* VM.* sitia i f., ÖG.* U * 
SM.* VM. II. Kr. 12:2. Sm.* böta firi -Jit, 
o: därför att han sitter i förbud, SM.* 
Jfr. Forbuja.

Forbuja (forboja, VM. part. pass. -Ja- 
Jer), v. a. m. dat. 1. acc. (af forbuj) 1) 
förbjuda, f. manni, VG.* 2) i synn. sät
ta i förbud 1. mindre bann (jfr. Forbuj 
2). VG* U.* SM* VM.* H. Kk. 21: l. f. 
til, o: genom förbud förmå den tred- 
skande att betala, VG.*

Forbuja bref, n. biskopens bref, hvar- 
igenom någon sättes i mindre bann. 
VM.* Sm.*

Forbuds pæninga, m. pl. kallelsepän- 
ningar. St.*

Forbujs vitni, n. (af forbuj 1) vitne 
därom, att förbud är gjordt. U.*

Fordel, m. 1) fördel, förmån, sik til 
froma eller f., Chr.* 2) fördel i ma
kars bo. St.* 3) pl. privilegier, stadsins 
f., St.*

Fordenskaper, m. (af forja; Isl. forÖi, 
förråd, lifsmedel &c. EJ.) lifsmedel (för 
resandes behof). Chr.* Då forja eg. be
tyder skaffa 1. hjälpa fram, kan forden
skaper i allm. beteckna den hjälp en 
resande erhåller till själfva resan, i 
hvilken mening d. o. brukas i vår gam
la bibelöfvs., då i 2 Cor. 1:16. Grek. 
di vjucov öfvs:s ”genom eder fordenskap”, 
och så kan äfven med f. menas åk
don och annan redskap som lemnas 
någon till själfva resan, såsom då det 
talas om ”hästar, vagnar och annan 
fordenskap”, ”hästar, sadlar, slädar, vag
nar, kärror, båtar och annan forden
skap”, Gästgifv. ordn. 1664, punkt. 15, 
28; men lika litet må dock d. o. an
ses vara det samma som fordon, hvil
ket, likasom forman, forlön, forsel, forsla 
&c., kommer af föra, som t. ex. orden 
befordringsmedel och åkdon kunna an
ses som synonyma. Så är det icke häl
ler oriktigt att, såsom af sammanhan
get är tydligt, d. o. på ofvan auf. st. 
brukas i bem. af lifsmedel som säljas 
åt resande, fastän det också är klart 
att f. icke eg. betyder lifsmedel. Jfr. 
Forja.

Forderf, n. fördärf. St. Add. A. Jfr. For- 
dærva.

Fordeye, v. a. = firihægja. Sk.* Jfr. 
Mb. J). Gl. o. fordöie.

Fordeytinge, v. a. (T. vertbeidigen) 
skydda, försvara. Sk.* Jfr. Dagtingan, 
Mb. D. Gl. o. fordagtinge.

Fordejskieper, m. (af fordæja: Isl. for- 
dæÔuskapr) trolldom. G.*
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Fordobbla, v. a. = bort dobbla. St.* 
Fordærva (fordarva, fore dærva), v. a. 

(Isl. fordjarfa) fördärfva. U.* SM.* Sk.* 
ME.* St.* Chr.* man varier -ajer, o: 
halshuggen &c. ME.* Chr.*

Fordæja, f. (Isl. fordaefta) trollpacka. 
ÖG.* Bj.* St.* Senare delen af d. o. är 
af samma stamm som det nuvarande 
dåd, gärning (hvaraf misdådare &c.), T. 
that, Eng. deed, AS. d»d) : jfr. Forgser- 
ning. Detta är så tydligt, att ingen bör 
kunna förvillas af det olyckliga försök 
att förklara orden fordæôa, fordæftu- 
skapr, som blifvit gjordt af förf. till 
gl. vid Isl. lagboken Järnsida, Köpenh. 
1847. — Jfr. Fordejskieper.

Fordæjer, m.? pl. = forgærning 1. 
trnlldoin æller f., Sk.* Jfr. Fordæja.

Fore, n. (af för) före, godt väglag, i 
godho f., VG.* Jfr. Menföre.

Fore, præp. se Firi.
Fore binda, firi binda, v. a. förbinda, 

förpligta. sum Je (vilia) sina sannind 1. 
sin ej f., o: likasom göra sitt samvete
I. sin ed ansvarigt för, SM.* ME. SV1.
II, Chr. SV1. 12.

Fore biudha, v. a. kalla (för rätta), 
stämma. St* Jfr. Forbud.

Fore fara, se Firi fara.
Fore föra, v. a. m. dat. förlora genom 

att föra (skänker). VM.*
Fore ganga, Fore giva, Foregöra, se 

Firi ganga &c.
Fore halda, v. a. skaffa, bestå, kost f., 

U*
Fore koma, Fore köpa, se Firi koma, 

-köpa.
Forellrar, se Forældræ.
Forelæggia, se Firi læggia.
Fore löpa, se Förlöpa.
Fore sea (fore se, före se, ME.), v. a. 

1) (af firi 9) förutse. Chr.* 2) (af firi 
5) vårda, förestå, barna gojs f., ME. 
G. ind. 15. barnum (ok barna godse) f., 
St.* — Jfr. Forsea, Forseaman.

Foreskaper, m. redskap att färdas 
med. Chr.*

Foreskilia, firi skilia, v. a. bestämma, 
stadga (om en sak). VG. II. Add. 7:10; 
ÖG. EJs. 2:1; 20; G. 16: pr; ES. 16: pr; 
ME. Eps. 12; Chr. DrVI. 15. hæradshôf- 
Jinge skal f., o: föra ordet enligt det 
i det följ. föreskrifna formulär, ME. Egn. 
12 ; Chr. J. 10: pr. Jrættande Jæn sum 
-1, ME. G. 10: 3; Chr. G. 10: 3. Jfr. For- 
sksel, Forskialamajer.

Fore standa (præs. -star), v. a. före
stå. f. vapnasyn &c. ME.* St.* Chr. Kg. 
13: pr.

Forestanda (forstanda) sik, v. refl. qvar- 
stå så länge, att egaren förlorar sin rätt 
(om hus 1. pant). U.* SM.* VM.* Jfr.
Forstandin.

Fore taka, se Fortaka.
For evne, se Foræmna.
Fore værka, se Forværka.
Forejer, m. (af firi 9) föregående ed; 

så kallas vilnens ed, då därpå följde 
en annan eg. så kallad ejer af flere 
(merendels tolf) män, som bekräftade 
vitnenas ed (jfr. EJ er), væria sik I. svær- 
ia mæj tvenni tylftom ok tvenni -Jum, 
a: med två särskilda af 12 män bestå
ende eder (tylftareder), af hvilka hvar 
föregicks af en föred af två vitnen; så 
att tvenni -Jum betyder det samma som 
då det på andra ställen säges II1I man
na -Je, VG.* vitni ok 1. æller -Jar, o: 
vitnen som svuro i förederna, och en
ligt VG. ej ökade de svärjandes antal, 
emedan vitnena enligt denna lag skulle 
ater i eje standa, qvarstå i den föl
jande tylftareden, VG. II. Add. 13: pr. 
vara i - Je, SM.* Chr.* standa i -Je, SM.* 
Genom ett besynnerligt misförstånd 
har Ih. (Gl. I. 543) trott d. o. betyda iu- 
ramentum calumniæ.

Forejis majer, m. vitne som svär i 
föreden. ÖG.*

Forfall, n. (merendels pl.) förfall, hin-
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der. VG.* ÖG.*'U.* SM* VM* H.* Sm* 
Sk.* ME.* Iagha f., VG.* ÖG* ü.* VM.* 
Sm.* Sk.* ME.* laglik f., G.* Sk.* san 
f., VG. V. 3 ; ÖG* SM. Kk. 11:1; G. 1: pr; 
VM.* ME.* St.* f. i hionalaghi, hinder 
mot äktenskapet, SM. Kk. 13. vara i 1. 
a (lagka) -lum, ÖG* U.* H.* Sk.* ME.* 
f. koma, o: anmälan därom kommer, 
ÖG.* U. Kk. 15:2; jfr. JulL. I. 50, där or
den: kuincr kins forfall orätt förkla
ras af Mb. D. Gl. d. o. bæra f. (inans), 
intyga en annans förfall (om vifnen), 
VG. I. G. 9: 5; II. G. 16; ÖG.* Sk.* sværia 
f., med ed styrka ett sådant intyg, ÖG.* 
f. b«ra ok sværia, f. bæra ok egh svær- 
ia, ÖG* f. sværia ok egh bæra, a: icke 
endast anmäla, ÖG* f. ständer firi, VG.*

Forfæÿir, m. pl. förfäder. U.* SM.* 
Forfoliæ, v. a. tilltala inför rätta, lag

söka. Sk.*
Forganga (forga), v. n. 1) förgås. VG* 

SM.* Chr.* -gas, v. dep. förgås, tillin- 
tegöras. ME.* Chr. Kg. 4: 7. 2) gå i en 
annans gård och göra utmätning. H.*, 
där en annan hs. har fore gard ganga.

Förgången man, m. (Isl. forgöngu- 
maftr) föregångare, anförare. VM.* 

Forgavor, f. pl. förgift, det som gif- 
ves till förgörning genom gift 1. troll
dom. giva adrum f., Bj*

Forgiva, se Firi giva.
Forglöma sik, v. refl. glömma sig. U.* 
Forgærning, f. I) förgörning genom 

förgift 1. trolldom. VM.* II.* förgöra live
koma af -lum sinum, U.* k om ber jirijri konu medh -gum, St.* Chr.* förgöra mæb
Immt- î ^ /v . fl'« ». _____________ J1 ■ J.____11 1 11 i _______fæmt i f., a : inträffar då svaranden har 
förfall, ÖG* ryva (n. fæst) mæj) lagha 
-him, o: genom bevisning om laga hin
der mot äktenskapet, ÖG.* Jfr. Frafall ; 
Leÿsna-, Sotæ forfall.

Förfalla lös (forfals lös, St.), adj. för- 
fallolös, hinderslös. VG.* ME.* St.* Chr.* 

Forfalls ejer, m. ed hvarigenom laga 
förfall styrkes. ÖG* U.*

Forfalls vitni, n. 1) vitne om förfall. 
SM.* VM.* ME.* St* Chr* lagha f., vit
ne om laga förfall, U.* VM. II. J. 15:10. 
f. tvseggia manna skulu sværia &c. U.* 
ME. Egn. 33: 4. 2) bevisning genom vit- 
nen om laga förfall. ME. pg. 10. bæra 
f., ME. pj. 17; Chr. Tj. 18. fylla 1. fulla 
f. (mæÿ tvem nian mini ok siælver bri- 
Ji), SM.*

Forfang, m.? förfång, kränkning (af 
någons rätt), skada. St.* Jfr. Forfængta. 

Forfaras, se Firi fara.
Forhski, n. intrång i andras rättighet 

till fiske, göra f. adrum, VM.*
Forfængta, v. a. (af forfang) göra en 

annan förfång 1. hinder i afseende på 
hans egendom, f. manni hans aldinskogh, 
hinum f. sit, ÖG.* Jfr. Fængta.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol Xlll.

trulldom æller andrum -gum, ME.* St. 
H. 4. trulldom æller (n. annan) f., Sk.* 
værias fore -gum, U. M. 19: pr ; VM. II. 
M. 16: pr. synis a bondanum &c. sanna 
-ga, o : tydliga märken efter förgörning, 
ÖG.* 2) pl. gift 1. andra ting som bru
kas till förgörning. göra -gar, bæra -gar 
manni, tillreda sådant (åt någon), G* 
VM. II. M. 16: pr; ME.* St. H. ll:pr;Chr. 
H. 15: pr. dræpa man mæÿ -gum, SM. 
M. 32. -gar til Jings föra, U.* SM. M. 
32. not. 25; VM. II. M. 16: pr; ME. H. 12: 
pr; Chr. H. 15: pr. man medh -gum taka 
&c. St. 11. 11: pr.

Forgærninga drap, n. dråp genom för
görning. U.* SM.*

Forgöma, v. a. (af göma, förvara, så
som T. verhüten af hüten) förekomma, 
afvärja. ME.*

Förgöra, se Firigæra.
Forgörike, f.? (af firigæra 2) mishus- 

hållning, slöseri. St.*
Forhale, v. a. förhala, uppehålla. Sk.* 
Forhætjîa, se Firikægjja.
Forhæfÿi, n. (afhæfÿ) fädernebesitt- 

ning af jord, 1. i allm. föreg. besittning 
som en annan haft, af hvilken man ärft

23
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jord, dela tve um f., o: två påstå sig 
liafva ärft samma jord, båda säga: Jessa 
iord atti fa Jer min klasalöst ok klanda, 
hvilka ord troligen endast åsyfta det 
vanligaste fallet af f., likasom då fæ- 
Jerni namnes i st. f. arf i allmänhet, 
VM.*

Forhæfjis c Jer, m. ed om forhæfji, 
= fæjernes ejer. væria mæj -Je, VM.*

Forhægja, se Firihægja.
ForhælgJ, forhælgh (forheld), f. helg 

som iakttogs dagen näst före en del 
högtidsdagar, och hvarfill hörde fasta 
(jfr. VG. Lat. gl. o. vigilia). ær f. a Jörn 
dagh, o : inträffar, U.* f. seller fasta, H.* 
ær fasta æller f. fore, se Firi 16. Jæn 
dagher sum f. ær fore, a : föregår, OG.* 
U.* VM. II. Kr. 12: pr. Jæn dagher sum 
fasta ok f. ær firi, SM.* Sm.* Je (apost- 
lamæssu daghar) sum fasta ok f. ær fore, 
VG.*

Forhærghæ, v. a. (af liæria) = firihæg- 
Ja. Sk.*

For innæn, præp. (eg. inanför) inom. 
f, Jry Jing, o: senast på tredje tinget, 
Sk.*, där sedan i samma mening säges
i Jry Jing.

Forkoma, se Firi koma.
Forköp, n. köp till förfång för en an

nan som förut köpt samma sak, 1. un
derhandlar om köpet med säljaren. Sk.* 
göra andrum f., SM.* St.*

Forköpa, se Firiköpa.
Forköpare, m. en som uppköper va

ror inan de kommit till det ställe, där 
de böra offentligen hållas till salu. Sk.* 
St.*; på senare stället menas den som 
gör landsköp, och i några hss. kallas 
landsköpare. Jfr. Forprang, Forprangere.

Forlata, se Firilata.
Forlidhen, adj. (af lija) förliden, för

bigången (om tid). St.*
Förligt, adj. (af forlika) ense. f. om 

köb, Sk *
Forlika (part. pass. -adher), v. a. 1)

göra lika. St. Kg. 25; Kp. 27. not. 73. 2) 
förlika, f. sik medh manne, St.* Chr.* 
Jfr. Förligt.

Forlæggia, v. a. = fortaka 3, om ej d.
0. tillkommit genom skriffel. ME.*

Forlækis værk, n. så kallas dens brott,
som med våld snöper en annan. VM.* 
Hvad d. o. eg. betyder, är okändt. Ih. 
ogillar äldre förf:s mening, att det be
tyder obotlig skada; men hans egen 
gissning, att det kommer af ”lägga, fe- 
rire, ut denotet gravissimum vulneris 
genus”, är visst icke lyckligare.

Forlödes, adv. (af loter ; ND. forlods) 
före delning, af oskift bo. Sk.*

Förlöpa, fore löpa, v. a. m. dat. för
löpa, genom löpande förlora, f. vitsor- 
Jum 1. friji sinum, VM.* H.*

Formagha (præs. -ma; -magh, St.*), v. 
a. förmå. f. ater gadda, oftra &c. U.* 
SM.* ME. Kg. 11: 2; 12: pr; 20. &c.; St* 
Chr.* f. botum, o: förmå betala böter, 
ME.DrVI. 32; St*

Formai!, m. (Isl. =) förord, förbehåll. 
G.*

Forman, m. 1) förman (i ämbete 1. i 
en tillfällig befattning), f. sum konunger 
haver fore sik (sat), den som på ko
nungens vägnar för befäl i krig 1. i ett 
civilt ämbete, IL* SM.* kirkiunna f. (Jæn 
biskups dom haver), o : den som på bi
skopstinget utöfvade biskopens dorns- 
rätt, U.* VM. II. Kr. 20: pr; H.* kalla præst
1. klærk fore hans f., kæra a klærk firi 
hans -nni, o : vid biskopstinget, U.* SM.* 
VM. II. Kr. 12:1. utan -ns vilia, o: för
mannens för notlaget, H.* 2) hufvud- 
man i brott. VG.* ÖG.* 3) förmyndare. 
St.* ær eig siælver sin f., ej råder sig 
själf, ej är myndig, = eig ær sin eghin 
malsman, såsom i det föreg. säges, St.*

Formera, v. a. formera, föröka. Chr.*
Formæli, n. 1) pl. talförmåga, far f. 

sin, han har, ehuru dödligt sårad, sans- 
ning och förmåga att tala inan han dör;
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ej: ‘'ita tarnen ut ultimam volnntatem 
edere possit"1, såsom delta oriktigt öfvs:s 
af II). SM.* VM.* 2) föremäle, befattning 
såsom förespråkare I. ordförande.VG.* 

Fora, adj. (af præp. for, fore, såsom 
Lat. antiquus af ante) forn, gammal. 
SM.* VM.* )( nyr, VG. II. K. 10; G.* iak 
havir ÿætta at (sup. af ægha) baÿi nyt 
ok fornt, VM.* f. by )( nytakin, H.* 
f. ok gamal, genom pleonasm, U.* H.* 
ME. B. 21: pr; Clir. B. 26: pr. f. rætter 
ok gamul landslagh, SM.* sum gainait 
ok -nt baver varit, a: gammal sed från 
forntiden, H.* f. skipt, U.* -ni lagha 
rættir, U.* SM.* af -nu fari, se Far. 
vatn æller fiskeri af -no forvænda, a: 
från dess gamla lopp, ME.* Chr.* Jfr. 
Fyrna.

Forna fæÿrini, n. fädernejord (I. an
nan arfjord), som från äldre lider (och 
ej blott i nuvarande egarens hand) varit 
arfjord inom slägten. Se Fanga fæÿrini. 

Fornas, se Fyrna.
Forneghæ fæ, se Förninga fæ. 
Fornhæfjî, f. gammal besittning. SM.* 

gamul f., pleon., SM.*
Fornæmder (fornempnder, U. fyrnæm- 

der, SM.), adj. (af mernna) förenämnd. 
U* SM.* ME.* St.* Chr. Kg. 3: pr; 4: 5, 
8. &c.

Fornæmi, n. (af merna; Isl. =) 1) otil
låtet bruk 1. borttagande af en annans 
egendom, hvilket dock hvarken sker i 
hemlighet såsom stöld, 1. med våld så
som rån (jfr. Jonsb. pj. 7). fult f., VG.* 
af -mom, o: den balk där detta slags 
brott omtalas, VG.* Jfr. Fornæmis sak. 
2) betydligare åverkan å jord. bötefult 
f. (atertan marker), U.*

Fornæmis sak, f. mål som angår for
næmi 1. ÖG.* Ett fall, då någon bort
tog en honom själf tillhörig sak, som 
en annan hade rätt att begagna, synes 
hafva varit kalladt f., VG. IV. 6; dock 
beror detta på o. attær, som där tro

ligen genom skriffel blifvit tillagdt; jfr. 
II. Forn. 1. Ehuru många olikartade fall, 
margkar -kir, hafva i VG. blifvit sam
manförda i balken I. FS., hafva dock 
säkerligen endast några få af dessa 
fall i själfva verket varit räknade till 
-kir, likasom det är klart att endast de 
första raderna i början af II. U. handla 
om iitgarÿar; då en del af de i I. FS. 
upptagna fall af en tillfällig orsak — 
möjligen därför att o. utgarÿær råkat 
få en större begynnelsebokstaf — kom
mit att skiljas från de föregående så
som en särskild balk, har denna fått 
namn af fornamix bolkær, hvilket namn 
i den yngre codex blifvit ändradt till 
ut giærÿæ bolker, af den anledning att 
denna balk kommit att börjas med o. 
ut garÿer.

For or]>, n. förord, vilkor. mæj» (samu) 
-j»um sum för ær sagt, o: på samma 
sätt, lika beskaffadt, ME.* Chr. J. 11.

Forpant, m. förstånden pant.Sk* Jfr.
Forvæjiia.

Forpliktoger, adj. förpligtad, pligtig. 
St.*

Forprang,? (ND. =) obehörigt köp af 
varor inan de kommit till det ställe, 
där de böra offentligen hållas till salu. 
Sk.* Jfr. Forköpare.

Forprangere, m. (ND. forpranger) = 
forköpare. Sk.*

For rath, n. öfverläggning, förutfat- 
tadt uppsåt. Sk. V. 3; 7. not. 28. utan f. 
)( meth rathet rath, Sk.*

Forraÿa, liri raÿa, v. a. förråda, ge
nom råd 1. elaka tillställningar bringa 
i olycka. G.* dræpa æller f., SM.* 

Forreder, m. förrädare. Sk.*
Forryme, n. (af ryma) rum, som vid 

vattenverks anläggande i en ström lem- 
nas öppet, læggia 1. göra f., SM.* 

Forrædelse, f. förräderi. Sk.* 
Forrörder, adj. förrberörd, förenämnd. 

St.*
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Fors, m. fors, vattenfall. ÖG.* ME.* 
Clir. B. 33: 2; inen forsæ, VG. II. M. pr. 
not. 4, är skriffel för forta.

For saghjer, adj. förutnämnd. Sk.* 
ME.*

Forsat, n. (af sitia firi ajrum, jfr. 
Firi 9, Sitia) försåt. ÖG.* St. Eds. 22. gö
ra f. (ajrum 1. for a Jr um), SM.* Bj.* 
ME.* St. Eds. ind.12; H. 6: pr. not. 8; Add. 
B; Chr. H. 8: pr; DrVl. 38. f. sæts firi man- 
ni, SM.* dræpa 1. liogga annan i f., SM.* 
Bj.* Det som säges i Chr. DrVl. 38: l.: 
ey ma f. heta utan then som fore siter 
reser vapn at hinom eller gör akomo 
som i edsöreno (n. Eds. 1.) skils, måste 
anses som en allmän regel; men då 
i ME. DrVl. 41. anmärkes: ei kallas f. 
Jær ei komber drap i, så har det en
dast afseende på det där omtalade fall. 
Jfr. Forsata, Forsatan, Forsæti.

Forsata, f. = forsat. VM.* ME.* St.*
Forsatan, f. = forsat. St.*
For sea, v. a. (af ej sea och firi 17) 

förlora därigenom att man emottager 
vederpartens ed. Ja -ser han sin ræt, 
n. rätt till böter af de svärjande, om 
eden blir upphäfven, ÖG.* Jfr. Fore sea.

Forsea, f. (Isl. forsjå, forsjo, hvaraf 
forsjåligr, försigtig, klok &c. N. forsjaa- 
leg, försigtig, varsam) omtanke, klok
het. VG*

Forseaman, m. föreståndare, förman. 
H*

Forsighia, v. a. m. dat. 1) förlora ge
nom att säga (upp arrende), havi -saght 
gipt sinni I. ærvoje sino, U.* ME.* 2) 
bortlofva. Sk.* Jfr. Mb. D. Gl. o. forsige.

Forsitia, se Firisitia.
Forskialamajer, forskilamajer, m. (af 

firi fæst skilia, se Fæst) den som för
de ordet för fastarne vid de tillfällen 
då sådane skulle vara närvarande (jfr. 
Styrifaster). Ehuru orden fastar ok-mæn 
sammanställas så, att de synas vara 
synonyma (se Fastar), är det dock o-

tvifvelaktigt att o. f. har den här npp- 
gifna bemärkelsen, hvarför det ock i 
Lat. skrifter vanligen öfvsrs med pro
locutor, hvilken tydligen skiljes från 
fastarne. Så talas i ett bref af 1322 
(Sv. Dipl. N:r 2327) om octo firmariis 
dictis fastum.. cum forskiælaman ,• ett 
bref af 1325 (Dipl. N:r 2492) nämner 
testes qui dicuntur fastær, och en man 
qui kuiusmodi vendicionis pronuncia- 
tor seu promulgator exstitit qui mlga- 
liter dicitur forskiælamander ; 1328 (N:r 
2679) talas om firmariis wlgariter di
ctis fasta .. et.. dicto forskialainanni ; 
1329 (N:r 2719, 2720) firmarii dicti 
fasta., item forskyælaman ; (N:r 2753) 
firmarii fastæ dicti et proloqutor for
skyælaman; 1330 (N:r 2789) cum firma
riis dictis fastum . . cum .. qui huius 
scotacionis extitit proloqutor in wlgu- 
ri forskeleman nuncupatus ; 1335 (N:r 
3119) (där fråga år om flera jordagods) 
per proloqutores et firmarios forskila- 
men et fastæ dictos ; 1336 (N:r 3210) 
testes .. dicti fastæ .. et.. forskæla- 
man; 1341 (N:r 3603) testes seu affir- 
matores mlgariter dicti fastæ . . pro
loqutor dictas forskyæluman; 1347 (N:r 
4150) proloqutor dietus forskiælaman .. 
testes skotacionis dicti fastæ; och då 
i ett bref af 1340 (N:r 3531) talas om 
condicionibus legalibus dictis fastum 
ok forskiællum, så har det senare or
det afseende på det som skulle för
kunnas af den förutnämnde talemannen. 
Då häradshöfdingen såsom ordförande 
på tingen annars också kallas prolo
cutor (se VG. Lat. gl. d. o.), skulle man 
kunna tro att det var han som mena
des med denna titel, såsom ME. (Egn. 
12. jfr. Chr. J. 10: pr.) föreskrifver 
att häradshöfdingen vid jordaköp och 
skifte skall firi skilia; men en sådan 
mening saknar all grund i de äldre 
lagarne, och vederlägges af de anf.



Forskialamaper — Forsœti. 181

diplomerna, som tydligen visa att pro
locutor, som där öfvs:s med forskæla- 
man och ej med häradshöfding, var en 
för hvart särskildt fall vald taleman. 
Jfr. Bihanget.

Forskriven (n. -vit 1. -vat), adj. 1) för
ut skrifven. St.* som -vit star, Chr.* 
2) förutnämnd, förut omtalad. Chr.*

Forskut, n. förskott (på skatt). St.* 
halft f., St.*

Forskyllilse, f.förskyllan, vållande. St.*
Forskæl, n. pl. (af foreskilia) 1) stad

gade vilkor, bestämmelser. YG.* æptir 
g o Jr a manna inætorjum ok -lum, så
som gode män värdera och bestämma, 
Bj.* göra f. i sinuni ytarsta tima, a: 
förordna, St.* mæj Jem 1. sva -lum, 
G.* ME.* Chr. Kg. 4: 6. 2) sansning och 
talförmåga (jfr. Formæli). fa f., G.*

Forsleghin, adj. (AS. for-slean, part. 
pass. forslegen, forslagen) utpiskad; fö
rekommer såsom oqvädinsord. Bj.* Ih. 
tror att d. o. notat eum, cui aqua et 
igni interdictum est, qui alias utlægur 
dicilur, et Lat. Barb, forislagus et 
utlagus" ; men då det är klart att fo
ris i det förra af dessa ord är Lat. 
öfvs. af ut i utlagus, likasom t. ex. 
for is familiäre betyder foris familiam 
ponere (se Spelman, Gloss, archaiolog.; 
Dufr. Gloss.), så tjenar detta ej till 
att förklara o. f., som tydligen är sam
mansatt af for och sleghin.

Forsma, v. a. försmå, af förakt ej bry 
sig om. f. laglia doma, ej skalfa sig dom 
(för att vinna sin förmenta rätt) utan 
i stället bruka våld, ME.* f. konungs 
æmbuzmans budh, St.* f. fæsta lagli &c. 
Bj .* I st. f. forsuma förekommer d. o. 
i en del hss., St. Kg. 11:1. not. 26; Chr. 
Kg. 25:1. not. 27.

Forsmedilse, f. smälek. St. Add. A.
Forstanda (præs. -star), v. a. förstå. 

ME.* thet ær sva -dande, det skall så 
förstås, St.*

Forstanda sik, se Forestanda sik.
Forstendare, m. föreståndare, sveri- 

ges rikes f., St. Add. A.
Forstandin, adj. förstånden, som har 

stått så länge, att egaren har förlorat 
sin lösningsrätt (om pant), væjsat iorj 
I. panter ær f., vædh æru f,, ME.* St* 
Chr. J. l:pr. Jfr. Forvæjia, Forpant.

Forstrand, f. yttersta hafsstranden. 
bygge steilrum uppa vor (n. Konungens) 
f., Sk.* Samma bem. har T. vorstrand 
i VSt.*, äfvensom D. forstrand i några 
skrifter som äro anförda i gl. till VSt. ; 
men då f. )( strand, Sk. V. 6: 20, må
ste med f. där menas den intill landet 
gående delen af hafvet, såsom d. o. ock 
blifvit förklaradl af KA. (Lov-hist. 1.440; 
Jydske L. s. 313). Ännu i ND. har or
det denna obestämda bem., så att det 
än betyder den närmast hafvet liggande 
delen af stranden, än den intill landet 
gående delen af hafvet; se Mb. D. Ordb.

Forsuma (forsyma), v. a. försumma. 
Bj.* St.* Chr.* Jfr. Oforsymader.

Forsumelsa elder, m. eldsvåda upp
kommen genom försummelse 1. vårds
löshet. Chr.*

Forsumilse, forsymilse, f. försummelse, 
vårdslöshet. St.* Chr.* )( (ræt) vangöma, 
Chr.*

Forsvare, v. a. försvara, svara för. 
Sk.*

Forsværia, v. a. afsvärja, edligen af- 
säga sig. St.* f. stadhen, svärja att al
drig dit återkomma, St.*

Forsyn, f. försyn, guds besynnerlige 
f., St. Add. A.

Forsæti, n. = forsat, göra f. (fore) an
drum, ÖG.* U.* VM. I. EJs. 9: pr ; II. M. 
10: pr. f. sæts fore manni, U.* VM. I. EJs. 
4:1 ; II. Kg. 4:1; H. Kg. 4: l. æi ma f. kal
la Jæt æi komber drap i, vari æki f. 
utan drap innan komi, n. i det ifråga
varande fallet (jfr. Forsat), U.* VM. I. 
Ef»s. 9: pr. boggas tver i -tom, o : då den
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ene suttit i försåt för den andre, VM.* 
Jfr. Forsata.

Porta, n. (af ta, väg) en öppen plats 
i byn mällan tomterna 1. husen och 
vägen som går genom byn. VG.* Sk.*; 
på senare stället förklaras d. o. i yng
re hss. med tillägget: det er udgan- 
gen af deris gaarde. Jfr. JutL. I. 47. Nu 
kallas på D. den närmast husen för gå
ende afskilda delen af gatan i städerna 
fortog (jfr. Brostræde). I äldre D. skrif
ter har d. o. äfven en annan bem. som 
ej hör hit; se KA. Jydske L. s. 313, 
314; Mb. D. Gl. och Dial. L. o. forte.

Fortabe, se Fortappa.
Fortabelse,? förlust, förverkande. Sk.*
Fortaka (fore taka, U.), v. a. 1) (af fi- 

ri 17) förlora (ett) genom att taga (ett 
annat), han haver -kit gældi simi I. bo
tum siniim i dö]>sdrapinu, o : sedan han 
tagit såraböter kan hans arfvinge ej 
fordra dråpsböter om han dör af så
ret inom ett år (jfr. VM. I. M. 11.); dock 
kan meningen möjligtvis vara den sam
ma som i SM. M. 4: pr; VM. II. M. 22: pr., 
där det säges att i sådant fall dråps- 
boten är börjad (n. med de förut er- 
lagda såraböterna, hvilka således an
ses som en förut 1. förskottsvis e- 
mottagen del af dråpsboten), U.* H. M.
10. 2) förut taga bort för en annan, 
f. hanum jjem (n. bi), SM.* ME. B. 29: 
l; Chr. B. 39:1. 3) förtaga, borttaga, 1. 
förhindra bruket af en sak. ængin ma 
andrum sit (1. sin lut) f., U.* SM.* VM.
11. B. 1:1; 22: 1; ME. B. 3: pr; Chr. B. 4: 
pr. at han hanum senkte -ki, n. af det 
som den andre förut intagit, H.* Jfr. 
Forlseggia.

Fortale, v. a. förtala. Sk.*
Fortappa (fortabe, Sk.), v. a. = firi- 

gsera 1. Sk. V. 5:17, 59. not.47; St.* Chr.* 
Jfr. Fortabelse.

Fortere, v. a. förtära. Sk.* Jfr. Ffor- 
ÿaÿer.

Fortigia, se For^ighia.
For utan (firi-, firir utan, G.), præp. 

1) utanför, utom. f. kirkiu dyr, VG. I. 
K. 1; II. K. 2. 2) utan. f. genmseli, ÿera 
vilia, kornband, skalbathe, VG. I. R. 10; 
II. R. 25 ; VM * G.* Sk. V. 5: 48. lif f. æn- 
da, SM. M. 36:1. 3) förutan, utom (pra
ter). thre mark.. f. iortbo sinne, Sk.* 
4) utom, undantagande, f. halva settar 
bot, hund, hindradags gsef, omyndina 
&c. VG. I. Md. 2; II. Dr. 7; ÖG. Vaf>! 32: 1; 
G. 16: pr; Æ. 3: 3; B. 22; Vins. 1 ; B. 22 ; 
Bj.* G.* Chr. Eds. 25. allum lösörum f. 
iorj, o: men icke fast egendom, ÖG. 
Ef>s. 26. fore utan skriffel för utan fore, 
ÖG. Kr. 26:1. not. 86.

For utan (firi utan, fore utan), conj. 
1) om ej. f. han inni takin se, f. J>ön sy- 
skini sen &c. ÖG. Kr. 27: 2 ; Æ. 3: l; 
Sk.* ME.* 2) utom, undantagande, firi- 
huggit allu .. f. eghn sinni, ÖG. Dr. 3: 
pr. han vargar egh.. f. sinum handa- 
vserkum, ÖG. B. 17: i. f. firi drap 1. dra- 
pamal, ÖG. R. ind. 24; c. 26: i. f. egh ma 
han &c., undantagande att han ej må 
&c. ÖG. ES. 22. Jfr. Utan.

Forvara, förvara, v. a. 1) förut till
säga, varna. U.* 2) förvara. Sk.* Chr.*

For varande, fyr vserande, adj. forn, 
som förr varit. SM.* ME. Kg. 5: 7.

Forvarder, se Forvaerda.
Förvaring, f. försäkring,säkerhet. Sk.* 

St.*
Forvilla, v. a. förvilla, f. inserki, o: 

göra det oigenkännligt, Chr.*
Forvinna (part. pass. -vunnin, pl. vun

ne), v. a. förvinna, öfverbevisa. VG.* 
SM.* ME.* f. man mæÿ ful lu in skælum, 
f. man til ÿiufs, ME.* -vunnin til sak, 
SM.* varier (juer) -vunnin at, varier 
han ÿær mæj» -vunnin, varier -vunnin 
at ban &c. Bj.* Sk.* ME. Kg. 5: 3. ÿæt 
-nis at Jæt giorÿis &c., o: bevisas,Bj.* 
-vunnin thiuver, mordhari &c., oqvâ- 
dinsord, hvilka ansågos försvårade ge-



Forvinna — for culdri. 183

nom detta epithet, men voro mindre 
svära om ej thetta ordhit forvunnin 
var med; då bland dessa smädetitlar 
äfven nämnas -vunnin haerianson och 
hunsivioson, är det klart att meningen 
ej kunde vara att någon verkligen skul
le hafva blifvit öfverbevisad att vara 
en djefvulsson 1. hundhvalp, men epi- 
thetet inefattade dock här, likasom vid 
de öfriga orden, en svårare smädelse, 
St. R. 31: i, 2. then sektathe meth ther- 
res eth f., )( skæræ, o: förklara skyldig 
(om nämnd), Sk.* varÿer ÿaer at -vun
nin mæÿ tolf mannuni, o : förklarad skyl
dig af nämnd, VM* Jfr. Logh-, Ofor- 
vunniii.

Forvissa, v. a. ställa borgen 1. säker
het föi-. f. manni XX mark, Chr.* 

Forvist, f. (Isl. =, stående 1. gående i 
spetsen för, föreståndarskap, uppsigt, 
anförande, beskydd, EJ.) beskydd, hjälp, 
veta manni f., VG.* ÖG.*

Forvista man, m. anförare 1. beskyd
dare; så kallas den man som anför en 
brudskara, och för bruden till hennes 
nya hem. ÖG.*

Forvunnin, se Forvinna.
Forvaenda, v. a. förvända, vända bort, 

afleda. vatn eller fiskeri af forno f., se 
Forn.

Forvaerda (part. pass. -varder), v. a. 
fördärfva. G.* Chr.*

Forværka, firiværka (fore værka), v. a. 
m. dat. förverka. VG.* ÖG.* U.* VM.* 
ME.* Chr.* æugin a annars (lut) at f., 
VG.* ÖG.* SM.* aei ma han Jicra (a: 
barna gojise) f., ME.* stiaela ok f. saer, 
o: genom stöld förverka sin frihet (jfr. 
Inni), ÖG.* havi -kat arvoÿi sinu &c., 
o: han böter ej, utan har blott förlo
rat sitt arbete, för hvilket han ej får 
någon ersättning, SM.*

Forvæjna, adj. indecl. (af væÿ; Isl. 
forveÖi, forveÖja) = forstandin. iorh ær 
(eigh) f., VG.* væÿ liggia f., Sk.*

Forja (fordha), v. a. (Isl. forôa, N. 
forda) 1) föra, skaffa åstad. lik til ior- 
}>a f., gojs undan f., SM.* 2) förytra, 
förskingra. I denna bemärkelse före
kommer forforthae i Y. SelL. III. 10, där 
KR. oriktigt anser det betyda ödeläg
ga (GDL. II. 378). Se Uforÿajier. 3) 
hjälpa, befrämja, befordra, f. min bya
man, f. mans kæromal, St.* man fraem- 
ia ©k f., allitt. Bj.* — Detta ord, hvil
ket, likasom fræmia, eg. betyder föra 
1. hjälpa fram, förekommer äfven i den 
nyare formen fordra (T. fördern) i beni. 
hjälpa i allm., befrämja, befordra, för
sörja, hafva omsorg om, se t. ex. vår 
gamla bibelöfvs. Luc. 17: 33; Rom. 13: 
14; Eph. 5:29; särskildt menas därmed 
fortskalfa på resa, 1 Cor. 16: ll; 2 Cor. 
1:16; Tit. 3:13 (hvilket äfven kallas för
fordra, Ap. G. 15: 3; 17: 15), och förse 
(resande) med lifsmedel (se Fordenska- 
per), då f. ej må förblandas med fod
ra (af foder), såsom man någon gång 
sett att orden fordra köttet, Rom. 13: 
14; Eph. 5: 29, blifvit misförstådda.

Forÿighia (fortigia), v. a. förlora ge
nom tigande (1. underlåtande att an
ställa åtal), havi -gat sinum raet, ME.* 
St* Chr*

Forcing (fur ÿing), n. pl. hustruns för
del af oskift bo efter mannens död. ÖG.*

Forthinga, v. a. i förväg tinga 1. göra 
aftal om (köp), sva mykit ær (1. var 
för) -gat, St. Kp. 29: pr. not. 40 ; §. 2. Jfr. 
Oförtingadher.

Forthiaena (fortiæna), v. a. förtjena. 
St.*

For]>um (fordhum), adv. fordom. ÖG.* 
ME. Egn. 3, 9; EJ>s. 37; St.*

Foraeldra (forellrar, SM.), m. pl. (Isl. 
foreldrar, forellrar, sing, forellri, for- 
eldri, n. stammfader) förfäder. SM.* Sk.* 
Chr.* Jfr. Mb. D. Gl o. forældre.

For ældri, adv. fordom, i forntiden; 
så synes d. o. böra förklaras, om det
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ej tillkommit genom skriffel; se Hæfÿ. 
Isl. foreldri, n. stammfader, kan ej vara 
samma ord, ehuru därmed beslägtadt.

Foramna (for evne, Sk.), v. a. förli
ka. varder ]>æt eig -nat, Bj.* f. sik meth 
siuæ uviner, Sk.* Detta ord kommer 
troligen af iæmn, som i sammansätt
ningar ofta skrifves æm (se Jamn) 5 för
hållandet mällan f. och iæmn är också 
alldeles d. s. som mällan förlika och 
adj. lika.

For ödhe, v. a. = firikægÿa. Sk.* 
Fostan, n. (Isl. och Sp. fustan, Holl. 

fustein, Fr. futaille) ett slags bomulls
tyg. ''"panni ex c/ossipio confecti spe
cies, xylinum” (Dufr. 67. 00. fustanum, 
fustanium &c.). )( silke och sindal, Sm.* 

Foster, n. afföda. U.* SM.* Jfr. Af-, 
Al-, Halffoster. I några nyare hss. af 
U. och SM. skrifves d. 0. folster (jfr. 
affolstre, Chr. Kp. 5:1.), likasom i VG. 
på ett ställe skrifves folstra för fostra, 
och yngre hss. af Chr. hafva folster« 
land, folstennodher; och samma form 
finnes på några andra ställen i gamla 
hss.; detta synes ej hafva annan grund 
än ett obestämdt uttal, likasom i andra 
fall och äfven i vårt nuvarande folk
språk otaliga exempel finnas åf ord, som 
genom olikhet i uttal fått så olika for
mer, att de knappt kunna igenkännas 
som samma ord, t. ex. biærgha och 
byrghia. Jfr. Bihanget.

Fosterland (folsterland, Chr. i yngre 
hss., jfr. Foster), n. fosterland, det land 
(landskap 1. rike) där man är född (eg. 
uppfostrad). VG.* ME.* St.* Chr. H. 9.

Foster lön,? fosterlön, betalning 1. er
sättning för ett barns uppfödande. Sk.* 

Fostermoder (folstennodher, Chr. i 
yngre hss. ; jfr. Foster), f. amma (foster
moder). Ü.* VM. II. Æ. 18: 5; ME. Æ. 16: 
1 ; St. Æ. 13:1 ; Chr. Æ. 18:1.

Fostra (folstra, VG.* jfr. Foster), f. 
(Isl. fostra, fostermoder 1. fosterdotter)

hemma (född och) uppfostrad trälin— 
na, 1) enligt VG. ehvad hon blifvit fri- 
gifven 1. ej. I. A. 4: 2, där dock fostra 
och folstra är skrifvet för fostre. )( set- 
taj) kona, VG. I. G. 4: 2. (jfr. pr.); II. G. 
3. annödog f. som bær nikla bondans, 
)( ainbut 1. trälinna i allm., och ætbo- 
rin kona, VG. II. G. 11. frais f., VG.* 
2) enligt ÖG. endast den som ej blifvit 
frigifven. )( frais kona, ÖG.*

Fostre, m. (Isl. féstri, m. fosterfader, 
fosterson &c.) 1) hemma (född och) upp
fostrad träl. ÖG.* VM.* )( bonde, se 
Bonde. )( frais man 1. dræl, ÖG.* )( 
annödogber, se Annödogher. Jfr. Fo
stra. 2) uppfostrare. Se Kalfs fostre.

Fotarum, se Foter.
Fota trod, n. (af troda; Isl. fottroö) 

trampande under fotterna^ ey til tral 
eller f., Chr.*

Foter (dat. föte 1. fot; pl. föter; fytr, 
G.), m. 1) fot. ÖG.* U.* SM.* G.* Sk.* 
dæt a föte ganger, 0: lefvande fäkrea
tur, VG.* stigha fotum (0: med fotter
na) af fosterlandi, allitt., o: öfvergifva 
fosterlandet, VG.* bæra fasst a föter 
dödum, se Fæst. varda drapin a fotum 
manni 1. mans, på I. vid hans fötter, 0: 
på samma ställe där den dräpne ligger, 
och strax efter dråpet; såsom ock detta 
förklaras: a sama vigkvalli ok i samu 
stund, VG.* fangas a færsknm fot, o: 
sedan dråparen kommit från stället, 
men kort därefter (a sama dagh ok 
dyghne), )( a fserske gerning vider li- 
kit, ME.* a flyande fot, under det att 
dråparen flyr från stället, Chr. DrVl. 2. 
dre föter bæra en til gatu, se Bæral. 
eptri f., bakfot, G. 26: 4. æn dær ko- 
ma æptru föter sum fyrra varu fræm- 
bru, o : om ock, efter köpets 1. skiftets 
afslutande, hästen ej hunnit komma 
längre från stället, än att bakfötterna 
stå där framfötterna förut stodo, så är 
dock köpet 1. skiftet gildt, U.* VM. II.
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Kp. 7: pr. æi længir aen J>ær konia æf- ta f., foder för ett dygn, VG.* ME. Kg.
tru fötir sum fyrra varu fraenibru, VM. 23: 4. Jfr. Hæsta-, Stra foder.
I. B. 31:1. kombcr annar f. ivir griskul- Foj>er fre, n. en annans fäkreatur, e- 
da, o: om än han ej hunnit längre bort, mottaget till utfodring. VG.* ÖG.* 
än att den ena foten kommit utom dör- Fodermarsker, m. fodermarsk, en tje- 
ren, )( fyr aen han koniber at dorum, nare som pä en större gård har upp- 
VG. II. J. 12. aer han föte (o: med ena sigt öfver kreaturens utfodring. Chr.* 
foten) ntan ÿriskulda ok andrum innan, Fo]>ra, v. a. fodra, föda med foder, 
aer han bajmm fotnm utan (n. griskul- haesta föja ok f., allitt. SM.*
da) kumin, )( mtejmn han aer innan j>ri- Fodring, f. fodring, foderhästar; en
sknlda, ÖG.* Meningen af det anf. af pålaga, beslående i skyldigheten att till 
äldre förf. misförstådda stället i U. och utfodring emotfaga ett visst antal hä- 
de öfriga liknande ställena, är ganska star, tillhöriga konungen 1. någon äm- 
enkel och klar; dock må några andra belsman. Chr.* 
exempel anföras till ytterligare bevis Fra, se Fran.
att dylika bestämmelser fordom icke Frafall, n. (Isl. =) frånfälle, död. VG.* 
varit ovanliga: 'so sollen seiner diener Orden: ÿa skal vighi a j>ingi lysa ok 
zwei absteigen und dem armen rnann f. arvingia sighia, VG. I. Md. 1: pr., kun- 
helfen mit dem Understen rad da das na ej gifva någon förnuftig mening, då 
forder ste gestanden haV\ Gr. RA. s.347. det af sammanhanget är tydligt att det 
”si ver o uni eorum emptio displicet just är målsegaren, o: den dräpnes arf- 
antequam pedem mutaverit.., quod vinge, som skall lysa dråpet (jfr. Lysa); 
pede mutato facere neuter eorum po- troligen bör här därför läsas: ÿa skal 
t er i t", ur statuta Lubec., Hit. Gl. o. Heil arvingi vighi a j»ingi lysa ok f. sighia 
Geist pfennig (s. 623). ”ef (n. scip) söccr (o: kungöra slägtingens död). Men då, 
fyrr en scutstanm kenir Jiar seni åÖr var enligt andra gamla lagar, det ålegat 
framstanm &c. GNL. I. 252. — Jfr. Skær- dråparen själf alt kungöra dråpet, har 
pa; Crnssu-, Fear-, Ganganz-, pværfoter; utan tvifvel samma förhållande i äldsta 
Barfötter. 2) fot (mått). U.*SM.*St.* Jrig- tider varit i Västergötland, och ett så- 
gia k tvæggia fotariim (för fota rum), dant stadgande har då kunnat vara ine- 
Bj.* 3) fotspår, vara a fot fearsins (jfr. fattadt i de anf. orden, hvilkas mening 
Fiaet 2), VM.* 4) den kanten af en by- varit att dråparen skulle lysa dråpet, 
tomt som stöter till gatan. Se Æg. och tillkännagifva arfvingen hans släg- 

Fotqværn, f. sqvaltqvarn, mindre tings död; då detta sedermera blefän- 
qvarn, där hjulet går horisontalt, och dradt, och skyldigheten att lysa dråpet 
axlen står vertical!, lik en fot. VM.* ålagd målsegaren, försummade man att 
Ih. anför vid d. o.: alias fotaviska, di- ändra de anf. orden såsom det hade 
citur eiusmodi molendinum, quod non bort ske. Huru felet än må hafva till— 
nisi verno et auetumnali tempore cir- kommit, är det tydligt att förf. af VG:s 
cumagitur ; cur autem a fot nomen ha- yngre cod. ej förstod meningen af detta 
heat, ab aliis doceri voluero”. sk imiter ställe, men väl att där var ett fel, hvil- 
och fothqvarnar nämnas i ett K. Johans ket han trodde sig rätta då han (II. 
bref af 1583, bland bilagorna till Sahl- Dr. 1.) ändrade f. till forfall, troligen 
STEDTS Stora Tuna minnes dome, N:r 44. i den tanke, att om målsegaren ej kun- 

Fojier, n. foder. ÖG.* ME.* enna nat- de själf inställa sig på första 1. andra 
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 24
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tinget, skulle någon annan där tillkän— 
nagifva lians förfall.

Fra falla, fran falla, v, n. falla ifrån, 
dö. VG* U* SM.* VM.* ME. Æ. 17: pr; 
St. Æ. 14: pr.

Fraganga, fran ganga, 1) v. a. gå i- 
från. hæræjshôfjingi ma eig Jem (n. 
hæræjsnæmpdinne) f., a: vägra dein 
att förestafva dem eden, och således 
hindra dem att svärja (därför att han 
hade motsatt mening om saken), VG.* 
2) v. n. gå förbi, förlida (om tid), si- 
Jan lengra ir -git, sedan längre tid är 
förliden, G.*

Fraganga, franganga, f. bortgång, från 
någon 1. från ett ställe, sea til gangu 
ok f., a: då karlen går till qvinnan och 
från henne, U.* SM.* VM. II. Kr. 21.

Fraganger, m. = fraganga. U.*
Fram, adv. fram. )( ater, apter, se 

Ater, Apter. sla 1. kasta f. firi sik, se 
Firi 1. fa man f., se Fa 5. læggia f., 
ÖG.*; jfr. Fram læggia. pæuninga f. gæl- 
da, a: lägga dem fram till betalning, 
ME. DrVja. 2: pr. bujkafla f. vita, a. be
visa att den blifvit fortskaffad (till byn), 
U.* ME. pg. 27: 2. fasta 1. vitni f. döma, 
domina att de få framträda och gå ed, 
U.* næmd f. döma, VM.* återköps fa
sta ej f. döma, a: domina att de som 
skola gå denna ed få framträda och 
svärja, SM.* man næmnis Jær (n. a 
Jingi) fram vitni (at) bæra, SM. pg. 9: 
pr. bani 1. höker ok bunder dömis f., 
n. att utgifvas till målsegaren, VM.* 
f. uxi, f. bani, a: oxen &c. skall utgif
vas till målsegaren, VM.* f. til taks ok 
lejsna, se Lejs». aker ligger f. mæj 
vægh 1. garji, a: utmed, långs åt, U.* 
ME. B. 6: pr, l. dagher taker at lija f., 
se Lip. segi ater.. (ok flyti) fram til 
jrijia, a: framflytte 1. förlänge stäm- 
ningstiden till tredje halfva månaden 1. 
tredje tiden af sju dygn, G.* Jer sum 
f. æru komnir af manni, o: hans afkom-

lingar, ÖG.* fram i slektene )( til ryg- 
gia i ættene, Chr.* ærvi ei jet (n. o- 
äkta) barn mera f. i æt, a: efter sin 
fader 1. fäderneslägtingar (då n. arfvet 
går från 1. genom fadren fram i ätten 
till den oäkta sonen), SM.*; i VM. där
emot betyder ærva ater i æt sina alt 
ärfva föräldrar 1. förfäder, och således 
taga bröstarf, men ærva f. i æt alt la
ga bakarf, II. Æ. 19: pr., 1. sidoarf, Æ. 
12: 3, då arfvet kommer från den som 
är fram i slägten till hans föräldrar 1. 
deras slägtingar. enf.,ytterligare,G.*Jfr. 
Fram um. — Compar. frammcr (frsem- 
mer, St. frammar, G. frammarmer, VG.), 
a) längre fram. Sk. I. 201. a liar ja man 
ok ai f., a: längre bort, i ailägsnare 
led, G.* barnæ barns barn ællæ f., Sk. 
1: 33. Jer sum os (n. konungen) fylghia 
f., a: framför andra, oss närmast, VG. 
IV. 19: 3. b) ytterligare, framdeles. SM. 
M. 31: l. c) mera. G.* Sk.* (u. Frammar). 
lian haver eig f. giort, a : utöfver livad 
stadgan tillåter, St. G. 7: 6. I G.* är den
na compar. alltid förenad med en ne
gation: ai, engin &c. — Jfr. Dm fram, 
Fræmia.

Fram, præp. (AS. =, Eng. from) från. 
framjy, lör fram Jy, från det att, VG.* 
Jfr. Fræmlagha.

FramaleJ, fram aleje, framalejis, se 
Framlejis.

Fram arvæ (för -vær), m. pl. brösfarf- 
vingar. Sk.* KA. (Jur. skr. II. 376) och 
efter honom KR. (Retshist. I. 248) an
taga oriktigt en sådan skilnad mällan 
fremarf och gangarf, alt det förra skulle 
vara sådant arf ”som de nærmeste ar- 
vinger, nemlig börn, börnebörn, foræl- 
dre og södskene arvedc”. Den i Sk. 
förekommande benämningen f. inefat- 
tar bröstarfvingar i hvad led som hälst, 
men alls icke föräldrar 1. syskon; icke 
häller betecknas därmed någon mot
sats mot det äfven i andra D. lagar
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omtalade gangu arf, hvarom dessa la
gar inehålla olika bestämmelser. Jfr.
Gangu arf.

Framber, adj. (Isl. frauir) som är fram
me 1. framför, framt (frampt), n. adv:er 
= framniarla. sva f. (at 1. sen), så framt, 
i det fall all, om,U.*Sm.*ME.*(u.Framt). 
compar. fræmbri, främre, f. foter, fram- 
fot, G. 17:1; 34. jfr. Foter. superi, frærn- 
ster, framster, främst, -st« tænder, Bj. 
14: 2; G. 19: 25. -stir mæn i rikinu mru, 
o: Förnämste, VG. IV. 19: 2.

Frambiuja (-hiaiija, G.), v. a. fram
lägga 1. framföra och erbjuda till emot- 
tagande. böter 1. fæ f., VG. II. Add. 5: 
l ; G.* ME. pj. 13; Chr. Tj. 14. böj för 
fram (n. landgildi), Sk. I. 225.

Fram bæra, v. a. frambära. VM. I. Kr. 
13: l. böter f., VG. I. S. 1.

Frauidelis, adv. (af framlepis) 1) vi
dare, ytterligare. U. Conf. not. 79; Chr. 
Æ. ind. 2; c. 16. 2) sedermera, sedan. 
U. Conf. not. 55; Kk. 14: pr. n. 19. s. 52; 
Chr. Kp. 7: 1; DrVl. 33. 3) framdeles. 
ÖG. EJs. 10: pr. not. 89; 18. n. 46; SM. Kk. 
4: 2. n. 85 ; St. Kg. 11: pr. n. 67 ; B. 22: 2. n. 
5; Chr. Æ. 11: pr; J. 10:1; 14. &c.

Fram dragka, v. a. uppföda, föja ok 
f. (kalf «Sic.), ailitt. Sm.*

Fram fara, v. n. dö. Sm.*
Fram fore, præp. framför (i jämfö

relse). U.*
FramfærJ, f. framresa. )( aterfærj, 

H.*
Fram föra (frsem föra), v. a. framföra, 

sliker 1. Joliker rætter sum nu före iæk
Jær fram, o: lika böter som jag nu be- 
taler till dig, VG.* lagh f., a) göra la- 
garne kända (genom deras kungörande 
och användande; b) gå ed, VG.* 

Framförelse, f. framförande, orjanna 
f., VG.*

Fram föja, v. a. 1) framföda. U.* 2) 
föda, underhålla. U.* ME. Egn. 34: pr. 

Fram ganga, v. n. 1) gå fram. ÖG.*

f. maej vitnum, framträda på tinget och 
svärja med sina vitnen, U. M. 22. arf 
skal allugatu f., o: i nedstigande led, 
Sk.* sva gangi k timings utgærjir fram, 
o: frainlemnas, utbetalas, U. Kg. 10: ll. 
2) förlida (om tid). Sk.* Jrir vinter iru 
-gnir, G. 3: 3.

Framgöra, v. a. framgifva. SM.* H. Kk. 
21:4.

Fram halda, v. a. 1) fortsätta, fullföl
ja. U.* talu f. (til fulz ella falz), VM. 
I. pg. 9; H.* halde Jem (n. vitsorjum) 
fram, VM. IL M. 30: 9. 2) bevisa, haldi 
fram ordum siniim, bevise det som han 
har sagt, H.*

Fram höra, v. a. höra vidare 1. till 
slut. mæssti f., U.*

Fram kasta, v. a. framkasta, væj f., 
VM*

Fram koma, 1) v. n. framkomma. SM.* 
hemitlsman &c. kontber fram, U.* H. M. 
29; J. 14: pr; Chr. Tj. ind. 18. komber 
eig (n. griper) fram, VG. I. p. 9. kom
ber livande barn fram (n. til kirkiu), 
VG. II. K. 1. 2) v. a. framskaffa, hentuls 
manni 1. -man, fangainanni 1. -man &c. f., 
IL* SM. pj. 8: pr; 9; H* ME.* Chr. Tj. 
ind. 17. f. firi sik Jaen sum salde, SM. 
Kp. 1: pr. 3) = fraemia. f. vilia sin, Chr.*

Fram leja, v. a. leda 1. föra fram. 
hemulsman sin f. firi sik, SM.*

Framle Jis (frantleydis, fraemle Jis, fram- 
alejis, fram alej, framaleyd, fram aleje, 
framled), adv. (af lej, väg, eg. fram på 
vägen; jfr. Isl. framvegis af vegr) 1) 
vidare, ytterligare. VG.* Il* SM.* ME.* 
St.* legholata f., utlega till en annan 
det samma sotn man själfhar legt, ME.* 
si Jan f., SM. Kk. 3; pg. 6: 2. not. 18; G* 
2) sedérmera, sedan. U.* SM. Conf.; Kk. 
12: pr; J. 2: 1; 5:1; VM. II. Kr. 13: pr; 
St. G. 18: pr; J. 1:1; R. 29. 3) framdeles, 
æptir Jy 1. sum f. skils, urskils, sigs 
1. sighias skal, o : längre fram i boken, 
VG.* ÖG.* SM.* ME.* St. Kg. 11: pr; B.
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22. 2; Sk. 1. som f. uptælias, St. Eds. 1: men troligen har det tillkommit genom 
l. — Jfr. Framdelis. skriffel för frammi; jfr. VG. II. p. 41.

Fram lija, v. n. 1) framlida, fortgå, 
förbigå (om tiden), timen -lider, SM.* en 
manader jer -den, Chr.* 2) -lijin, præt. 
part. framliden, afliden, död. G.*

Framlius, n. kyrkljus, som var så 
stäldt att presten, då han stod vänd 
mot altaret, hade det framför sig. VG.* 
)( baklins, VG.*

Fram læggia (part. pass. -laghjer, 
-laghajer, sup. -laght), v. a. framlägga. 
VG.*U*Bj.*G.*Sk.*ME. Kp. 9: pr;SVp. 
7: pr; St.* fæ f., vilia ai f., n. böter, G.*

Framman, præp. framför, framom, f. 
segl, f. vrista 1. vrist, se Segl, Vrist.

Frammar, frammarmer, frammer, se 
Fram.

Frammarla, adv. (sammandr. af -lika; 
Isl. framarla af -liga) långt fram, i hög 
grad. so f. sum &c., så framt, med det 
vilkor att, G.*

Frammi, framme, adv. framme, tillstä
des. VG * U.* SM.* H.* firi altara f., 
framme vid altaret, Sm.* utan han (n. 
malsæghandi) se f. firi hanum, o: han 
har målsegaren med sig, VM.* ständer 
hin f., svaranden är tillstädes på tin
get, ÖG. R. 22: pr. Jæn rætter sum Jik 
var fæster var Jær f., a: de som skulle 
gå den utfösta eden voro tillstädes för 
att svärja, ÖG. R. 8: pr. hin a vitsorj 
læggia fram sva mykit sum han vil (n. 
ok sværia) at nu ær fult f. ok höt, a: 
fulla böter äro framlagda, ÖG. B. 25; 3. 
Je aterfang f. liggia, a : som äro fram
lagda, U.M. 38. afrajer stande f., a: den
na afgift är erbuden och kan af när
maste slägtingen emottagas, G.* til Jre 
mark &c. jere f., a: så stort kraf fram- 
ställes, Sk.*

Framnit, adv. = frammi. grip f. hava,
VG.* Ih. anser, lika med äldre förf., d. 
o. såsom sup. af ett verb. framna, som, 
om det funnes, skulle betyda framföra;

Fram raija (part. pass. f. -raid, acc. 
reida), v. a. (Isl. frammreida, BH.) fram
föra. f. tiunt, G.*

Framsagha, f. (Isl. framsaga) fram
sägande, ytrande; förekommer om det 
ytrande som det enligt VG. tillhörde 
den inom hvart skire tillsatte uppsy- 
ningsmannen (næmdamajer) att i vissa 
mål afgifva. VG.* Jfr. Fram sægn, -si- 
gliia.

Fram sighia (-sæghia), v. a. uppgifva, 
tillkännagifva. f.mætans orj, i stabil man, 
VG.* fælla man ok f., allitt. (om nämnd), 
förklara honom skyldig och kungöra 
det, Sm.* Ja ma han f., då (när fem- 
ten skall läggas) må (presten) offentli
gen säga brottslingens namn (hvilket 
ej förut skett), ÖG.*, där en yngre hs. 
för f. har næmpna. allar byar bygnin- 
gar &c. skal næmdamajer ivir alt sit 
skiri f. i framsægn sinni (jfr. Framsagha), 
VG.*

Frainskiuta, v. a. uppskjuta. Chr.*
Fram sæghia, se Fram sighia.
Fram sægn (acc. -seng, -sængu), f. = 

framsagha. grænd gör eig f., en af gran
num gör f., n. i nämndemannens ställe, 
då sådan ej finnes, VG.* Jfr. Fram si
ghia.

Framsæld, f. (af sælia; Isl. framsala) 
framlemnande, utgifvande; förekommer 
om fäkreatur som dräpt en människa, 
och af egaren skulle föras till tinget 
och lemnas åt målsegaren. -dum fylghia, 
verkställa detta framlemnande (mæj h 
fæ til Jings fara laglika Jæt ut biuja, 
SM. M. 17: pr.), U.*

Fram sætia, v. a. framsätta, framläg
ga. G*

Framt, se Framber.
Framtan (pl. -tænder), f. framt and. 

ME* St. SVJ. 11.
Fram tælia, v. a. säga fram. Se lætti.
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Fram um, præp. eg. fram förbi, fram
om; vidare än, ntöfver. göra man sa- 
kan f. (n. Jæt sum) lagh æru, a: ut- 
öfver det som är lag, H. Kk. 15: 2; jfr. 
um fram login, Knytl. S. c. 24 (Fornm. S. 
XI. 213). Jfr. Um fram.

Fram varja, v. a. framlemna, fram- 
hafva. Jiuvi f. a Jing ok a ring, VM.*

Fran, fra (frten, fræ, VG.*), 1) præp. 
från (ställe, sak, person 1. tid), f, kir- 
kiu, f. Jingi, f. mæssu, f. konu sinni, 
f. boslot, til Jings ok f. &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* G.* Sk.* sitia hema f. kirkiu, 
U* ganga f. (arvi & c.), se Ganga. Jram- 
ger lian f. (n. fiæti) fara, a: att öfvergif- 
va spåret, H. V. 8: l. ter han f. (n. fite- 
ti) um nat, a: kommer lian ej tillbaka, 
s. st. æltir Jiuvin f. ( Jy stulit var), ÖG.* 
han ir (n. Jar) f. laus, G.* halfsætte 
örtngh .. ok alt nijer f., ned (där-) 
ifrån, därunder, VG.* Jter til vitna el
ler (n. jiær) f. sværia, a: fria från sa
ken, SM.* f. salder, se Sælia. Jfr. A 
fran, Læggia. taka akernain f. manni, 
diur taka fæ f. hir Jingia, giftas hort f. 
barnum simim, f. mær 1. ster stolin, ko
ma huiidi f. sær & c. VG.* ÖG.* Sk.* döa 
f. konu 1. husfru sinni, ÖG.* U.* Je f. 
(n. fajur) æræ skild, Sk.* dragha anda 
til ok f. (n. sik), se Dragha 1. Jam sum 
Je (n. tolf mam) f. ganga, o: med hvil- 
ken de ej vilja svärja, SM.* sijam (n. 
arf) f. Jem komber, o: går till aflägs- 
nare slägtingar, Sk.^ giva (iorj) f. ar- 
VHiu, skîeptarva 1. arvinge, a: undan arf- 
vingarne, VG.*Sk.* stel man Jæt (n.jord) 
f. fram dum sinum, o: bin Jer hana ei 
up laghlika, ME. Egn. 3. f. andru (n. 
barni) köpa (ior J), H. J. 3. vitna manni 
fæ f. handæ, se Hand. heman f. sin, 
hemifrån sig, a: sitt hem (ursprungi. 
genom en ellips för f. sinu husi, jfr. 
At 4), VG. II. Add. 7:16; ÖG.* ME. Eps. 
20: l ; Chr. Eds. 16:1. Jfr. Stryka. f. iu- 
laaptne, dionysii (n. dagli), mijfastu,

pingizdaghum 6cc. VG.* ÖG.*U.*G.*Sk.* 
f. Jy först daghas, VG.* f. Ji et sol 
seter, G.* f. Jy aptnnsanger ær suiigin, 
ÖG.* f. Jy at hon var &c. ME. Æ. 5. 2) 
adv. bort. en lijer f., går bort, dör, 
U.* VM. IL Æ. Prol. Jfr. Fra falla.

Francisci dagher, m. den 4 October. 
ME.*

Fran falla, Fran ganga, se Fra falla, 
-ganga.

Frangipter, adj. genom giftermål skild 
från föräldrarnes hus. f. snn 1. dottir, 
VM.*

Franhegna, v. a. frånskilja genom in
hägnande. Chr.*

Fran kumin, adj. (eg. præf. part. af 
-koma) kommen från, skild från (genom 
aflägsnare slägtskap). ai ner ar i Jan 
liarji f., ej närmare (i slägt) än i fjärde 
led aflägsnad, G.*

Fran skipta, v. a. frånskifta, genom 
skifte frånskilja. U. p. 8: l; ME. pg. 20: 2.

Fran slaghin, adj. dräpen. VM.*
Fraværande, fravarande, adj. frånva

rande. SM.* ME. Kg. 5: 8 ; 6:5; Chr. Kg. 
4: 8; 5: 5.

Frcadagher, fredagher (fria dagr, G.), 
m. fredag (Frejas dag). SM.* G.* Sk.* 
æi ma ej um f. flytia, n. därför att fre
dagen i katolska kyrkan är fastedag, 
H.* Jfr. Langa-, Matskutsfredagher.

Frest, Frestmark, se Fræst, Fræstmark.
Fresta, v. a. pina. G.* Detta ord bru

kas ännu på Gotland i samma bem. Jfr. 
Ofrester.

Fria dager, se Freadaghcr.
Friboren, adj. ädel, välboren, -rne 

niten, Chr.* Det är klart att d. o. eg. 
betyder en i frihet född människa (in- 
genuus), men att på anf. st. menas en 
man af högre värdighet, som kallas 
hærra man, Chr. G.ind. 8. Jfr.Ib. Gl. 1.595.

Frihet, f. frihet. Chr.*
Frilla, f. (Isl. friÖla, frilla) frilla. VG.* 

ÖG* U.* VM. II.Æ. 13:2. Jfr. Sloki frilla.
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Frillu barn (frællo barn, VM. frilla 
barn, H.), n. eg. barn afladt med frilla; 
i allm. oäkla barn afladt i lönskaläge. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. II. Æ. 18: 4; 19: 
pr; H. Æ. 14: 1, 2; ME.* St. Æ. 13: pr; 14; 
Chr. G. 3: l ; M. 18: pr; 19. Jæt ær f. mo- 
Jor, a: får ej, såsom annars oäkta barn, 
ärfva sin moder lika med äkta barn, 
VG. IV. 1 ; jfr. I. A. 8: 2, 3 ; II. A. 12.

Frillu brojir, m. oäkta broder (eg. 
född af en frilla). ÖG.* VM.*

Frillu sun (frijlu son), m. oäkta son 
(eg. -son som man aflat med sin frilla). 
VG.* ÖG.* Jfr. Slokifrilln son.

Frillu systir, f. oäkta syster (eg. född 
af en frilla). VM.*

Frir, fri, adj. 1) fri. Chr. J. ind. 26; B. 
21: 4; DrVI. 12: pr; 22: l. si Jan kvart 
thera frit ær ok stadgat, o: har kom
mit till frihet och förmåga att utföra 
sin rätt, Chr.* f. ok fræls, se Fræls. 
2) allmän, öppen för alla. konings f. 
veyæ, Sk.*

Frisker, adj. färsk, söt (om vatten), 
-skt vatn )( salt, ME.*, där några hss. 
för -sko hafva fersko. frisk siostrand, 
se Siostrand.

Frit, adv. fritt. Chr.*
Frija, frida, v. a. freda, skydda, f. 

ok frælsa, se Frælsa. Jfr. Ofrija.
Frijbot (frijir bot för frijar bot, 

VM.), f. fredsbot, böter för fredsbrott. 
VM.* H.*; men orätt för frijbön, ME.* 

Frij brut (frida brut, Chr.), n. 1) freds
brott, brytande af den åt vissa ställen 
och tider medgifna större fred (se Fri- 
Jer5). VG.* f. a aker eller æng, Chr. 
Eds.ind. 37; jfr. c. 37. böta &c. fore -tit, 
o: för det att den större freden blif- 
vit bruten (utom vanliga böter för själf- 
va gärningen), ÖG. VaJ. 13: pr; U. Kk. 
22: pr, 1 ; SM.* ME* Chr. SV1.17:1. böte 
XX marker &c. fore f. ok saramal æp- 
tir landslaghum, H.* böte fore f. )( fo
re sar &c. Sk* f. æn Jæt gærs Ja ku-

nunger ær i land inu (= i kunungs fri- 
Ji), ÖG. VaJ. 15: l. jfr. 11: pr. kirkiu f., 
brott mot kyrkans säkerhet, U.* 2) bö
ter för fredsbrott, f. skiptis sum fyr ær 
saght, U.* f. ökis mæj Jrim markum, 
SM.* Jætta f. taker konunger, H.* aei 
mera æn et f., o: icke särskilda freds- 
böter för livar och en som blifvit så
rad, U.* f. hal vu höghra &c., II. M. 21, 
n. i de fall där fredsböter skola er
läggas, c. 6: pr., om ej o. f. här till
kommit genom skriffel, ochsjälfvadråps- 
bolen menas (jfr. 2: pr.); i allt fall må
ste något fel vara i det näst föreg.: 
LXXX marker bot at malsatta.

Frijbön, f. (af bijia i frij, se Bijia 
1) rättighet att bedja för den biltoge 
edsöresbrytaren, att han må få fred 
och återkomma i riket; själfva saken, 
ehuru icke d. o., förekommer äfven i 
afseende på dråpare, ægha -nena, ME.* 
Chr*

Frijdomber, m. fred (1. dom angå
ende fred). Jem haver iak allum -dom 
fört (ur lagmannens sluttal till folket), 
SM*

Frijer (frij, Sk.), m. 1) frihet (AS. 
freod, freodom, af freo, frio). Se FriJ- 
viter, -vitni, -ætta. 2) fred, lugn.VG.* 
U* SM* Sk.* ar ok f., G. 1. gujs f. 
(ok sancte marie), VG.* Sm.* biorn &c. 
havi frij i ængum staj, o: må dödas 
af den som träffar dem, H.* hasl a frij 
hava, o: må ej huggas, ÖG.* akrar &c. 
skulu i -Ji vara, frij lysa a gisninga 
skogh sin i nut ok aldin, SM.* frij a 
læggia, freda (skog), SM.* hægna skogh 
i fred, Chr.* Jæn a i frij dömas &c., 
dömis Ja han i frij, o: dömmes fredad 
för svårare ansvar, U.* SM.* -Ji (för 
i -Ji) vari kununger &c. U.* VM. II. pg. 
24: i. -Ji (vari) han ok hans gojs, U.* 
VM. II. Kr. 22: pr; M. 7:1; pg. 12: 4. Jfr. 
Aker frij; Byar-, Gar Ja-, Ofri Jer. 3) 
fred mällan länder 1. riken. G.* 4) all-
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män fred och säkerhet mot andras 
oförrätter, och särdeles mot deras hämnd, 
mot hvilka någon förbrutit sig. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* H.* G* Sk.* ME.* f. bal- 
ker, VG.* möta kunungi mæj gruj ok 

genom pleonasm, om ej frij här 
först tillkommit genom skriffel för gis- 
lum, SM.* ME.* Chr. Kg. 6: i. vara i bou
da -Ji ok laghum, o: allmän fred och 
rätt (och ej den särskilda fred som är 
stadgad angående gästning (jfr. Bonda 
lagh), ME.* Chr. Kg. 27: 2. havi hvar- 
ghiu frij (n. så att han ej skulle kunna 
fängslas) utan i kirkio æller klostre, 
ME.* Chr. DrVl. 2, 7. Jæn man aghi æi 
si Jan mera frij a Jingi æn annarstaj, 
SM. M. 14: i. havi Jær (n. i kyrka 1. 
kyrkogård) æi mera frij &c. SM. pj. 11: 
pr; ME.* Chr. Tj. 24. Jen sum friJ atte 
Jaer hava, n. i kyrkogården, ME. pg. 
27: pr. bejas frij, VG* SM.* bryta frij 
(a manni), VG. I. Kk. 12: i, 2 ; II. K k. 25, 
52; U.* SM.* H.* Sk.* f. var Jer a (n. 
manni) brutin, VG. I. B. 1: pr; II. Fr. t. 
jfr. Frij brut, haemnas obrutnuni -Ji- 
num, a: ulan att därmed bryta någon 
fred, ÖG.* firigæra 1. firihugga -Ji (si- 
num), VG.* ÖG.* MR* havi for brutit 
frid sin, n. den honom medgifna fred 
under en månads lid, Chr.* sökia frij 
mans (af lianum), o: att han må dömmas 
fredlös, ÖG.* Sk.* frijar (gen.) mans 
aegha vald, hafva rätt att. fordra att 
han dömmes fredlös, VG.* fa friJ mans, 
se Fa 2. han van I. inti alt a endagha 
til -Jar hans (a: för att göra den an
dre hans fred förluslig) sum lagli til 
sæghia, edsformuiär, VG.* bijia manni 
frij a Jingi, a: att dråparen må kunna 
i fred komma till (inget och därifrån 
återvända (jfr. GriJ), Sk.* Jæn sum han 
(n. frijlösan man) i frij tok, ÖG.* æ- 
gha &c. frij dags ok nattar til skogs, 
VG.* mista sin frij, Sk * ME. Eps. 42: 
pr. bijia (man) i frij, se Bijia 1. hog-

gæ mans fred af hanum met sit vapn, 
se Yapna tak. frij flya (jfr. Flya), VG.* 
ÖG* U* H. Kg. 5; ME.* lata döma sik 
i friJ, VG.* lösa sik i (konungs) frij, 
U.* SM.* VM.* H. Kg. 6: pr. giva manni 
frij, om konungen, VG.* ÖG.* U.* SM.* 
H. Kg. 6: pr; ME. EJs. 27; DrVl. 13, 14. 
æftir Jy hans frij sætia &c., se Sætia. 
skipa biltogom manni frij af konungi, 
Chr.* frij (ater) fa, VG.* U.* SM.* VM.* 
H. Æ. 13:8; Sk.* ME.* koma (ater) i frij, 
VG.* ÖG* U.* SM.* H. Kg. 6: pr; ME* 
koma til bot eller frid, Chr. Kg. 27: pr. 
ær f. mans ubötter, se 0 hotter. 5) 
större fred, medgifven åt vissa tider, 
slällen 1. personer. U.* VM.* II.* Bj * 
G. 9; St.* i -Ji, U* SM* VM.* G.* a 
-Ji, G. 9,10,13: pr. -Ja mællum, på de 
lider då sådan fred ej gäller, U.* SM.* 
utan alla -Ji, = fr i Ja nuellum, Bj.* i 
Jæssuin -Juin (n. i siælfsins heme &c.), 
SM.* alt Jæt i -Jinum ökis, o: den till
ökning i böterna som eger rum då sår 
blifvit gjordt i friji, U.* SM.* aldra 
manna f., SM.* G* f. mæj gujslikama 
(jfr. Gujslikami), U.* SM.* H. Kk. ind. 
21. gujs f. ok Je hælghu kirkiu, = f. 
mæj gujslikama, U.* SM.* H. Kk. 21: pr. 
bryta (Jæn) frij, U.* SM. Kk. 20: pr; H.* 
brytæ bys (a: stadens) frid uden by, 
o: på stadens mark, där samma fred 
gällde som i staden (jfr. Byfred), Sk.* 
f. sværies uppa skauör 1. i hafnæ, Sk.* 
æi a han Jær frij hava, æi haver han 
Jær frij, n. den större fred som an
nars gäller i kyrkan 1. kyrkogården, så 
att han ej skulle kunna med våld däri
från bortföras, U.* H. Kk. 18: l. havi Jær 
(n. i kirkiu) engin frij, St.* i frij tak- 
nir, om vissa dagar, då enligt G.* för 
dråp &c. särskilda böter voro stadga
de. Je ærn i fyratighi 1. LWY marka 
friji, o: så myckel bötes för freds
brottet om deras fred brytes, H.* ha
va frij i sinu skipi (n. = hemfred), Bj.*
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St.* Jær segher han frij a sik, sama 
fri J hava sum a tompt &c., o: hemfred, 
ME.* segha frij til mots ok til mæssu, 
VG. I. O. 6. kiuiungs f., den särskilda 
fred som egde rum då konungen vi
stades inom landskapet, ÖG.* VM.* ko
nungs ara f., den större fred, hvaraf 
konungens ari var skyddad under sitt 
vistande i Helsingland, H.* Jæn sum 
konunger haver takit i sin frij mej 
sino upno breve, ME.* Chr. Kg. 31, där 
straff stadgas för den som bryter en 
sådan fred, hvilken också kallas ko
nungs f., Chr. s. st. bryter han i frid 
thessom mote laghum, om den som ko
nungen liar tagit i sin fred, under det 
att han är i denna fred, begår brott 
mot andra, Chr. s. st. konungs f. lyses 
manne 1. a man, St* fa frij af konun- 
ge, ME. DrVl. 15:1; Chr. DrVl. 14: 2. f. 
hans (n. dråparens) ser nte, tiden är 
förliden, för hvilken det af konungen 
utfärdade dagsbrefvet är gifvet, Chr. 
DrVl. ind. 14. jfr. c. 6. Je skolo -Je (för 
i -Je, jfr. ofvf. under 2) Jit koma, VM. 
II. /E. 2: i. Jfr. An-, Bastuvu-, Hem-, He- 
melikhus-, Jula-, Kirkiu-, Kirkmsessu-, 
Paska-, Pingizsdagha-, (tvinna-, Rads- 
stava-, Skip-,Snækkiu-, Stæmnu-, pings-, 
Ölfrijer. 6) frihet för lagsökningar på 
vissa tider af året. ÖG.* U.* SM.* VM. 
II. pg. 24 ;H.* lagha f., SM.* f. i sok- 
nnm 1. laghsoknum, U.* SM.* VM. II. pg. 
24:rubr.;H.* -Ja msellum, på de tider 
då sådan fred ej gäller, )( i -Ji, U.* 
SM* bryta fri J, H.* Jfr. An-, Disajings-, 
Jnla-, Köpjinga-, Varfrijer.

Frijgserji, n. 1) fredadt gärde, där 
fäkreatur ej få insläppas. VG.* ÖG.* 
Jfr. FryogiserJ. 2) gärdsgård omkring 
sådant gärde, var Ja f. vij annan, var Ja 
f. nm aker ok seng, ÖG.*, där dock f. 
möjligen är skrifvet för -garji, dat. af 
frijgarjer.

Frijhelagher (acc. -lhan f. -Ighan), adj.

åt hvilken särskild fred är lofvad (jfr. 
GriJ). VG*

Frijir bot, se Frijbot.
Frijkallajer, adj. = vsernkallajer. f. 

skogher, VM.*, )( dödhvidha skogher, 
Chr.*

Frithköp (fredkiöb), n. böter som af 
dråpare erlades till konungen för att 
erhålla fred. Sk. I. Add. F. 1 ; IV. 43. not. 
47. Jfr. Y. SelL. III. 46 ; JulL. II. 22.

Frijht son, se Frillu snn.
Frijlös (frijlaus, G. frillös, VG.*), 

adj. fredlös, så att den brottslige kan 
af den förolämpade 1. inålsegaren sak
löst dräpas. VG.* ÖG * SM.* Sk.* f. fa
ra (firi arvum), VG.* ÖG. Ep». 1:8; Sk.* 
döma man -san (liri arva ok septimse- 
landa), VG.* G.* linsa man -san, Sk.* 
lseggia man -san ivi hseraj, VG.* vseri 
f. vijer (troligen = ivir, möjligen skrif- 
fel) alt hserajet, VG.* döma 1. lseggia 
man -san 1. f. fara uni alla laghsaghu, 
VG.* ÖG.* lseggia man frijlösan msellan 
selvar ok tivijar, a: öfver hela Väster
götland, VG.* f. fara um alt Jset Jin- 
gunötit 1. alt landit, ÖG.* döma man (n. 
edsöresbrytare) -san over alt rikit, Chr. 
Eds. 24: pr.; att enligt LL:ne fredlös
heten i afseende på edsöresbrytare ha
de sin gamla betydelse, är klart där- 
af, att där stadgades att om en sådan 
af sakgiva seller nakrum ajrum blef 
dräpen sedan han var hiltogher svorin 
&c., var han ogilder baje for kirkio 
ok kununge, ME. Eps. 41 ; Chr. Eds. 30; 
men 2) i afseende på dråpare betyder 
f. enligt LL:ne icke att denne kan sak
löst dräpas (se ME. DrVl. 5, 41; Chr. 
DrVl. 5, 38: pr.); han måste dock rymma, 
för att undgå andra stadgade påfölj
der, ME.* Chr. DrVl. 8, 17, 29: pr;DrVd. 
1: i. vari f. liri malsseghanda, konnnge 
ok hseraje, ME.DrVI.32; Chr.DrV1.29: l.

Frithlösa, f. fredlöshet. VG.* ÖG.* fa 
Jiuvi f. (jfr. Fa 5), Sk*
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Friÿmander, ni. en man som vill fre
da (skog). SM.*

Fripsamber, adj. fredsam. SM.* 
Fripsbref, n. 1) konungens bref hvar- 

igenom fredlös dråpare (1. edsöresbry- 
tare) får fred. )( dags bref, ME.* Chr.* 
2) = dags bref. Chr.*

Fridshns, n. (AS. friö-hus) fredshus, 
fristad (asylum); så kallas kyrkor och 
kloster såsom fristäder för dråpare. Chr.* 

Fridhskillinger, m. fredskilling, en af- 
gifl som vid köp 1. skifte af fast egen
dom i stad betales till rådet. St.* 

Fripsökia, v. a. vid domstol tilltala 
den brottslige, så att han kan blifva 
dömd fredlös, f. man = sökia frip mans 
af hanum (se Friper 4), ÖG.*

Frip vakn, n. vapen, som under freds
tid olofligen bäras, föra f. til pings 
nuep sik, H* Ih. öfvs:r: ”arma domi et 
sub pace portanda, qualia fere foreu
ses conventus et templa fréquentantes 
portabant, donee lege publica cuutum 
fuit ut inermes venir enl

Fripviter (frip vetr, G.), adj. (af fri
per 1) fri. frælsir mæn ok -tir, allitt. 
U.* SM.* VM.* kuna frels ok -vet, G. 
23: 5. Senare delen af d. o. är troligen 
af vita, veta, så att ordet eg. betyder 
den som man vet vara fri, som är känd 
som fri. Jfr. Fripvitni.

Fripvitni, n. fritt vitne, fri man som 
kan vitna; så kunde väl d. o. förkla
ras, U.*, men utan tvifvel är -num skrif- 
fel för fripvitum (se Fripviter).

Fripætta, adj. indecl. (af friper 1, och 
æt) af fri ätt, friboren, fræls ok f., 
allitt. ÖG.*, där en yngre hs. har frij- 
ättba.

Frome, m. (Isl. frami, heder, gagn &c. 
Mht. vrome, vrumc, vrum) fromma, för
del. )( skade, Chr.*

Frost, n. (I. froster, m.?) frost, var
pa fore -te, o: att ållonen ej fördärf- 
vas af frost, VM.* ME* binda man i

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XI

skoghe firi -te æller flughum, VG. II.
O. 2: 12.

Fru, f. fru. var f. sanda maria, VG.* 
Jfr. Husfrugha, Jiimfru, Vårfru, Vara 
fru dagher.

Frukt (frykt, VG.), f. frukt. VG.* U.* 
SM.* H* ME.* St.Eds. 25; Thj. 6; Chr. 
Eds. 43; Tj. 25: pr.

Frykt træ, n. fruktträ. VG.*
Fryogiærp, VG.*, ett troligen felskrif- 

vel ord, för fripgjerpi. Ih. anser d. o. 
kunna härledas från Isl. frjö, frö, och 
betyda arvum iam frumento consitum.

Frysa (præs. frys, præt. part. frusin), 
v. n. 1) frysa (till is). ÖG. B. 26: pr. Jfr. 
Itefrusen. 2) frysa fast. U. V. 10: pr; 
VM. I. B. 22: l ; II. B. 9: pr.

Fræ, se Fran.
Fræghnæ, v. a. (Isl. fregna) få veta. 

Sk.*
Fræghp (fregdh), f. frägd, rykte. ME.* 

Chr. Kg. 11: 2.
Fræls, adj. 1) fri. VG.* ÖG.* U.* 

SM*VM.* G.* Sk.* frælsmaper, fræls- 
man, VM.* -st bion, Bj. 17. f. )( præl, 
VG.*. ÖG.* VM.* Bj* G.* Sk.* St.* )(an- 
liöpugher, VG.* ÖG.* Sk.* f. man, f. æt- 
tap kona, )( frælsgivi, frælsgiva, VG.* 
f. man 1. kona, )( fostre 1. fostra, se 
Fostre, Fostra, f. fostra, VG.* frir ok 
f., allitt. G.* Sk. 1.103. not. 9. f. ok frip
ætta 1. fripviter 1. fullkyniaper 1. fiup- 
ætigher, allitt., se Fripætta &c. fræls- 
mans bot 1. fræls mansbot, bot som er
lägges af fri man, VM.* vari i f. mans 
botum, o : därför bötes som om det var 
gjordt af I. mot en fri man (fråga är 
om den brottsling som aftjenar böter 
med arbete hos målsegaren), U. pg. 
7: 3; ME. pg. 21: 2; Chr. Tg. 26: 2. f. ok 
lipugher for alle piænist, ME. Kg. 21: 
pr ; Chr. Kg. 22: pr. pær ægher ængin f. 
firi vara, n. fri för att gifva brandstod, 
ME. B. 28: 6. pær ma ængin f. uni vara, 
n. fri för alt hafva vargnät, SM.* havi
l. 25



194 Frais — Fralsis man.

Jet ængin -st, ingen vare fri därifrån, 
ME.* Chr. DrVl. 26: i. i skiuta fær J ær 
îengiii f., H. Kg. 11. pr. varæ f. ivirsinu 
eghnæ, råda som fri man öfver sin 
egendom, Sk.* ægha vapn f., hemfölgd 
1. fylghio sina -sa hava, a: fria från del
ning, U.* SM* VM.* hon a -sa omynd 
hava, o: full oiuynd såsom fri qvinna, 
ÖG.* Jfr. Folk-, Ofræls. 2) skallfri (om 
jordegare och jord), huru bonde nia 
f. varda, Chr.* fræls iordh.&c., )( o- 
fræls iordh&c.VG.* utan konnnger givi 
Je iorj -sa, om ej konungen befriar 
den jorden från utskylder, U. Kk. 2: pr., 
hvilket fall åsyflas då det säges: haver 
kirkian mera -st, c. 10: 5. fult ok -st 
fore allnm utskyldum, o: fullkomligen 
fri 11, H.* hvat Je æro -se eller ofrælse, 
ME * hava sit gojs -st, ME.* Chr. Kg. 
11: pr; 21: pr.

Frælsa, v. a. 1) frälsa, befria, f. sik 
ok sit gojs, n. från böter, U.* lösa ok 
f., SM.* 2) skydda, betrygga. VG. IV. 
16:17. f. fore ondiim mannnm, VG. IV. 
14: ii. f. fran vrangvisum mannuin, Chr.* 
fri Ja ok f., allitt. SM* ME* Chr. Kg. 
4: 7. 3) befria (jordegare och jord) från 
skatt och annan tunga genom rusttjenst. 
ME.* Chr. Kg. 15, 22: pr. Jfr. Frælsi 4.

Frælsboren, adj. friboren, född fri. 
Sk.* St. Kg. 2 a : 2. not. 95.

Frælsgiva, f. frigifven trälinna. VG.* 
)( fræls ættaj kona, VG * Jfr. Frælsgivi.

Frælsgivi, m. frigifven träl (antingen 
han var ättledd 1. ej). VG.* Sk.* )( Jræl, 
ætborin, fræls man, VG.* )( ættajer 
man, VG. II. R. ind. 7. Jfr. Ætleder.

Frælsi, n. 1) frihet, giva (annöju- 
ghnm &c.) f., frigifva (ur träldom), ÖG.* 
Sk.* giva manni æller kunu f. af garje 
sinum, o: så att den frigifne skiljes från 
hans gård, SM.* lôsæ sik 1. barn sit 
til -sis, Sk* lösi (n. barn) til -sis ok 
egh til annöjughs, a: så att det lösta 
barnet blir fritt, och ej hans träl, ÖG.*

firistiæla f. sinn, ÖG.* sværia annan til 
-sis, gå den ed som egde rum då man 
ville lösa en slägting ur träldom, ÖG.* 
taka f. liri kirkin durum, o:blifva fri
gifven, G.* knmmæ hionæ til -sis, o: 
lösa ur träldpm, Sk.* 2) trygghet, lugn. 
rikinu til -sis ok til naja, VG.* 3) för- 
månsrättigheter i allm. andelikit ok 
værlzlikit f. (jfr. mina Jur. afh. s. 43 
o. f.), Chr.* kirkiunna f., VG.* alt ga
malt f. (Jera, n. kirkiu, riddara &c), 
SM.* ME.* Chr. Kg. 4: 7. the (n. konun
gens män) skulu havæ f. um al theræ 
varnæth, a: domsrätt och rättighet att 
taga de annars konungen tillfallande 
böter (jfr. JutL. II. 77.), Sk* Jfr. Fræls- 
leker. 4) i synn. frihet från skatt och 
annan tunga (jfr. Frælsa 3). VG.* sik i 
f. koma, vinna skattfrihet genom rust
tjenst, Chr. Kg. 30:i. mista, niuta &c. (sit) 
f., ME.* Chr. Kg. 16, 20, 21: l; 22. skatta 
iord ma ærvas i f., a: genom arfblifva 
frälsejord, )( frælsis iord ma ærvas ok 
læggias i skat, Chr. Kg. 30: l. 5) rust
tjenst såsom grund för skattfrihet, f. 
uppe halda, ganga nndan f. &c. ME.* 
Chr. Kg. 11: 2; 14,15. vara under eno f., 
njuta skattfrihet på grund af rusttjenst 
som görs af en (af dem som bo till
samman, såsom fader och söner 1. måg), 
ME. Kg. 14; Chr. Kg. 15.

Frælsis bol, n. frälsegods, skattfritt 
gods. VG.*

Frælses gots, n. = frælsis bol. )( skat- 
taiord, Chr.*

Frælsis hion, n. landbo på frälsejord. 
)( iordægande och skattabonde, Chr.* 
)( bonde, Chr*

Frælsis ior J, f. frälsejord, skattfri jord. 
VG.* )( skattaiord, Chr*

Frælsis kona, f. fri qvinna. ÖG.* i en 
yngre hs. i st. f. fræls kona.

Frælsis man, m. 1) frälseman, den som 
genom rusttjenst är befriad från skatt 
för sin jord (jfr. Frælsa 3, Frælsi 4).
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ME.* Chr. Kg. 11: pr, 2, 3 ; IB: pr. &c. )( 
bonde och landbo, Chr. B. 21: i. alnurn- 
niliker f. )( riddare, sven och bonde, 
ME.* Chr. G. 10. pr. f. eller (n. frælsis) 
qvinna, Chr. Kg. 30: l. 2) fri man. ÖG.*, 
i en yngre hs. i st. f. fræls man.

Frælsis qvinna, f. egarinna af frälse
jord. Chr. Kg. 30: l. not. 33. Jfr. Frælsis 
man 1.

Frælsis ægadel, m.=frælsis iorj>. Chr.*
Frælsis ænkia, f. enka efter frälseman. 

Chr.*
Frælsleker, m. = frælsi3. VG.*
Frælst, adv. (n. af fræls) 1) frilt. f. 

up a skogh aka, SM.* f. ægha viÿ ok 
vatn, o: hafva fri tillgång till skog &c. 
SM.* 2) skattfritt. ÿiæna f., genom 
rusttjenst vara befriad från skatter (jfr. 
Frælsa 3, Frælsi 4, 5, Örs), U.* VM. II. pg. 
5; ME.* Chr. Kg. 22: pr; SVd. 7.

Fræmbri, se Framber.
Fræmeder, fremmet,adj.oskyld, (främ

mande). Sk.*
Fræm föra, Fræmleÿis, se Fram föra, 

Framleÿis.
Fræmia (sup. fræmt, framt; part. pass, 

f. acc. fræmda), v. a. (af fram) 1) hjälpa 
(fram), bislå. man f. ok forÿa, allitt. 
Bj.* Jfr. Bruÿframma. 2) främja, (med 
framgång) utföra. VG.* far han eig sokn 
fræmt 1. fræmda, VG.* giter eig sin 
vilia fræmt, VG.* ÖG.* ME.* han haver 
med vald sin onda vilia fræmt, Chr.*

Fræmlagha, f. (af fram, præp., och 
liggia) frånvara. firi bins f., därför att 
den andre ej är hemma och biærgs firi 
bo, VG.*

Fræmmer, se Fram.
Fræmster, se Framber.
Fræn, se Fran.
Frænda flokker, m. flock af fränder. 

sanka -flok sin, U.* fa sik f. ok fölghi, 
allitt. SM.* taka konu mæj> f. sinum, H.*

Frænda skokker, m. = frænda flokker. 
H.*

Frændi, m. frände, slägting. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* G.* Sk.* skyldaste -der, SM.* 
(u. Skylder): ME. G. 1; St. G. 1; Chr. G. 
1: pr. skylder f., ÖG. R. 12: 2. -der æller
I. ok skylde mæn, genom pleonasm, 
SM.* VM*ME.* lösis inæjj» fæ ok -da 
eje, se Lösa. Stundom nämnas fader, 
barn 1. bröder såsom ej inefattade 
under namnet frænder (likasom desse 
aldranärmaste nu ej pläga inefattas 
under namnet slägtingar; jfr. Frænd- 
kona, Frændsimi, Niÿi). faÿurs raj> eÿa 
-da, G. 21:1, 2. -der æn æi æru barn til, 
ME. Egn. 34: pr; Chr. J. 31: 2. hos brô}>- 
rom sinum ok -dum, VG.* — Jfr. Flok
ker 1, Fæÿerni, Môÿerni, Nær, adj. ; Fa- 
ÿurs-, Samfrænder.

Frændkona, frænkona, f. fränka, 
qvinnlig slägting. ÖG.* Sk.* St.* takæ f. 
kuuu sinnæ, gifta sig med sin (aflidna) 
hustrus slägting, Sk.* dotter æller f. 
(jfr. Frændi), VG.* Jfr. Frænka.

Frændlingar (frænlingar), m. slägtin
gar (inbördes), de som äro i slägt med 
hvarandra. VG.*

Frændsimi (fræncimi, frændsim, fræn- 
sim, frenseine, frændsæmi, frænzæmc), f. 
frändskap, skyldskap. Sk. III. 9. not. 2;
II. n. 48; ME.* St. Kg. 1:1. n. 9. )( sifska- 
per, VG.* )( guÿsivalagli, VG.* U.* VM. 
II. Kr. 20:1. tælia f., räkna skyldskaps- 
lederna, VG.* f. ukur ær sva skyld sum 
nu havir iak tait, edsformulär, VG.* 
alla barn i f., o: med en slägting, St. Æ. 
15: pr. not. 3. komber baÿe soman hor- 
domber f. &c., om hor och slägtskap 
komma tillsamman, a: oin de som begå 
hor med hvarandra äro slägtingar, VM. 
II. Kr. 21. hvar sum fyrst ær i f., o: släg
ting i 2:a led (enligt canoniska ätträk
ningen), såsom farbror och brorson, )( fa- 
jier, mojier och broker (jfr. Frændi), 
H.* Senare delen af d. o., likasom af 
kynsimi, är utan tvifvel simi, band, så 
att f. eg. bety der bandet 1. förbindel-
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sen mällan slägfingar; men då på en 
senare tid detta ursprung blifvit glömdt, 
har den nyare formen frændsæmi (= 
Isi. frændsemi) uppkommit, af sæmia, 
då ft eg. betyder sämja 1. enighet mällan 
slägfingar. Jfr. Frændsæmia, Maghsæmd.

Frændsimis spiæl (frænsimis-, frænse- 
rnis-, frændsima-, frændsæmis-, frændsim- 
io-, frændsæmio spiæl), n. kränkning 
af skyldskap genom blodskam 1. lägers- 
mål i förbudna (skyldskaps-) leder. VG.* 
SM.* VM.* H. Kk. 15: 2; ME.* Sl.* Chr.* 
)( sifskaps spiæl, U.* SM.* )( gujsiva- 
lagh spiæl, U.* SM.* H. Kk. 15: pr. Ih. 
öfvs:r oriktigt: adulterinm cam consan- 
gnineo commissum.

Frændskaper (frænskaper), m.=frænd- 
simi. ME*

Frændsænii, se Frændsimi.
Frændsæinia, f. = frændsiiui. St.* )( 

magsæmia, ME.* Chr. Kg. 8:1; 35: pr; 
36: l. not. 51 ; Tg. 21: pr. )( guÿsivalagh, 
VG. II. Kk. 52. not. 50; ME.* Chr. Æ. 20.

Frænka, f. (sammandr. af frændkona) 
= frændkona. VG.* Sk. 1.127. not. 36; III. 
9. n. 53 ; IV. 50. n. 24.

Fræst, frest, f. (Isl. frestr, m. och frest, 
n. T. frist, f.) bestämd tid (inom hvil- 
ken något bör ske), en viss tids an
stånd. liava manaj>a f., VG.* koma &c. 
innan Jsriggia ara f., U.* VM. II. M. 8: 
l-J. 15:6. hriggia vikna f., VM. II. Kr. 
7: pr. hava f. (fore sik), VM.* G.* firi 
siaunata f., til dags um manaja f., -tir 
iru allar lijmar &c. G.* ater leyda (n. 
trälen) at -tum, a: inom den bestämda 
tiden af sex dagar, G.* at laga 1. re
turn -tum, G.* i Jvairi f., i minnuin -tum, 
inom den tiden 1. kortare tider, G.*

Fræstinark, frestinark, f. 1. n. ? = fræst; 
förekommer om 1) en tid af tre dagar, 
inom hvilken a) enligt U.* den som köpt 
en häst 1. oxe, 1. tillskiftat sig en häst, 
1. b) enligt SM.* den som tillskiftat sig 
1. köpt en häst 1. annat rörligt ting, 1.

c) enligt VM.* den som tillskiftat sig 
en häst, kunde rygga skiftet 1. köpet. 
2) en tid af ett år, inom hvilken den 
som hade blifvit bestulen, borde söka 
att skalfa rätt på tjufven. hava f, fore 
sik nat ok iamlanga, VM.*, om ej för f. 
där bör läsas fræst, såsom en yngre 
hs. har. — Ih. härleder på ett ställe 
(Gl. 1.593), lika med äldre förf., förra 
delen af d. o. från fresta, försöka, men 
sedan (s. 605) upplager han ordet un
der frist, hvilket ock synes vara det 
rätta; om ordets senare del är mark, 
n. tecken, gränsmärke, betyder f. eg. 
tidsmärke, 1. en utmärkt, begränsad tid, 
sputium temporis pratfinitum.

Fræstning, f. (af fræst; fræsta, gifva 
anstånd, uppskjuta; Isl. fresta, hvaraf 
frestan; T. fristen, fristung) eg. an
stånds beviljande; medgifvet anstånd, 
um hæsta köp ok skifti ok f., o : en an- 
ståndstid af fäm dagar, under hvilken 
den som hade köpt 1. tillskiftat sig häst 
1. annat kreatur, kunde rygga köpet 1. 
skiftet (jfr. Fræstmark 1), H.* hun skal 
i bo sitia til -ga (gen.) tiughu vikur, 
o: till utgången af 20 veckors anstånds- 
tid, VG*

Frö, n. frö, utsäde. H.*
Frökin, adj. (Isl. frækinn, N. fröken) 

rask, djärf. Se Æmfrôkin.
Frökorn, n. (Isl. frjökorn) säd till ut

säde. H.*
Frölimber, m. frölem ; så kallas man

lig födslolem. SM.*
Frölön, f. ersättning för utsäde. VG.* 
Fughl, m. fågel. U.* SM.* G* Jfr.

Diur, Vilfughl.
Fughla gildri, n. giller för fåglar. H.* 
Fuglaleker, m. fågellek, fåglarnes sam

ling under parningstiden. U. Kk. 14: 9. 
not. 66. tiunda af -kum, a: af de fåg
lar som fås i jagt under fågelleken, U.* 

Fuglaren (foghlaren), f. fågelren, en 
smal åkerren, på hvilken fåglar kunna
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sitta, men ingen gångstig I. väg är. )( 
gang ii ren, U.* VM. II. B. 2:6; ME.* Chr.* 

Ful, adj. (Isl. füll, rufen, stinkande, 
ohygglig) 1) ful, skamlig, f. namn, SM.* 
2) oren, sakfälld såsom genom brott 
orenad. en han verier f. ( )( verjcr 
han skir), G. 2: 2, 3. Ja ir han ful ok 
feld at Jy mali, G. 2: 2. vær Jer enhvar 
f., værja Jer allir fulir, VG. I. Md. 14: i. 
sva sum fore iarni vur Je f., a: fälld åt 
saken genom järnbörd, H. Æ. 16:pr. vor- 
tlier him f. at ethin, a: därigenom att hon 
brister åt eden, Sk. IV. 20. Jfr. Antiqv. 
Tidsskr., 1858-1860, s. 269. R-t, III. 297.

Fulborda (impf, -di), v. a. = fulföra. 
U. Conf. not. 38; SM.*

Fulder, adj. I) full, uppfylld (af nå
got). fôræ bort hat sin fullan, n. full 
af nötter, Sk.* tunna full medh vatn, St. 
B. 22: 9. Jfr. Aldin-, Qvija fulder. 2) full, 
fullkomlig, verklig (hvari intet fattas), 
fult las, Sk.* full Jry ar, VG.* tva da- 
gha fulla, St.* fullar sæx &c. marker, 
tva öre, VG.* ÖG.* Sk.* f. öre ( )( hal
ver), U. Kk. 7: 7 ; J. 10. Je næmd skal 
full vara, a: fulltalig, H.* fult Jing, se 
ping. at næmdin se full æller at min
sto siu (n. nuen), ME.* full vissa, f. net
ter, fult dagsværki, fullar utgærjir &c. 
VG * U* SM.* Sk.* kunungs f. Jiuver, 
ME.* Jæt skal fult ok frælst væra, se 
Fræls 2. takæ arf fullan ok allan, han 
jer f. thiuf hans ok al, Sk.* f. ok fiæ- 
Jærtiugher, för hvilken bötes fulla 
40 marker; fult ok fiæjærtiught, abs., 
fulla 40 markers böter, se Fiæjærtiu- 
gher2,3. full sar, se Sar. Jfr. Akoma, 
Almænningsôre, Asyn, Attunger &c.; Dra
vels-, Jam fulder. — Fult, n. abs. full 
ersättning 1. betalning, 1. hvad som an
nars skall gifvas 1. göras. f. gadda, 
giva, fa, taka, göra &c. VG.* U.* SM.* 
VM* H* Sk* ME.* St.* f. ær ut lukit 
1. atergnldit, ÖG.* han haver æi f. (fan- 
git), o: så mycken jordsom enligt skif

tet tillkom honom, VM.* sigher sik ei 
f. hava, o: så stor del af jorden, SM.* 
bonde a f. fore sin skaja, a: full er
sättning, H. V. 20. f. fore sit (n. lat) ha
va, U.* ME. H. 10. göre hanum f. ater, 
St. B. 18: 2. hvat han haver giort f. æl
ler æi, om han har betalt så mycket 
som han bort, VG.* givi Jem f. (n. 
Jær) firi, givi f. (n. Jær) af æghanda, 
VM.* ok (n. gælde) f. for Jæt han tok, 
VG.* nu ær f. frammi, se Frammi. f. 
biuja, n. vådaböter och vådaed, U.* 
æptir Jy f. ær gen fullo, såsom jorden 
är motsvarande i värde, U. Æ. 13; ME. 
Æ. 8: pr. skipta f. gen fullo ok likt gen 
liku, skipta sva at f. gifs gen fullo ok 
likt niote liku, a: så att jorden som å 
ömse sidor bortskiftas är lika god, U. 
J. 8: pr; SM.* krævia f. gen fullo, o: så 
mycket som han enligt skiftet bör hafva, 
VM.* sva at f. ok likt ær gen fullo, 
fa f. gen fullo, St.* miæta ut f. gen 
fullo, a: full skadeersättning, ME.* han 
haver f. gen fullo, den andre har fått 
säd I. hö, fullt motsvarande det som 
hade blifvit bortfördt, U. V. 13: i. taka 
(iorth) iortho i gen til fiilzs, a : jord af 
fullt motsvarande värde, Sk.* han ha
ver ejen gangit til fulz ok ei til falz, 
a: fullgjort eden och ej underlåtit att 
rätteligen gå den, SM.* taln fram halda 
annattiggia til fiilz æller fals, så att han 
antingen till fullo utför sin sak 1. för
lorar den, VM.* han bar (n. iarn) til 
fulz ok æi til fals, a: till fullo 1. rätte
ligen, så att han visade sin oskuld, och 
ej orätt, så att han därmed fällde sig, 
Sk.* Jfr. Fullt. 3) fullkomligt gällande, 
væri sva full Jön gæf, U.* vare full 
giftning Jera, VM.* ægha mæj fullu 
köpe, SM.* væri Jæt fult ær asyn gör, 
VG.* full stadsens bref, St.* faster ok 
f., gilder ok f., se Faster, Gilder, fult 
ok stadhukt, St.* biera full skiel ok all, 
se Alder 2. firi fult standa, se Standa.
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Fulfang, n. fullt (laga) fång. f. iorda 
(gen.), Chr.*

Fulfölgia, v. a. fullfölja, utföra. Chr.* 
Fulföra, v. a. utföra, verkställa. U.*SM.* 
Fulgserja bondi (fulgserdis bondi), in. 

(Isl. fullgerôarbondi) bonde som er
lägger full skatt. H.*

Fuli (fyli), in- (Isl. föli) tjufgods. hit- 
tis {Jïar) f. inni, G.* biera nianni fnla 
i garj, gömma tjufgods, 1. ock ett ting 
som man sedan foregifver hafva blif— 
vit stulet från honom själf, i en an
nans gård, för att göra denne mislänkt 
för stöld (jfr. AbyrJ), G.*

Fulk, se Folk.
Fulkoma, v. a. fullkomna, fullborda. 

VG.*
Fulkomelse, f. fullbordande, verkstäl

lighet. gserninginna f., VG.*
Fiilkomen (fulkumin, dat. m. -mnuni), 

adj. (af fulkoma) 1) som alldeles kom
mit 1. hunnit (till något), fullkomlig. Ja 
ser han f. til valds, a: han har erhål
lit full rätt att förvalta ämbetet, VG.* 
f. at valdi ok viti sinu, hunnen till full 
kraft och förstånd, VG.* 2) fullkom
lig, rätt, verklig, f. cristiiidomber, G.* 
f. «eldari, se Skadiker.

Fulkontna (fiilktimiia), v. a. (af fulko- 
men) 1) utföra, verkställa, f. rsetin, VG.* 
f. kuniuigs buj, ME.* Chr. Kg. 5: 2. 2) 
fullt bevisa. St. Kg. ind. 17; H. 8: l. not. 
49. mserkilika pröva ok f. in til mans, 
ME.* Chr. Kg. 36: l. vitnas ok -as, St.* 
lysa Jiupti ok sei gita -nat, o: bevisa 
sin anklagelse, VM.*

Fulla (præs. -lar, impf, -ladhi, sup. 
-lat, part. pass. -lajer), v. a. (af Fnlder) 
I) fylla, göra full. gojs giter ei -lat 
fiiiratighi marker, o: dess värde upp
går ej till fullt &c. SM.* Jing -las, det 
blir fult Jing, o: så många (16) män 
infinna sig som behöfvas för att hålla 
ting, SM.* -lar nokor ej sin at man
tali msej Jem, o: fyller antalet af dem

som skola svärja med sådana män som, 
enligt det föreg., ej må i eje standa, 
VG. II. Add. 13: i. nokot a fat.. Jet ei 
orkar soknen f., SM.* -las hanum skiel, 
har han fullt bevis, G.* sumt (n. som 
fattades) ser inse]» faum orjum -lat, U.* 
SM.* Jfr. Til fulla. 2) (fullt) utgifva, 
ersätta 1. betala, f. Jrea marker, f. man- 
ni öre liri ar hvart, f. hröjrum firi kust, 
f. broker firi omynd, ÖG* koster -lis 
msej Jrim mark uni, ME. G. 24: l. f. al- 
lum sum givit ser, utgifva fullt åt alla 
såsom det är gifvet, ME. G. 18: pr. si
na iorj firi f., gifva full ersättning i 
sin jord i st. f. hustruns af honom för- 
y t rade jord, ÖG.* Jet -lar engin, G.* 
Jfr. Ater-, llp fulla. 3) fullgöra, f. ej, 
ÖG.* SM.* ME.* f. (forfalls) vitne, SM.* 
ME. pg. 18: pr. f. ej ok vitne, f. skipti, 
kunungs bujskapcr var Jer -lajer, SM.* 
4) fullborda, göra färdig. VG.* 5) (fullt) 
bevisa, f. forfall, lagha forfall -Ises man- 
ni, Sk. 1.141; III. 12. f. msej tvsenni tylp- 
tum, VG.* f. återköps fasta, göra åter- 
köp med fastar såsom bevis, SM.* lysa 
ok sei gita -lat, lysa Jy han sei giter 
-lat, VM.* -Ii hanum ey merahsender, 
o: käranden behöfver, likasom i det för
ut nämnda fallet, icke vetse hanum as- 
svaru ej, Sk. I. 118. jfr. II. 57. — Jfr. 
Fylla.

Fullan, f. (af fulla 2) ersättning. Se 
Dagsvserke fullan.

Fullbyr (gen. fullbyser 1. fulz byser),
m. full, verklig by. )( Jorp, VG.* hyr 
Jsenni havir varit f. hseji i hejnu ok 
kristnu &c., edsformulär, VG.*

Fullilika, adv. fulleligen. VG.* Chr.*
Fullkyniajer, adj. (af kyn) friboren, 

af fri siägt. frsels ok f., allitt. VM.*
Fullmsegtigh, adj. som har full magt. 

Sk.*
Fullsksel, se Ska‘l.
Fullsseri, fulsseri (fulzsere, fulsari),

n. (af full sar, se Sar) fullt sår. VG.*
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ÖG.* U.* SM* VM. II. M. ind. not. 89; H. 
M. 14:1, 2; Bj* ME. DrVI. 39; SV1.13; 
SVp. 2: pr; St. Eds. 2; SVJ. 7; SVd. 2: pr; 
Chr. Eds. 2; DrVI. 36; SV1.14; SVd. 2: pr; 
i ME. SVI. 5; St.SVl. 7; Chr.SVl. 6. upp
räknas de olika slag af sår som böra 
hänföras under denna benämning. )( 
blojviti, VG.* ÖG.* ME. Eps. 2; SVI. 17: 
pr; St. SVI. 19; Chr. SVI. 18: pr. )( bloj- 
læti, se BloJIæti. )( blojsar, U. M. 24: 
pr; SM* )( skena, ÖG.* VM.* )( kötsar, 
St. SVI. 9: pr. )( blojsæri och full skena, 
SM.* )( skena teller vrejs værk, ÖG.* 
)( blami, VM. II. Kr. 24. 2. )( sia man 
til bio Js, U. M. 22 ; VM. II. M. 18 ; H. M. 
8. sia man til blojs.. Jo at f. varje, 
VM. II. M. 19. hugga f., ÖG* U. M. 32: 
1 ; ME. Eps. 22, 23 ; SVp. 1:1 ; St. Eds. 17, 
18; SVd. 1 ; Chr. Eds. 18; SVd. 1:1. hug
ga f. )( sla, VG.* ÖG.* -ris vaji, med 
våda tillfogad! fullsår, )( blojsars vaji, 
se Blojsar.

Fullt, fult, adv. (n. af fulder) fullt, 
fullkomligen. f. hemiila, U.* sværiæ f., 
f. svaræ for annæn, Sk.*

Fulna, v. a. (Isl. ful Ina, Fr.) fylla. U. 
Conf. not. 10.

Fulnajer, m. (af fulla 2) ersättning, 
betalning. ÖG.* U.* VM. II. Kr. 16; ME.* 
Chr. B. 34: i. Jæt ganger egli (bröjrum) 
til -Jar, Jær ganger egh f. firi, därför 
gifves ingen ersättning, ÖG.* Jæn ko- 
stin agher (ei) til -Ja ganga, ME* Chr. 
G. 23. bönder hava præsti f. giort ok 
kirkiu sinne, o: fullgjort det som bör 
gifvas åt presten och kyrkan, Sm.* Jfr. 
Gifta fnlnajer.

Fulsar, n. = fullsæri. SM.*
Fulsæda, adj. indecl. = besitiande. f. 

ok besitiande, genom pleonasm, ty nå
gon eg. skilnad mällan dessa ords be
tydelser kan ej uppgifvas, Chr.*

Fultija, adj. indecl. (Isl. fulltiÖa) mo- 
gande, till mogen ålder kommen, f. man 
)( ovormaghi, H.*

Fultyga, v. a. fulltyga, fullt bevisa. 
Chr.*

Fulvirji, n. (Isl. fullviröi, fullverÖ) 
fullt värde, svær .. at f. ær, o: att den 
erbudna betalningen är i värde fullt 
svarande mot skulden, VG.*

Ful væxin, adj. fullvuxen. Sk.*
Fund, n. (af finna) I) sammanträffan

de, sammankomst. Se Samfund. 2) på
fund, uttänkt list. Sk.* Jfr. Mb. D.Gl. d. o.

Funder, fynder, m. (af finna; Isl. fundr, 
fyndr) fynd, äfven tinget som finnes, liit- 
tegods. G.* ME. pj. 31. Jfr. llöka-, Kop- 
pofunder.

Funder laun, se Fynda lön.
Fur Jing, se Forjing.
Fyghurtandi (fiurtandi), num. (affiu- 

ghnrtan) fjortonde. VG.* Sk.*
Fyl, fyll (föl, H.), n. föl. VG.* ÖG.* 

U.* SM.* Jfr. Hæst-, Mar-, Skiut fyl; 
Surnar föl, Fol, Foli, Fylsvat.

Fylghi (fölghi, SM.), n. 1) följe, med- 
följe; äfven de som äro i följe med 
någon. H. p. 4:1. not. 56; jfr. Fylghi, m. 
fa sik vapn ok 1. teller f., U, Kg. 5: 2; 
SM. Kg. 5: 2. f. hans (komber) mæj ha- 
num, SM. G. 2: 2. varæ i f. mæj, Sk.* 
vara i flok ok i f. mæj, varæ i Hök 
færd ok f., fa sik frænda flok ok f., 
allitf., se Flokker 1, Frænda flokker. varæ 
mæj (manni) i færj 1. far ok i f., Sk.* 
vara i f. eller faranöti mæj manni, VM.* 
bôtæ fore f., a: böta, därför att han var 
i færj ok i f. med hufvudmannen, de 
i det föreg. bestämda 6 markerna, ut
om böter fore tlierræ gerningæ, Sk.* 
2) biträde, hava f. af andrum, H.* 

Fylghi (pl. -gha för -ghar), m. (N. fyl- 
giar) den som är i följe med någon, 
följeslagare, væri ogilder ok sva hans 
-gha, H.p. 4:1 ; om ej -gha är skrifvet 
för fylghæ (jfr. Kk. 15: 2.) 1. fylghe. 

Fylgi, ? = haim fylgi. G.*
Fylghia (fölghia, fylia, impf, fulghje, 

fylghdi), v. a. m. dat. 1) följa (efter).
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f. simim bium, ÖG.* f. (n. biuin) til stok 
ok hul, se Hui. f. bisværiiii, -ghir man 
(n. bium), SU.* -ghir ban siælver (n. 
diure), SM. B. 19:3. f. maiini ( )( möta), 
U.* SM. B. 3. f. eldi ok hiælpa, -ghir 
Ja ban (n. eldi) ok bejis hiælp, VM * 
f. brænnanda brandi ok riukanda röki, 
se Brander 1. synainæn skulu rættum 
malsæglianda f. (jfr. Firi ganga 2), SM. 
B. 25. dombriit -ghir, U.* SM.* lyti -gber, 
(lima) lastir fylgia, a: äro följder af så
ret 1. slaget, SM. M. 1, 5: pr; G.* ha*r 
æptir -gher &c. (n. i boken), ÖG.* mi
ming skal mærkiæ (I. mærkiuin) f., o: 
gälla näst efter råmärken om sådana 
ej finnas, H.* Jfr. Forfôliæ. 2) efter
följa, rätta sig efter, han -gliji sijuin 
brojors sins, VG.* f. varum forfæjrum, 
f. gambliun æptirdôuium, U.* SM. Prol. 
iak skal.. rætto 1. alluin ræt f., eds- 
formulär, ME.* St.* f. laghnm, U.* VM. 
II. Præf. ; H.* G.* 3) medfölja, f. liki til 
garjslijs,manni «ce. VG.* ÖG.*U.*SM.* 
H* G.* SU* ME.* f., abs. VG. I. K. 1: pr; 
FS. 2: l. &c. hundar fylghia (n. manni), 
ÖG.* f. Jingi, se ping. f. skal, ÖG.* 
siælver mæj (n. Jem) f., U.* ban later 
(n. han) lenger f., han icke allenast 
hindrar den andre att komma fram 
och väuder honom om, utan ock tvin
gar honom att följa med honom ett 
längre stycke, G.* kiinu -ghir koster, 
at kost mæj (n. mö) -ghir (n. af gar- 
Ji), H. Æ. 14: pr. f. mollir kyni sinu, 
fejerni sinu, gutniskii kyni, a; vara 
lika med dem i afseende på böter, G.* 
brojor son -ghir fajurs bro Jer, o: 
är samarfva med honom, VM.* fram- 
inariner f., se Fram. barn -ghin Jem (n. 
den af föräldrarne) fræls ær, o: blifva 
fria, ÖG.* Jer tolf ær konu fylghia, o: 
som hafva kommit med qvinnan till tin
get, U.* annar -gher döjum, följer med 
en död, o: för talan för hans skull, n. 
angående dråp 1. plundring af lik, H.*

f. gengærj 1. almænningsôre, följa med 
till stället där den skulle aflemnas, hvil
ket ålåg nämndemannen, VG.* oinynd &c. 
-ghir kunu, n. då hon gifter sig, ÖG.* 
lytis bot -gher ei, ME.* böter, hus &c. 
fylghia oinynd, n. då denna efter hu
struns död återgår till hennes släglingar, 
ÖG.* göjsl 1. toinpta garjer a hole f., 
o: blifva qvar vid gården, ÖG.* Ja a 
half æng (för egn) f. til træjis æriu, 
o: om hösten lemnas till den som skall 
tillträda egendomen följande våren, ÖG.* 
hand -ghir ei hugge, o: styr ej verk
tyget hvarmed såret görs (om handlös 
vaje), ME.* vaja böter sum ejer -ghir, 
o: hvilka vådaed skall medfölja om bö
ter för vådagärning skola emottagas, 
U. M. ind. 7. jfr. c. 7; SM. M. 21: rubr. 
Jær -ghir egh vaja ejer, ængin (n. va
ja) ejer (skal) f. (n. Jæssuin vaja vær- 
kum), Jæssuin vajabotuin -ghir ejer 
ængin, ÖG.* U.* SM. M. 20: 5. arver sinn 
manböter fylghia, manböter sum eig -ghir 
ættarhôter, VG.* sva at f. ma, att man 
kan följa med, o: att det ej är orim
ligt dyrt (I. såsom det på ett annat 
ställe uttryckes: at eig se of inikin mun 
a, jfr. Muner), VG.* Jfr. Hem fylghia. 
4) fylghias, v. dep. följas åt. -ghis bæg- 
gia (n. fæ), -ghis bæggia Jerra at 1. sa- 
man, om ting som tillhöra dem båda, 
på en gång blifva bortstulna &c. VM.* 
ME.* St. Kp. 5: l; Chr. Kp. 9:1. f. all 1. 
baje um en svar, om de gifva samma 
svar, n. neka, )( skilias Jön at, om den 
ene bekänner och den andre nekar, 
VM.* -ghis at haje limber ok lijer, 
se Limber. 5) finnas (hos någon, eg. föl
ja med honom), vara till (i en viss sak), 
-ghi vitni lænsmanni, har han (eg. med 
sig) vitnen, )( far han æi vitni mæj 
sik, VM. I. Kr. 9: 5. havi Jæn vitsorj 
sum vitni -ghir, H. M. 9: i. fylghia egh 
vitni, har ingendera vitnen, ÖG. Æ. 5, 
6: i. fastar fylghia manni, -ghir Jem
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fuller fasta rætter, fylghia foer fullir göra, lägga sig på. f. osijughum gær- 
lastar, fylghia haniini full (Jimgs) vitne, ningum, SM.*
fylghia full aftækt vitne, -ghir ei aftiekt Fylghia, f. = fvlgl.jb I. VM.* Jfr. Hem- 
seller vitne, fornhæfÿ -ghir (n. urfiælli), fylgia.
garder amgin -gher (n. fiælli), vaje ‘ Fylghis sak, f. sak 1. anklagelse mot 
-ghir (seller ovita gsernmg), SM.* ÿsen någon som påstås hafva varit i sällskap 
(sum) hemiild -ghir, o: liar försvar af med dråpare då dråpet skedde Sk * 
hemulsmaimen, OG. KS. 14: i ; Vins. 7: 5. FylghJ. (fôlghji), f. hemfoljd, 1) som 
per sum tsestir fylglua ok köpa, se Fsest. af föräldrar gifves åt barn vid deras 
vitsorji fylghir niaiini, skiel -gia kunu, giftermål. U.* VM.* ME.* Chr.* Jfr. 
G.* lastir fylgia uxa &c., o: han kan Hem-, Mæÿfylghÿ. 2) som gifves åt 
hafva dessa fel, som berättiga köparen qvinna vid hennes giftermål af hennes 
att rygga köpet, G.* utan högre budh giftoman. ÖG.* Jfr. Hemfylghb, Omvnd.

,h°sre påbud inträffar> som Fylghæ fal, n. underlåtenhet I. väg- 
lor tillfallet hindrar någon att fullgöra rande att följa med den som man vid
not cnm i fit - ------11 D • Ä o r>.. ....det som i det föreg. är sagdt, St.* (i) 
hålla med. jiaeii jer varder flere (n. af 
iisempdinni) fylghia, U.* Jsen stamma-

någon förrättning borde åtfölja. H.
Fyli, se Fuli.
Fylla (prses. -1er, sup. fylt, part. pass.

mæii (vüia) t., J»æn Je (n. tolf mæn) fylfer), v. a. (af fuldcr) 1) fylla, göra 
fylghia, fylghia Je ei hanum, SM * VM. fui), f. tiinno, mantalet, St* f. graf, Sk.* 
îî* pr- " ter (»•vitnen) fylghia, ba t (n. yrknaÿa fie sum) sabul ok sila 
°9; |er SM,H hîerabshôfbingin -1er (jfr. Sila fylli), H.* f. man ni sila-
-ghir, OG. bf n siim flen (n. af nämn- fylning, VM * f. niemd mæh mannum, 
den) fylghia, VM. I. pg. 3: i ; II. J. 3: 3. SM.* tve vitnismæn fylla tolf manna eh 
Pæ" a vitsorj) Jiee fylghia, H* Jen bi- o: vitnena som förut särskildt svurtt, 
sknper -ghc, Sm.* Je jer biskupe fyl- skola sedan fylla antalet af de till tylf- 
ghia, \ M. II. Kr. 4. 7) fullfölja, f. taki tareden hörande tolf män (i ehe standa, 
sinu l., kiero sinne, OG.* St * by raue jfr. Eber), VM.* nokot a fat f., SM.* 
var tylght, åtal om våldlägten varan- hvat ther i brister -les &c. Chr.* Jfr. 
staldt, OG.* 8) fullgöra, verkställa hvad Ater-, Til-, Up fylla; Eha-, Sila fylli; Sila- 
lagen foresknfver i afseende på en fylning; Ok-, Sila fylla. 2) (fullt) utgif
ts sak t. bubi 1. tilbubi, se Bub », va, ersätta 1. betala, f. brc marker, f. 
lilbiip. U ebabubi, vaba ebnm, branda niänni iorb, f. bot, U.* SM* f. afgæld 
vab», SM. f. lebsn, laghum ok lcbs- sum ater stob, ME. B. 24: 5. -le them 
num, iaghkallnbu bingi, U.* G.* f. vaba (som) utsætte værd &c., o: ersätte pant- 
1. pmliiapi, verkställa det som hör till egaren fullt hvad jorden är värd ut
bevisning af våda 1. stöld, Ü.* VM. I. B. öfver hvad den är pantsatt för, Chr. J. 
45: 4; II. Kr 5:1; H.M 32:1. framsael- 7. f. nianni ruth gen ruhu, se RyMa. 
dum f., se kramsield. f. bananum (n. fä f. bröbrum firi kust, ÖG. G. ind. not t. 
som har dräpt en människa), f. sva dö- 24, 25. Jfr. Ater-, Up fylla. 3) fullgöra, 
bn (n. fse) sum qvikii (til bings), = fram- )( lova, Bj.* St. B. 14.‘ f. (tylftar, bo- 
Sieldum f., fullgöra kreaturets erbju- skiptis & c.) cb, ÖG. Vab. 8: 2 ; U.* SM.* 
dande ål målsegaren på tinget, äfven VM.*H.* Bj.* St. R. 24: i-SVd. 8- Chr.*

dö,t Vde»J L- M- 1:2>3; f*vata 'i» »fc vaba bot, U.* SM.* f.
SM. M. 17:2. Jfr. lui-, Laghfylghia. 11) vitni til mans, ü. V. 16: l. f. lagh eller
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vitni, SM.* f. lagh, Ü* H* f. fyrning, 
U.* f. (ofhalds &c.) vitni,U.* SM* VM. 
IL B. 6: 1; 16:1; ME. B. 20:1; St. R. 29. 
f. köpvitne, Chr.* f. vitsorj (sin), U* 
SM* H. p. 13:pr. f. fullan fasta ræt a 
inan, SM * æptir Jy Je tolf fylt hava, 
o: fullgjort sin ed, edligen y trat sig, 
U. J. 16: 2. Jet skulii Jer f., U. Kp. 3: 
i. bter man vitne ok -1er sei byr J sina 
&c., o: bekräftar ej vitnesbördet (för
eden) med den ed som därpå skulle 
följa, H.* 4) (fullt) bevisa, f. sar seller 
ransvserk til inans, f. forbuj a nian, t. 
lof seller leghu, U.* f. vaja (msej vit- 
nuni), U.* VM* H.* f. forfall msej tvem 
iiiannuni, SM.* f. fasta a man, bevisa 
köpet med fastar, U. J. 4: 3. f. återköps 
fasta, U. J. 7: pr ; SM.* -Ii æptir msej 
fiughurtan manna cje, f. til mans msej 
tvseggia manna vitni &c. H.* f. mej eje 
siniim, U.* SM.* Bj.* f. msej domara 1. 
taka sinum, mej Jrim Jingvitnis man- 
num &c.U.* -lir lækærin fullsserin, o: 
intygar att det är fullsår, U.* H. M. 
14:1. Jfr. Laghfylla, Ofylter. — Ehuru 
o. fylla ej i afseende på sina bem:er 
är skildt från fulla, visar dock dessa 
verbers olika böjningssätt att de äro 
särskilda ord och ej böra förblandas.

Fylsvat, f. (af fyl och vat) ed, hvar- 
igenom den, hos hvilken en häst blif
vit klandrad, bekräftar att hästen blif- 
vit hos honom född och uppfödd, 1., 
enligt edsformuläret, at Jset var hema 
föt ok Jser drak ok diJi miolk ok mo- 
Jor spina. f. (n. Jser) firi ganga (jfr. 
Hema föder, Hemföjo ejer), VG.* Äl
dre förf., hvaribland Ih., hafva trott 
att d. o. betyder fullt, vitnesbörd, och 
så förklaras äfven fyls vitnse i JutL. 
II. 105. af KA. (Jydske Lovb. s. 315) 
och KR. (GDL. III. 510). Att JutL. på 
anf. st. talar om hors ethse nöt, bevi
sar icke, såsom KR. menar, att benäm
ningen fyls vitnse ej kan eg. hafva af

seende på ett hemmafödt föl, ehuru 
ordet äfven blifvit användt i fråga om 
andra slags kreatur; likasom däremot 
då i VG. endast nämnes bortstulen häst, 
däraf ej kan slutas att det som där 
stadgas, icke blifvit tillämpadt äfven på 
stöld af andra fäkreatur; och ingen kan 
tvifla på hvad kalfs i o. kalfs fostre, 
ÖG. B. 45, bety der, därför att där ta
las både om häst och ko; däremot lå
ter det icke begripa sig att en ed an
gående häst 1. nöt skulle hafva namn 
af fullt vitnesbörd mera än ed i hvad 
annat mål som hälst.

Fyl tiond, f. tionde af föl. VM.* 
Fynd, find, f. fynd (hittandet och äf

ven tinget som hittas). ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H. M. 35 ; Bj. 19: pr, 2 ; G.* ME. pj. 
31. not. 6; 32, 36; St. Thj. 15; Chr.Tj. 32, 
33: pr ; 34, 36: l. flytande f., SM.* hitta 
f., ÖG *U.*SM* VM.* II. M. 35, 37; ME. 
pj. 31. not. 2; 33; St. Thj. 11, 17: pr; Chr. 
Tj. 32, 34, 37: pr. Jfr. Bntn-, Strand-, 
Vatn-, Yægha fynd.

Fynda lön (fonder Iaun), n. pl. = fyn
dar Inter. SM.* G.*

Fyndar luter, fyndaloter (finda luter), 
m. hittelön, en viss andel af fynd, som 
tillfaller den som hittat det. ÖG.* SM.* 
ME.* Chr. B. 39: pr.

Fynder, se Funder.
Fyr, för (for, förr, fir), adv. 1) förr 

(prius). f. æn, förr än, VG.* ÖG.* U.* 
Sm.* Sk.* f. Jan, G* f. æn Jæt (n. 
harn) hejit dör, o: häldre än att det 
skulle dö odöpt, IL* Jfr. Fyrst. 2) förr, 
förut (antea). VG.* ÖG.* U.* SM. Conf. ; 
Sm.* Bj.* G.* Sk.* siunattum f., VM.* 
havi f. öxamala sin (n. Jæn) sum fælde, 
ÖG. B. 32. ei Here æn f., gangi bot &c. 
sum f. (n. ær saght), VM.* Chr. B. 21: 
l; DrVl. 32; jfr. Ganga. 3) conj. förr än 
(då conj. æn är utelemnad). VG.* ÖG.* 
U* H* Sm* Sk.* Chr.* — Jfr. Fyrra.

Fyra, se Föra.
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Fyri, se Firi, Fiurir.
Fyritighi, fyritiughu 6cc., se Fiuratighi.
Fyrma, forma, v. n. iakttaga en lin

drigare fasta, som särskildt var ålagd 
någon som penitens, och hvartiJl endast 
hörde att afhålla sig från kött. fasta 
ella f., VM.* Att, då skilnad görs mäl- 
lan fasta och f., denna bestod däri, att 
det senare betecknade en såsom peni
tens ålagd lindrigare fasta, är tydligt 
af Sm.*, där det talas om den som ta
ger skrift af biskopen, men aeter }»a 
köt han skulde f. ok ]>a smör lian skulde 
fasta, hvilket fall troligen äfven åsyf
tas i VM.; annars förekomma orden 
fasta ok f. genom allitt. förenade så
som synonyma (se Ih. Gl. o. forma). I 
afseende på allmänt påbudna fasteda
gar finnes i våra lagar ej spår af den 
anmärkta skilnaden; icke häller öfver- 
ensstäminer den med Canoniska lagens 
regel : rpar est ut quibus diebus a car
ne animalium abstlnemus, ab omnibus 
quoque, quæ sementinam carnis tra
itant originem, ieiunemus, a lacté vi
delicet, caseo et ovisv, c. 6. Dist. 4 ; jfr- 
VG. II. Kk. 56; III. 24; IV. 21:38. Jfr. dock 
Mb. D. Gl. oô. fyrm, fyrine, fyrmedag. 
Den inom katolska kyrkan antagna skil
naden mällan fasttagc och abstinenzta
ge omtalas af A. Müller, Lexikon des 
Kirchenrechts ; se gl. vid VM.

Fyrma, v. a. mishandla. f. fsclajn stsek- 
kia ella styva, VM.* Jfr. Misfyrma, F- 
fyrmd.

Fyrma, v. a. se Ferma.
Fyrmcr, adv. förr, förut. VG.* U.* sum 

f. sigs i bokinni, U.*
Fyrna, v. a. (af font : Isl. =, EJ.) 1) 

låta blifva gammal, f. aker, lemna ho
nom i hans gamla tillstånd, a: obru
kad, obesådd, hvilket i det följ. uttryc- 
kes med ater Iseggia, lsegger ater ok 
sar sei, VM.* 2) fyrnas, fornas (fornas),

v. dep. blifva gammal, förfalla af ålder, 
kirkia taker at f., VG.*

Fyrning (förning), f. 1) gammal be
sittning af jord, som i längre tid till
hört slägten. gripa til f. = sighia fajnir 
fore sik at (sup. af segha) hava seller 
andra frsender, 1. sighia sit vsera fornt 
ok gamalt, U.* 2) ed därom, att man fått 
jord genom arf. H. J. ind. 14. )( fasta 
ejier, U.* H. J. ind. 17. f. fsesta &c. U.*

Fyrning, f. (af fyra, föra), se Förning.
Fyrnska, f. (Isl. =) eg. ålderdom; gam

la tiders seder och bruk. f. jjaun sum 
haijinu fylgir, G.* Som till den i G. 
omtalade f. äfven trolldomskonster an- 
sågos höra, har Isl. fyrnska, likasom det 
beslägtade ordet forneskja, kommit alt 
särskildt beteckna sådana konster. Ih. 
härleder d. o. på ett ställe rätteligen 
från forn, men på ett annat från firn 
(se Firnarvserk), hvilket senare är up
penbart oriktigt.

Fyrnsemder, se Fornsemder.
Fyrra, förra (forra, förre, firrse), adv. 

1) förr (prins). VG.* U.* VM.* Sk.* f. 
sen, VG. I. K. 14: pr; II. Add. 7: 28; ÖG.* 
U.* Sk.* ÿsen sum f. ser at tali i settar 
trseno, se Tal. Jfr. Fyrst. 2) förr, för
ut (antea). VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.*Bj.* 
G* Sk.* ME. Kg. 6: 5; G. 7: pr. hush, 
ater upbyggia sum f., o: sådana som 
de förut varit, SM. Kk. 2: pr. gange bot 
&c. sum f. (n. ser saght), VM.* St. R. 31: 
pr. 3) conj. förr än. VG.* H.* — Jfr. Fyr.

Fyrnæ orÿ, -vserk, se Firnar orÿ, 
-vserk.

Fyrri, förri, adj. compar. förre. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* G* Sk.* a -ra ÿings da- 
ghin, o: nästföregående, ME. pg. 6. Su
peri. fyrster (förster, forster, fyster), 
a) först. VG.* ÖG.* U.* SM.* G* Sk.* 
gseldi -sta hus, n. som brinner, VG* 
-sta gsef, se Gsef. attundi dagher septir 
första dagh, n. paska, se Attundi. i -sta 
ari, a: inom ett år (sedan qvinnan blef
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gift), G. 19: 38. at -stu, ady.er, först, ora 
ej hofje bör tilläggas 1. förstås under, 
såsom i det följ. säges at andru 1. Jri- 
Jia hofje, ÖG.* til -stæ by, o : närma
ste, Sk.* then ther sæktather ser i -ste, 
o : först, Sk.* Jæt -sta, det första, ge
nast, så snart, U.* VM. I. EJjs. 2: pr; M. 
22. -stu, -stum, adv:er, se Fyrstu, Fyr
stum. b) förnämst. -stu liærra, VG.* 
Jem -sto (n. mannum), SM *

Fyrst, först (forst, fyst, föst), adv. 
först. VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* Bj.* G* 
Sk.* aldræ f. (jfr. Alder 1), Sk.* Jæs 
f., a: f. i Jæs garj, VG*

Fyrsta, första, adv. först. SM.* H.* 
f. Jer Je See. = Jæt fyrsta (se Fyrri), 
SM.*

Fyrster, se Fyrri.
Fyrsti, fyrste (fysti), adv. först. SM.* 

G.*
Fyrstu, förstu (forstu), adv. (daf. n. 

af fyrster) först. ÖG* U.* VM.* G.* 
Fyrstum, förstom, adv. (dat. m. och pl. 

af fyrster) = fyrst.VG. IV. 13; SM.* VM.* 
G.* ME.* St.* sum han ma sær f. hiælpa 
mæj, o: för det första, till en början, 
VG. IV. 19:1. at f., se At 11 c.

Fyrstiinni, förstonne, adv. först. U.* 
VM. II. pg. 15; ME.*

Fyr værande, se For varande. 
Fyræsintiugb, num. (Nd. liirsindstyve) 

fyra gånger tjuge, åttatio. Sk.*
Fyske, se Fiskia.
Fyst, Fyster, se Fyr st, Fyrri.
Fythe ræt, m. (af fith) den på fiske- 

legena gällande rätt. skære sik meth f. 
(jfr. Skæra), Sk.*

Fytzmæn, m. pl. (af fith) män som bo 
på fiskeleget. Sk.*

Fyja, v. a. och f. se Föja.
Fæ (fe, G. gen. fæiar, fear, liær, fea ; 

fearsins, feasins, för fear 1. fea sins, SM.* 
VM.*), n. 1) eg. något som man fångat 
1. satt sig i besittning af, af fa; fä, fä
kreatur, såsom den äldsta och hos no-

madiska folk nästan enda egendom (li
kasom xxt]vos af xTccoficu, nspa af n;p), 
jfr. Griper. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
H.* Sm.* Sk.* )( diur, se Diur. )( villi 
diur idler fughlar, SM.* fæ ok pænnin- 
gar, VG.* fæ idler (annar) koster, Sk.* 
hæfjan fæar, VM.* nokot af Jy fæ (col
lect.), o: af de kreaturen, U.* SM.* Chr. 
B. 10: i. Jfr. Afvita, Fiæt 2, Folk 3, Fo- 
tcr 3, Ihald; Fojer-, Ganganz-, Ilof-, 
Horn-, Legho-, Kam-, Kytia-, Kytta-, 0- 
tama-, Ovana-, Ovita-, Sottar-, Tiujer-, 
Tækkiu-, Værknaja-, Yrknaja fæ. 2) 
gods, (särskilda) ting (af hvarjehanda 
slag). VG* ÖG.* U.* VM.* H.*Sk.* )( 
iorj, VG. II. J. 10. qvikt fæ, o : fäkrea
tur, U.* Sk.* gangande fæ, se Ganga. 
ligiande fæ, liflös lösegendom, )( iorj, 
man (o: träl) och qvikfæ, VG.* fæ æller 
koster, VG. I. R. 13; II. R. 29; p. 29; då 
fæ på dessa ställen synes betyda ting 
i allm., sammanställas här de två så
lunda synonyma orden utan tvifvel där
för, att det ej skall synas som om här 
endast vore fråga om fæ i den inskränk
tare bem:et'.. i'æ sit til gætslu in læggia, 
in lagt fæ, se In læggia. *insat fæ, se 
In sætia. gældguldit fæ, se Gældguldin. 
ræna man fæiar sins, VG.* fore fæ ok 
fulla öra, allitt., a: för full betalning, 
VG.* til fæ sighia, a: lofva skänker, 
VG.* biuja fæ, n. lösen för träl, VG.* 
ÖG.* lösas mæj fæ ok frænda eje, se 
Lösa. fæ föra, köpa eghn mæj fæ, a: 
pänningar I. annan lösegendom, ÖG.* 
bondin sum fæt a, a: egaren till de 
ting, som man genom nam tagit 1. vill 
taga, ÖG.* hin ær fæ atte, a: det bort
tagna godset, Sk.* viti fæ sit &c., n. 
det som blifvit honom fråntaget, VM.* 
lokka ælla spana bo ælla fæ mans (jfr. 
Spana), ÖG.* Je gôræ Jæt ey fore fæ, 
a: för skänkers skull, Sk.* æller fæ 
sum för ær mælt, a: det dräpna krea
turets värde, Sk.* Särskildt förekom-
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mer d. o. i fråga om böter (jfr. Fæ- 
botj Fæ sak): fæ böta ()( fasta I. skript 
taka), ÖG.* ej ganga ok fæ böta, a : gå 
vådaed och erlägga vådaböter, ME. 
DrV£>. 2: pr. vaja ejer falder kununge 
til fear &c., se Falla 6. far eig lagh ok 
eig fæ, han kan hvarken fordra ed 1. 
böter, VG.* b in Ja sik til skæls mæj 
bok ok fæ, o: ined ed (som aflägges å 
bok) och böter, Sm.* hava fæ 1. fæ skal 
væra i taka handiini, U.* fe fram leggia 
1. fram bianja, rajin firi fe, &c. G.* fa 
dom at taka Jcrræ fæ, a: af deras e- 
gendom så mycket som svarar mot bö
terna, Sk. 1.178. Jætta fæ ligge til klok
ko köps, take Jætta fæ boudin, a: des
sa böter, VM.* givi ut fæ Jæt han tok, 
a: böter som han emottagit, H.* — Jfr. 
Atergildi, Handsalder, Stolin, piufsto- 
lin ; Aftökis-, Bolaghs-, Breva-, En-, Flu- 
ta-, Fælaghs-, Fæstnaja-, Fæstninga-, 
Fæstænæ-, Förninga-, Balz-, Handsalit-, 
Inlaghs-, Kisto-, Lan-, Legho-, Lækæris-, 
tlvik-, Vaja-, Vigsla-, Yæjfæ. 3) egen
dom i allm., i synn. lös. ÖG.* U.* Sk.* 
)( iorj, Sk.* kirkiona fæ, ÖG.* fæ skip- 
ta, Ja skal fæ (den dödes qvarlåten- 
skap) i takum standa, taks eig fæ til, 
JriJiungs skipti a fæ Jerra, VG* Jfr. 
Bo-, Bol-, Kirkiufæ. 4) värde; endast 
i sammanställningen fæiar bætri 1. værri, 
bättre, sämre i värde. VG.*

Fear foter, m. fäfot, læggia (n. jord) 
ater undir -t, a: lägga igen odlad jord, 
så att hon åter blir betesmark, ÖG.* 

Fæarfôling (fear-, fæiær-, fôiærfô- 
lengh), f. (af fela, dölja) eg. fadöljan- 
de; så kallas det, om den som dräpt 
en annans häst 1. nöt antingen gömmer 
den döda kroppen 1. nekar till gärnin
gen. veta (nianni) f., VG* full f. kal
lades det om det dräpna kreaturet var 
värdt två öre 1. mera, VG. I. R. 8: pr.; 
däremot heter det: eig ær söjer f. eig 
get &c., a: om sådant mindre kreatur

var dräpet, ansågs och straffades det 
ej som f., II. R. 17. I ML. GulL. stad
gas : nu verftr fear föling a geitom efta 
a sauÖeiu ef maftr drepr ok vil eigi vi ft 
ganga; äfven kallades det i denna lag 
f. om häst 1. nöt var såradt så att dess 
fotter ej kunde bära det till egarens 
hem (Landsl. 37, NGL. II. s. 126, 127); 
EJ. öfvs:r d. o. oriktigt med kvæglyve- 
ri. Jfr. Fæ fylinger.

Fæar ganger (fear ganger, fæganger, 
fiærganger), m. eg. boskapens gång (på 
bete); boskapens betande på den ge
mensamma betesmarken. VG.* ME.* 
Chr.* fang ok f., allitt., se Fang 4. Jfr. 
Mb. D. Gl. o. fægang.

Fea gar Jer, -giald, seFægarJer, -gæld.
Fear kraf, n. utkräfvande af lös e- 

gendom. )( aigna daila, G*
Fæarlæstir (fæiærlæstir), f. pl. skada 

som tillfogas boskap genom våldsam 
behandling. VG.*, där dock utan tvifvel 
bör läsas liorlæsting, hvilket en skrif- 
vare trott komma af fæ och böra heta 
fæarlæsting.

Fear nyt (fea nit, dat. pl. -tium), n. 1) 
den nytta (1. tillgång på födoämnen) som 
man har af fäkreaturen (Isl. fjårnyt). 
mata sefte -tium, Sm.* 2) bruk af (an
dras) fäkreatur, f. (annars olovandis), 
U.*, där annars har afseende på fear.

Fear taki, fæa taki, fæ taki, m. löf
tesmän som går i borgen för pännin- 
gars betalande. U. p. ind. 12; c. 12; SM. 
Po- 1 ; H. p. 13: i. fæster man pæn- 
ninga mæj taka ok vitne Jæt (o: Jæn 
taki) heter f., SM. pg. 10: pr.

Fæbot ( (cahot: pl. febytr, G.), f. böter. 
U.* SM.* VM. II. pg. 12: 4; EL* Sm.* G.* 
)( skript, ÖG.* Sm.* fasta ok f., se Fasta.

Fæ bro, f. bro för boskapen. ME.* 
Chr. B. 3: l.

Fædreft, ? (af driva) betesmark (dit 
kreaturen drifvas i bet). Sk.* Jfr. Mb. 
D. Gl. d. o.
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Fæ fylinger, m. fädöljare ; så kallas 
den som dräper en annans fäkreatur 
och gömmer den döda kroppen. ÖG.* 
Jfr. Fæarfôling.

Fæganger, se Fæar ganger.
Fægarjer, fea garjer, m. fägård, la

dugård. H.* fa akoniu af-Je mans, ge
nom metonymi, = af fæ mans, ÖG.* 

Fægæld (fea giald), n. 1) gäld, skuld; 
äfven böter som skola betalas. )( skript, 
ÖG.* )( skript . . ok all andilik mal, 
U.* SM.* VM. II. Kr. 12: 2. saklös um f., 
fri för de förut nämnda böterna, VM. 
II. Kr. 24: 4. ligger manni hunger a halsi 
æller f., VM. I. B. 7: pr. 2) ersättning, 
gældi sva got qvikt (n. fæ) gen döj© mej 
tiiHum -dum, a: så godt att den andres 
skada blir fullt ersatt, 1. ock ersätt
ning i pänningar, Bj*

Fæhundcr, m. fähund, vallhund. Chr.* 
Fæhus, n. fähus (och stall). U.* SM.“', 

där denna benämning äfven inefattar 
stall; men )( luest hus, VM.*

Fæ köp, n. köp af fäkreatur. St.* 
Fælagh (fælægh), n. 1) gemensamt bo 

1. hushållning. Sk.* sitia i flæt ok f. meth 
fathur, allitt. Sk.* Jfr. Biuja, Bofalags- 
man. 2) bolag, vid livars ingående be
stämdes hvar delegares andel i egen
domen. tak* annars fæ i f. mæj sæ, n. 
någon annans än jordegarens, Sk. I. 225. 
sighiæ at Je (n. jordegaren och bryten) 
æglio hîije i -ghe saman, n. det som 
den andre påstår at han haf Ji utan -ghe 
Jerræ, Sk. 1.217. vita bajum til -glis, 
bevisa att det omtvistade tinget tillhör 
dem båda, s. st. læghs hænnæ (n. hu
struns) fæ æi i f. Csi non fuerit deter- 
minatum qum portio quemque contin- 
gaP), læghs f., læghs æy f. Jerræ i 
mælliu, bôrnæ möthrine skalintakas til 
fælax, Sk.* Jfr. Bofælagh. 3) gemenskap 
i allm. Se Fælags gærj, Hionafælagh.

Fælags, adv. (gen. af fælagh) i ge
mensamt bo. vara f. til saman, VG.*

Fælaghs fæ, n. bolagsegendom. Sk.*
Fælags gærj, f. gemensam gärning, 

företag tillsamman med en annan, gan- 
ga at bium mæj 1. utan f., a: efter 1. 
utan öfverenskommelse med skogens 
égaré, ÖG.*

Fæ lat, n. förlust af egendom. U.*
FælaJ,? (Nd. fælled) betesmark, prov. 

fälad. Sk.*
Fælaji (fælædhe : fileji, G.* gen. -Ji 

för -Jis), n. 1) fä, fäkreatur. SM. B. 5: 
4; 6: pr; VM,* G. 46; St* 2) collect, bo
skap. SM. B. 24: pr ; G. Hist. 1. Jfr. Sma
fileji.

Fælla (fella, G. præs. -lir, impf, fæl- 
di, part. pass, fælder), v. a. (af falla) 
1) fälla, göra att något faller, f. træ (a 
man), hugga ned trä (så att det faller 
på en människa), VG.* SM.* Sk.* havi 
öxamala sin (n. Jæn) sum fældi (n. sko- 
ghin), ÖG.* f. vaten af sins æreltz rum, 
o: sänka det genom utgräfning, Sk.* 
Jfr. Kæfti. 2) fälla, döda. f. diur, ÖG* 
-1er man diur mæjan, om en annan un
der tiden fäller djuret, H. V. 8:1. Jæn 
a ælgh ær -lir, VG. I. FB. 7: l; II. U. 15. 
varga fælla ra, Chr.* 3) hindra, f. an- 
byrgd mans, SM * f. Jing, Jing -lis (firi 
lænsmanni), SM* VM.* 4) försumma (nå
got som skall göras), f., abs. U.* SM.* 
Chr* )( byggia, U* SM.* VM.* H. M. 4: 
i; ME* St. DrVd. 5. )( gærja &c. SM* 
VM.* ME. B. 7: pr. f. bro, diki, færiu, 
försumma att bygga 1. iståndsätta bro 
&c. SM.* H.* f. varj, huj, væjning, 
aku &c. U.* SM* H* Sm.* ME. B. 35: pr. 
f. bujkafla, försumma att fortskaffa ho
nom, )( villa, U.* SM.* ME.* Jæn sum 
han (n. bujkafla) fælde, VM * f. ej (firi 
sik), underlåta att gå ed, SM. Kk. 4: 2. 
not. 80; J. 3; B. 5: 3, 4; 9: pr; 18: 7. kalla 
ej fældan vara, o: säga att vederpar- 
ten har försummat att gå eden i rätt 
tid, och därför ej har rätt att gå den, 
ÖG* lagh -las )( fyllas, U.* H.Kk. 16: l.
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och not. l. vaja ejer -lis seller ganger 
ater, ÖG. Vap. 17: i. f. vitsorj, VM.* 
Ja vserin (ejar) lid dir, o: anses som 
försummade och få ej sedan gås, H.* 
taki -1er lagh firi manni 1. vitsorj bon
dans, o : vållar all partens bevisning an
ses som försummad, SM.* f. laghjing 
firi sik, försumma att fylla lagli seller 
vitne i laghjingiim, SM.* f. Jsen dagh 
sum firi ser fasta &c., o: göra tijafall 
på en sådan dag, Sm.* Jfr. IViJer fsella. 
5) förklara oduglig, bristfällig 1. ogild. 
f. bro, gar J, ÖG.* U* SM.* ME.B. 27: 
4. vita til (huru) mykils hon (n. n se in
din) fselde brona, huru höght hon fsel- 
de garJin, a: huru stora bristfällighe
terna varit på bron 1. gärdsgården, hvar- 
af böternas storlek berodde, ÖG.* nsemd 
-lir ej, VG. II. Add. 12: l; 13: l. f. ej 
( )( vseria), om biskops nämnd, ÖG. Kr. 
13: 2, 3. ejer -lis, ganger ma Jer ej ok 
ejer värjer fselder, ejer värjer fiel
der seller värjer, ÖG.* tolf skselikir 
msen af landinu fsella nsemd, o: svärja 
att hon är uskselika gängen &c. VG. II. 
Add. 2:14. fi) sakfälla, ogilla kärandens 
påstående 1. förklara svaranden skyldig. 
U.*, (men fals och fiollis är här fördt 
till inf. fallas, se Falla 9 c), fsella 1. 
-las, )( vseria 1. vserias, U.* SM. Kk. 10: 
i; 15: 3. not. 19; Kp. 1: 3; 2: pr; pg. 5: 
pr; 6: 2. nsemd -lir )( vser, se Nsemd, 
Lukter; FiarJungs-, UseraJs nsemd. nsem- 
darmajcr skal vseria seller f., se Nsem- 
darmajer. Jset liggi til sin msen af lisem- 
dine Jsen vseria seller f. hun vil, vil 
nsemdamajer Jset vseria han fselde fyr- 
ra, VG.* nseindamsen fsella seller sksera, 
nsemd raji at f., VM.* tolf msen fsella, 
se Tolf. Je tolf skulu annan vseria ok 
annan f., o : den ene och den andre af 
parterna, H. Æ. 16: l. f. man ok fram 
sighia, om nämnd, se Fram sighia. sy
naband ok soknahand fsella man, SM.* 
tolf manna syn -lir man, VM.* syn -lir

annat tiggia, o: en af parterna, VM.* 
varja fselder (af 1. a nsemd), VG.* ÖG.* 
Sm.* Sk.* laghlika 1. rsetlika fselder, dö
ma man fseldan, VG.* heta fselder, ÖG.* 
hserajs nsemdin -lir hin sum sot haver, 
o: käranden, ÖG.* fsels kuna seller 
barnit, o : som är kärande, II. Æ. 16: l. 
fsellis 1. fsels han at ejiniun, o: däri
genom att han ej lagligen går ed, St. 
Kg. 14, 17:1 ; G. 7: 6; 17:1; B. 15, 24. &c.; 
Chr. G. 22:1; J. 20; 1; B. 37: pr. &c. fsellis 
bonde at 1. meth laghuin, o: då han ej 
kan fria hustrun med ed, U. p. 8: l; 
ME. pg. 20: 2; Chr. Tg. 27: 2. -las at vil- 
iavserki 1. hormalum, U.* H.* ful ok fel- 
der at mali, G.* -las til drap, SM.* 
-lis til sakinna, St. Kg. 14; G. 7: 6; B. 15: 
i, 2. &c. -las Je sum drsepin seru, o: för
klaras det att de hafva begått hor, U.* 
Jsen Jer f. vilia, o: vilja hafva fälld, 
U.* atta attungs msen hava Jset fselt, 
söki sva mykit Je fsella, o: förklara 
vara obetaldt af utskylderna, U. Add. 4. 
Jön mal (sum) fseld varja 1. fsellas, a: 
där den tilltalade blir sakfälld, ÖG.*, 
där i R. 3: 2. fallas tydligen är skrifvet 
för fsellas, jfr. not. 9. gilda seller f. vsej, 
godkänna 1. ogilla den vädjandes på
stående, VM.* syn -lir (n. vsej) fore 
manni, VM.* Ja -lis (Ht) sakin, den 
som brustit åt eden, är fälld åt saken 
och måste böta för sitt brott, ÖG.* -lis 
Jsen &c... -lis til fiuratighi marka, mor J- 
gselda, vaja bota &c., o: dömmes att böta 
&c. U.* SM.* VM.* H.* ME. H. 12: pr; 
Chr. H. 15: pr. sksera eller f. til fsebota, 
f. til skrift, Sm.* hvem thesse tolf fsel
la .. the sknla vara fselde at mista hand 
åcc. Chr. Kg. 35: i. hvem Je (tolf) fsella 
seru fselde septer hand &c., o: dömmas att 
mista hand &c. ME. Kg. 31. Ja -lis han 
septir brutum sinum, o: dömmes till straff 
efter brottets beskaffenhet, ME. Kg. 32. 
sik vseria seller f., säges om parter 
som vinna 1. tappa, U.* livat hselder
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bondin vær sik seller -1er sik, o: friar 
sig med ed 1. underlåter det och blir 
sakfälld, VM.* sik siælver f. säges om 
en pari, som genom sitt förhållande i 
rättegången förlorar saken, U.* VM. II. 
pg. 15,19 ; ME. pg. 21: pr. han a baj>a 
ÿôm (n. kunur) v séria seller f., n. med 
del samma som han värjer 1. fäller sig 
själf, VM* Jfr. Lagh-, Nsemd-, Sak-, 
Ijfselder. 7) afdraga, minska, -le sva 
nnkil af husalcgho hans, St. B. 14. -lis 
slikt (1. sva) af mark sum af mark (1. 
andre), SM.* SI.* Chr.* -Ii af halft, VM.* 
senkte skal -las seller utgivas af honom 
(n. pantenom), o: afdragas för panthaf- 
varen af pantens värde, St.* -le af i 
nsrnningoiuen, St.*

Psella, f. fälla, fälld skog. ÖG.*
Felli dur, n. pl. fallucka. G.*
Fselsegh, Fselædhe, se Fselagh, Fselaÿi. 
Fse löt, f. betesmark. VG.*
Fsem, fem, num. fäm. VG. I. Md. 1:1; 

3: 3. ficc.; ÖG. Vins. 6: pr; B. 2: 1; U.* SM. 
B. 10: 2; 15:1; Add. 7; VM. I. pg. 7:1; G.* 
Sk.* ME. Egn. 1: pr.

Fse mark, fearmark (fser mark; dat. 
-ku), f. bys gemensamma betesmark. 
VG*

Fse market, n. kreatursmarknad. Sk.* 
Fseingrena, adj. (gen. af fsem grenar) 

fämgrenig. VG.*
Fsemnatta tak, se Tak.
Fsernt, f. (af fsem; Isl. fimmt) eg. elt 

antal af fäm. 1) fäm dagars tid. innan 
-tar (gen. s.) ater biuÿa, ÖG.* 2) en
ligt ÖG. en enskild sammankomst, som 
på tinget utsattes att hållas mällan de 
tvistande på fämte dagen efter det att 
ett mål förevarit på tinget (så att, då 
detta skett om lördagen, fämten inträf
fade följande thorsdagen). lseggia man- 
ni f., förordna en sådan sammankomst ; 
lseggia f. hem til mans, a: att hållas 
hemma hos honom; lseggia manni f. til 
kirkiiigarÿs, o: att hållas på kyrkogår

den; lseggia f. til hoskiptis, o: för att 
förrätta förverkad egendoms delning; 
domarin lseggi hanuin f. um jiorsda- 
ghin, o : alt hållas om thorsdagen ; sö- 
kia f., a 1. til fsernt koma, infinna sig 
vid fämten; sitia f. (at sialfs sins, jfr. 
At 4), vara tillstädes på fämten; Jing 
ok -tir, stamina tu 1. jry j>ing ok sitia 
tva 1. ]»rea -tir, stsemna (första) annat 
1. J»riJ)ia jjing ok sitia (förstu) andra 1. 
pripiii f., o: ting och de efter hvart 
ting följande fämter; yvarsti f. = ]>ri]>i f.; 
f. af lionga ÿingi til mans nsemna 1. 
lseggia; lseggia (manni) lionga Jings f. 
hem til hans; höta innan finrum lagha 
]>ingum ok fiuruin lagha -tum, &c. ÖG.* 
— I Sk.* förekomma dylika sfadgan- 
den om f. : ÿingmsen lseggiæ f. fore hin.. 
at han vare hemse ofna hrofial sinni; lseg
giæ til f. at ]>e kummi alli til ok repse 
i or]); lseggise fore manni en f. ok en 
annsen ok thrithise; och då här ej fin
nes någon annan tidsbestämmelse, har 
o. f. utan tvifvel sin eg. bemärkelse af 
fämte dagen (jfr. quintus dies, II. 88, 
men blott dies, II. 32.), och ej den oe
gentliga, som förekommer äfven i Y. 
SelL. III. 24, där det (i afseende på det 
där omtalade fall) säges att hvser fymt 
a lseggses til fyurghtsen nsetter. Att ur
sprungliga förhållandet med fämten, äf- 
vensom anledningen till benämningen, 
är alldeles klar af Sk. äfvensom af ÖG. 
(se ÖG. och Sk. gl.), och att därmed 
ej betecknas tiden från det ena tinget 
till det andra, är ännu obekant för St-n 
(Retsh. 250). 3) enligt ÖG. en sam
mankomst, därvid, på en viss dag, först 
efter fäm dagars och sedan efter läng
re tiders förlopp, ett tvistigt ting skulle 
framhafvas. förste f., då fäm dagars 
tid var utsatt (fæmnatta tak); annur 1. 
liöghstc fiemtan natta f., för fæmtan natta 
tak ; ]»æt ær Jön höghste f. nat ok iam- 
langde, i tak lata i alla lagha -tir, &c.
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ÖG.* 3) enligt Sm.* i allm. förelagd 
dag då någon bör infinna sig för att 
verkställa något som skall göras. f.
firi læggia allum iorjæghandiim til ko
ma, f. firi biskop læggia fæmtan natta 
stammu, biskoper a f. firi sokn læggia 
(n. manaja stæmnu) til at gen göra, &c. 
Sm.*

Fæmta, v. n. hålla fæmt. ÖG.*
Fæmtan (fæinptan), num. famlon. VG.* 

ÖG.* U.* SM. Kg. rubr. not. 1; VM. I. M. 
1:1, 6; pg. 17: pr. &c.; G.* Sk* ME. Kg. 
20; Æ. 12; Egn. 8. &c. f. natta fæmt, tak, 
stæmna, se Fæmt &c.

Fæmtandi, num. fâmtonde. VG.* H.* 
Sk.*

Fæmta vitne, n. (af fæmt 2) vitnesmål 
1. vitnens ed, hvarigenom svaranden 
styrker att han på tre ting och tre 
fämter erbndit käranden rätt. ÖG.*

Fæmti (fæmpti), num. fäm te. VG. I. J. 
1; CB; II. Forn. 46. &c.; Ü.* SM. Kk. 15: 
pr; B. 3, 7: 2. &c.; VM. I. pg. 7: i; G.*ME. 
Egn. 1: pr. half f., se Halver.

Fæmtighi (fcmtij, SM.), num. fämtio. 
VG.* ÖG.* U* SM.* VM. II. Æ. ind. not. 
38; St.*

Fæmtunger, m. fämtedel. VG.*
Fænajer (fænæjer), m. I) fä, fäkrea

tur. Chr. B. 9: 4. not. 16; 10: 2. n. 99; Add. 
B. 4. bunder &c. æller annar f., VG.* 
2) collect, fänad, boskap. U.* ME.* St.* 
Chr. Kg. 24:1; B. 41: pr.

Fængilse, se Fangilse.
Fængta (fænkta), v. a. (af fang) skaf

fa, hopsamla (jfr. Rz. Ordb. s. 175). til 
f. Jæt a fat ær, SM.* ; men f. utan tvif- 
vel genom skriffel för forfængta, ÖG.*

Fænita, v. a. (för fænyta ; Isi. fènÿta) 
använda till sin nytta, iak ær eig vij 
taku Jiuver Jin ok eig -tte iak fæ Jit 
æller kosta Jina, edsformulär, VG.*

Fæpilt, m. gosse som går i vall med 
boskapen. ME.*

Færa, færra, v. a. (af fair, compar.
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XII

færi, færri) förminska, pænningar kun- 
nu færas manni, )( væxa, U.* Jfr. Vit- 
færlinger.

Færd, se FærJ,
Færi, se Fair.
Færia, f. färja. U.* VM. II. B. 23:4; H.* 

ME.* Chr. B. 3: 4.
Færma, se Ferma.
Fær mark, se Fæ mark.
Færmer, adj. se Fiærmer.
Færmer, adv. se Fiærran.
Færri, se Fair.
Færsker, adj. färsk, frisk; säges 1) 

om vatten som ej är salt. -kt vatn )( 
salt, ME.pj.35. not. 3; Chr.* 2) om brott 
genast då del blifvit begånget, färsk 
gärning, varja fangin vij -ka gærning, 
VG.* St. Eds. 16: pr; Chr. Eds. 35; Tj. 1: 
pr, 5. fangas 1. varja fangin a -ke gær
ning, ME.* St. Eds. 11: pr; Chr.Kg. 27: 
pr. värjer Jæn man æi fangin a f. g. 
ok var Jer Jo takin, o : han blir ej fån
gad genast på färsk gärning, men lik
väl gripen inan han hinner rymma, )( 
nu komber han undan, U. Kp. 9: 3; men 
då det säges: var Jer Jær takin æller 
fangin a f. g., U. Kg. 6: pr., höra oo. a
f. g. äfven till takin, o: han blir Jær, 
på stället, funnen å bar gärning och 
fångad, likasom då det heter: värjer 
Jær takin ok gripin med a f. g., SM. 
Kg. 6: pr. fangas a f. g. vijer likit, )( a 
færskum fot, se Foter 1. varja takin 
vijer f. g., ME.* St.* varja takin a f.
g. , SM. Kp. 11: pr. vardha a f. g. vidher 
takin, Chr. H. 14. vardha funnen a f. 
g., St. Kp. 27. vardha gripen vidh f. g., 
Chr. Eds. 40. vardha gripen a f. g., Chr. 
Eds. 12: pr. gribe man ved f. g., Sk.*

Færugiller, adj. = köpgilder. mark 
“gill, Chr.* Om ej d. o. tillkommit ge
nom skriffel, synes dess första del böra 
härledas från fara 1. færd, så att mark 
-gill kan öfvs:s mark kurant (af Fr. 
courir).

27
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FærJ (ferd, fer J), f. (af fara) 1) färd, 
resa. VG.* ÖG.* U.* SM* G.* i sainu f., 
o: då han under samma resa vistas på 
stället, ME.* Jfr. A-, Ater-, Biskups-, 
Bort-, BruJ-, Daghs-,Eptir-, Fram-, Hem-, 
Hær-, Köp-, læd-, Pilægrims-, Skiuta-, 
Fm-, Ft-, Yagiiikla fer J ; några af dessa 
sammansättningar (a-, umferd) hafva 
bem. af gång; en (mædfærj) kommer af 
Fara 4. 2) ett sällskap af flera personer, 
som gifva sig åstad till begående af ett 
brott, varæ mæj maniii i f. ok i fylghi, se 
Fylghi. hin ær Iiöfjing var i Je f., hvær 
Jæn ær (i) Jæn f. var, Sk.* Enligt Ed- 
dan skall ferô beteckna ett sällskap af 
fjorton personer; se Flokker 1.

Faer Ja hoin, adj. (Isl. ferfibuinn.) res- 
färdig, färdig, f. bort at sighla, VM.*

Færda dagher, m. = fardagher. Chr.* 
Jfr. Ftferja dagher.

FaerJoglicr (ferduger, compar. -gane), 
adj. (af fara, ferj; eg. den som kan 
gå 1. fara) färdig, i god t stånd. Chr.* 
Jfr. 0-, Yaelferjogher.

Fæ sak, f. mål, hvari böter erläg
gas (till biskopen). Sm.* -kir biskops, 
Sm.*

Faest, f. (af faster 2) eg. stadfästelse;
1) fästning (stadfästelse af giftermåls- 
aftal,jfr. Faestning 2, och Bihanget). VG.* 
U.* Jagliar f. komber a malit, så snart 
saken (a: giftermålsaftalet) är af gifto- 
mannen bekräftad genom fästning, ÖG.* 
taka f., emottaga fästning (på en an
nans vägnar) ; skilia firi f., förrätta fäst
ning; ryva f., bryta förbindelsen (jfr. 
Faesta ruf), VG* f. bryts up,U.Kk. 15: 
i; VM. II. Kr. 20: pr. laeghra konu i -tum, 
Chr. G. ind. 2. afla barn i -tum, ÖG.* U.* 
H. Æ. 13: 6. not. 16; Chr. G. 2: 3. bruj 
siter i -tum, )( i brujbaenki, o: sitter 
där hon har sin plats som fästmö, och 
har ännu icke gått i brudstolen, H.*
2) stadfästelse af köp och vissa andra 
kontrakter angående jord, med före-

skrifna formaliteter (jfr. VG. I. J. 2: pr; 
II. J. 1 ; ÖG. ES. 8). f. til re Ja, fa maej 
(köpe) f. ok umferd, köpa &c. mæj 
f. ok umfaerj, VG.* halda f. at (gæf), 
högtidligen stadfästa gåfvan (om gifva- 
re); halda a f. I- -tum, om säljare; 
halda a -tum ok köpum, om gifvare; 
f. (at eghn) taka, om köpare; skilia 
firi f. (Jæs köps), om en tredje man 
(festa majer) som, i närvaro af kontra
henterna och två vitnen, förrättade den
na handling; sva manga -te taka sum 
&c., o: taga särskild fäst för hvar hern- 
mansdel som är inbegripen i köpet; 
köpa hump mæj -tum; giva, skipta, fa 
(iorj) mæj -tum ok köpum, 0: med 
lagligen stadfästadt kontrakt (jfr. Asker); 
fa iorj mæj -tum (ok köpum) ok (al- 
lum) lagha fangum; bæra f. in til mans 
(jfr. Inbæra) I. a man, med ed öfver- 
bevisa säljaren &c. om den skedda med 
fäst bekräftade förytringen; bsera in til 
mans -ta ok köpa (för -te 1. -tir ok 
köp, jfr. Köp) mæj femtan manna e Je ; 
-te ok köp ær in burit til mans; bæra 
ena f. 1. Here -te in til mans; bæra f. 
a föter döjum, föra sådan bevisning 
mot en redan död person (jfr. H. pg. 
8: 1); Jæn sum -tir fylghia ok köpa 
(för köp), den som genom sådan be
visning kan styrka att han köpt jor
den ; bæra til værJa.. mæj -tum ok 
köpum (jfr. Bæra 1) ; böta firi hvaria f., 
0: för hvar med särskild fäst bekräf
tad hemmansdei, som var inbegripen i 
det ryggade köpet, &c. ÖG.* binda f. 
a rættan æghanda &c. ME.*, där f. i 
några yngre hss. är skrifvet i st. f. 
fasta (acc. af fastar). — Ett fall före
kommer, då samma högtidlighet erfor
drades vid köp som ej angick jord: 
fostra mæj -tum köpa, ÖG.* Jfr. AJal-, 
Köp-, OJol-, Væjia fest. 3) städja för 
arrenderad jord. Se Bolfest. 4) fästa, 
tåg hvarmed ett fartyg bindes vid land
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1. bro &c. (]. en båt efter ett större 
fartyg). St.* Jfr. Fæsta, f.

Fæsta (part. pass. fæster ; n. fast för 
fæst, U. pg. 9: 2.), v. a. (af faster) 1) 
fästa. f. flotholm vij land, U.* ME. B. 
21: pr. vatu (sum) ey ær mæj damme 
fæst, o: uppdämdt, )( mylnu damber, 
Sk* vægh -tis fore maniium, o: stän- 
ges, tillspärras, Sk.* 2) stadfästa. VG.* 
St.* lutrin -ter Jæt han haver fangit, 
ÖG.* ME.* Jfr. Stajfæsta. 3) fästa, tro- 
lofva, a) med sig. f. konu (mæj fastum 
ok fullum skæliun), VG.* ÖG.* U.* VM.* 
H.* Sk.* ME.* f. sik konu (til bus
fru), U.* VM.II. Kr. 20:pr; H.* Sk.*ME.* 
f. sik laghgifta konu, St. H. 3. gul Jer 
(n. kona) -tis mej, Sk.*; jfr. Fæste gul, 
tiulfæstæ. Jfr. Fæster. b) med en annan 
(om giftoman). f. (konu manni), VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* ME * konu f. tro- 
lova æller gifta, ÖG. G. 6: l, där o. tro- 
lova är öfverflödigt, emedan det i detta 
sammanhang ej kan betyda annat än 
fæsta. f. mæj atta mannum, U.* (kuna 
ok man) -as saman, SM.* VM.* 4) fästa, 
städja till sin 1. en annans tjenst. f. 
leghoman, iak -tis eig mæj Jær, VG.* 
sialver sik til leghu f., Ja -ti Jem til 
leghu, o: lega ut till en annans tjenst, 
ÖG.* Jfr. Far-, Leghu fæster. 5) utfä- 
sta, utlofva (böter, ed &c.). U.* ME* 
f. bot 1. böter (fore man), U.* SM.* Sk.* 
ME.* böter.. -tar ok borghajar, hvat 
Jer (n. böter) varo -tar eller ofæstar, 
VG. II. Add. 11: 4,17-19. (hæmnas) æptir 
böter -tar, o: sedan böter äro utfästa, 
VG. II. Add. 7:10; ÖG.EJs.2:1; Sk.*ME* 
Chr. Eds. 10. f. ræt firi brut sin, o: 
böter, SM.* f. brut sin, a: böter, U.* 
vil æi f. (n. fæbôter), H.* Je sum fæ
sta (n. böter), )( ræt göra æller gælda, 
H.* f. (manni) ej, f. atertan manna ej 1. 
fasta ej, ejer var -ter, &c. ÖG*U.* SM.* 
VM.* Bj.* ME. DrVJ. 2: pr; St. R. 24: 1; 
27, 28. ej 1. iorja værn f. ok taka,

ÖG.* ; jfr. Jorja delà. Jæn rætter sum 
Jik var -ter, n. ed som borde gås, ÖG. 
R. 8: pr. f. (manni) lagh, ÖG.* U.* SM.* 
VM*Sk.*ME.pg. 13:1; St. R. 24:1;Chr.* 
ga fæst lagh, gå ed som blifvit ulfäst, 
Chr. Tg. ind. 34. f. lagha böter æller 
lagba eja, ÖG.* f. lagh æller pænnin- 
ga fore brut sin, Bj.* f. lagh æller 
sokn, se Sokn. f. fyrning, U. J. 15: i; 19, 
23. f. iarn, utfästa sig till järnbörd, Sk.* 
f. (drængi) leghu, ÖG.* SM.* f. gint)( 
gælda, SM.* i vald f., se Vald. bönder 
ægha f. presti kirkiu sina ok tilegna, 
o: erkänna honom såsom kyrkoherde, 
Sm.* Jfr. Vald-, (Jtfæsta; Ofæster. 6) 
utarrendera, f. manni (iorj), ÖG.* 7) 
pantsätta. )( kaupa, at fastu selia, G.* 
Jfr. Festu aiga. 8) Sk. brukar d. o. om 
åtskilliga med en viss formalitet in
gångna löften 1. aftal angående jord. 
f. andrum iorj at köpa )( mælæ til 
köps, då i Lat. texten mælæ förklaras 
betyda rnudam et simplicem promissio- 
nem facer e", f, åter 'promissionem con
tacta manuum r ob or ar e^; f. iorth af 
bonde (at köpse), f. köp, f. sik til bryt- 
tiæ, f. bol (a : locare 1. conducere), Sk.* 
-te Ja bol sit (o: förnye arrendet) æl
ler upsighe, om landbo, Sk. I. 225.

Fæsta (fastu för fæstu, II.), f. 1) (af 
verb. fæsta 1) a) i allm. det hvarmed 
något fästes, fäste; se UarJ fæstæ. b) 
särskildt = fæst 4. Bj.* St.* Jfr. Fæste. 
2) (af fæsta 2) fasthet, gällan de kraft, full 
f., VG.* 3) (af fæsta 3) fästning, trolofning. 
SM.* VM.* G.* 4) (af fæsta 5) utfästelse, 
löfte. SM.* VM.* H.* dylia f., neka att 
böter 1. ed blifvit utfästa, U.* SM.* H. 
pg. 13: l. gælder ei æptir -tunne, be- 
taler ej (böterna) sedan (1. såsom) det 
blifvit utfäst, SM.* 5) (af fæsta 6) ar
rende. VG.* hava iorj at -tum (af an
drum), ÖG* fara af -tu sinni, o: från 
den arrenderade jorden, Sk.* Jfr. Ars 
fæsta.
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Pæsta kona, fæstikona (festir kona), 
f. fâsteqvinna. VG.* ÖG.* U.* SM.* SU.* 
ME. G. 4, 5.

Pæsta kiinu barn, n. barn afladt i fà- 
stom. ÖG.*

Pæsta majer, fæstimajer (fæstaman), 
m. 1) fästeman. VG.* H* ME.* Chr.* 2) 
enligt ÖG.*, den man, som vid köp och 
andra kontrakter om jord förrättar 
fæst (firi fæst skil, se Fæst 2). Jfr. Fæst- 
naja majer.

Pæsta piga, f. fästemö. Chr.*
Pæsta ruf, n. (af ryva) trolofnings- 

skilnad. VG.*
Fæste, n. 1) = fæsta 1 a. Se Landfie- 

ste. 2) fäste, befäst borg. ME.* Chr. 
Kg. 10: l.

Fæste gul, n. guld, hvarmed qvinna 
fästes. Sk.* Jfr. Gull, Gulfæstæ.

Fæster, adj. (part. pass, af fæsta) tro- 
lofvad. kona ær fæst (inanne), hion æru 
fæst, VG * ÖG.* U.* Jfr. Laghfæster, Fan
gen fæst.

Fæstiband, n. (Isl. festiband) 1) band 
1. rep, hvarmed något fastbindes. St.*, 
där med d. o. troligen menas rep 1. 
annan vid hus 1. bro fäst inrättning, 
hvarvid ett fartygs fästa fastbindes. 2) 
väggband, den öfversta stocken på lång
väggen, som (genom de därvid fastade 
tvärbjälkarne) sammanbinder hela hu
set; såsom Ver. förklarar detta, af an
dra förf., äfven Ih., misförstådda ord. 
VG.* VM.* Jfr. Vægband.

Fæstikona, Fæstimajer, se Fæsta kona, 
-majer.

Fæsti pæninger, m. 1) fästepänning, 
städja till legohjon. U.* SM.* VM.* H. 
V. 10; ME.* St* Chr. B. 15: pr, 5. 2) hand- 
pänning vid köp af lös egendom. St.* 
)( guds pæninger, Bj.* ær f. a givin, n. 
vid det förra köpet, SM* 3) städja vid 
skeppslega. Bj.* St* 4) städja vid hyra 
af fastighet. St.*

Fæstir, pron. pl. superi, se Fair.

Fæstnaja fæ, n. skänker, som vid tro- 
lofning af fästemannen gåfvos åt gifto— 
mannen. U.* VM. II. Æ. 1: pr, 3; H. Æ. 1: 
i. sva ganger f. sum arf ganger, rättig
heten att taga fästningafä, och således 
att vara qvinnas giftoman, går i sam
ma ordning som rättigheten att taga 
arf efter henne, VM.* bæra f. op a f. 
(jfr. Fæstninga fæ), VM.* Jfr. Fæstæ- 
næ fæ.

Fæstnaja majer, m. = fæsta majer 2. 
ÖG. ES. 16: 2. not. 89.

Fæstnajar stænma (fæstnæjæ stæmp- 
na), f. sammankomst till trolofnings 
förrättande. VG* ÖG.* Jfr. Fæstninga 
stænma.

Fæstnaja val, n.? = fæst 2. ()G.* Hvad 
i denna sammansättning val betyder, 
är svårt att förstå; det synes ej kunna 
vara skrifvet för vald, såsom en yngre 
hs. har våld ; snarare är det skriffel för 
mal, då ordet eg. skulle betyda det 
mål (köp &c.), där fæst eger rum, I. 
det tal som därvid hölls af fästens ord
förande, fæsta- 1. fæstnaja majer (jfr. 
Fæstninga mal); i allt fall är det klart 
att orden komber f... mællum Jerra 
hafva afseende på det som i del föreg. 
säges: Ja skulu Jer skipta mæj fæ
st um ok köpum.

Fæstning,f. 1) (af fæsta3) fästning, tro- 
lofvande (giftomannens handling). VM.* 
binda 1. fylla f., bevisa att denna hand
ling skett, VM.* ræna annan (n. man) 
f., göra ingrepp i giftomannens rätt 
att fästa qvinna, U.* Jfr. Fæstninga fæ, 
-mal, -ran, -stæmna. 2) fästning, trolof- 
ning (äktenskapsaftalets stadfästelseoch 
den därpå grundade förbindelsen mäl- 
lan fästehjonen), halda f., f. skils, U. Æ. 
1: 3, 4. biskoper skil f. at, ME. G. 2: 6. 
f. bryts up, U. Kk. 15: l. not. 55; VM.* 
alla barn saman i f., ME. G. 2: 4. Men 
f., VM. II. Æ. 1: l, är troligen skriffel för 
fæstninga fæ. 3) (af fæsta 5) utfästande,
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löfte, malsæghande lite at f. sinne, o: 
sedan han nöjt sig med tillbudet af vå
daed, kan han, fastän denna fälles 1. 
återgår, likväl för sin del icke fordra 
mer än vådabot, ÖG.* 4) (af fæsta 8) 
stadfastelse af jordaköp med en viss 
formalitet, bôtæ fore f., n. om han ej 
vill hålla köpet, Sk.*

Fæstninga fæ (fæstinga fæ), n. = fæst- 
naja fæ. U.* VM. Æ. 1:1; H. Æ. 1: 3. bæ- 
ra f. a f., lägga fästningagåfvor på fäst- 
ningagåfvor (som förut blifvit gifna af 
en annan), a: trolofva en qvinna som 
redan är fäst med en annan man, U.* 
H. Kk. 15: i. Jfr. Fæstning 2.

Fæstninga mal, n. trolofvande; f ill— 
äfventyrs eg. det tal som afgiftoinan- 
nen hölls vid trolofning. ræna nian -la, 
Jæn rænter ær -la (jfr. Fæstning 1), VG.* 
U.* I gl. vid VG. är d. o. hänfördt till 
nomin. -mal!, men detta är, med jäm
förande af talesättet ræna man gipta 
mala, rättadt i ÖG:s gl. o. gipta mal.

Fæstninga ran, n. ingrepp i giftomans 
rätt att fästa qvinna. VG.*

Fæstninga stærnna, f. =fæstnaja stæm- 
na. ÖG.* U.* VM. I. G. 1 ; II. Æ. 1: 4 ; H. 
Æ. 1: 4; ME.* Chr. G. 14.

Fæstninga öl, n. gästabud vid trolof
ning. St.*

Festu aiga (-eyga), f. (af fæsta 7) pant
satt jord. G.*

Fæstænæ fæ, n. = fæstnaja fæ. U. Æ. 
1: pr. Detta ord har möjligen tillkom
mit genom skriffel, men kan dock här
ledas från ett annars okändt ord fæstan, 
f = fæstning; ordet fæstendhæ fæ, som 
förekommer i den af Mb. utgifna gamla 
D. bibelöfversältningen, är dock snarare 
skriffel för fæstnedhæ fæ, än det sena
re, som finnes i D. Rimkrönikan, skulle 
vara tryckfel för fæstendhæ fæ, såsom 
Mb. tror, med åberopande af Sv. fæ- 
standefæ, hvilket ord dock endast fin
nes hos Ih., som orätt citerar U.

Fæt, se Fiæt.
Fæ taki, se Fear taki.
Fsetil, m. (Isl. fetill; N. fetel) band. 

bæra arm i fætlum, Bj.* St.* Jfr. Fiti.
Fætillôs, adj. obunden 1. med lossade 

band. Ja falz f. byrje, då banden loss
nat faller bördan, säges om föred som 
blir ogild då tylftareden, hvarigenom 
den skulle bekräftas, ej följer därpå, 
ÖG.*

Fætlajer, adj. (af fætil) försedd med 
band, o: gehäng (om svärd). Sk.* Jfr. 
U fætiajer.

Fæjerni, fæjrini (fajerni), n. 1) fä
derne (slägt). f. ( )( möjerni), VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* G.* ME.* -nis frændi ( )( 
möjernis frændi), VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* Sk.* ME.* vara (n. skylder) a -nit 
( )( a möjerni), ÖG.* Sk.* varæ a -nis 
alf, Sk.* bröjer a -nit )( sunderkulla 
bro Jer a möjrinit; -nis bröjer, half- 
bröder på fädernet, )( möjrinis bröjer, 
ÖG.* ærvi f. æller möjerni, o: fader 1. 
moder, U.* -nis eller möjernis bref 1. 
ensak, o : faders 1. moders, St.* 2) fä- 
dernearf, a) i allm. f. ( )( möjerni), VG. 
I. A. 8: pr, 3 ; II. A. 11 ; Add. 7:18; III. 83; 
IV. 2 ; ÖG. EJis. 7: pr ; Æ. 8: pr ; 9: l ; 10: 
pr, l, 3; U.* SM.* VM.* Bj.* G.* Sk. 1.18, 
22, 53, 63; Add. C. 2; K. 2; IV. 29; ME. 
G. 3, 10: l; 16; St. G. 18: pr; Æ. 21: pr. 
gripa til -nis, )( til fanga 1. fanganians, 
säga sig hafva ärft jorden, U.* ME.* 
gangi f. til -nis ok möjerni til möjer
nis, arfvet efter fadren och modren 
(a: mannen och hustrun) går till hvar- 
deras slägtingar, U.* SM.* VM.* ær f. 
hans, äro husen ärfda, U.* annar kallar 
fang ok annar f., viti fajir fang ok 
sun f., se Fang 8 b. taki Jæt hvar af 
f. &c. VM. I. G. 11: l, där orden taki 
— sum æpti ær utan tvifvel i en äldre 
hs. varit antecknade i brädden, men af 
en afskrifvare blifvit på orätt ställe 
införda; de borde hafva kommit efter
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de nästfölj. orden: æru all finghur.— 
möjaerni. Jæt ma ey du glue slökifriju 
börniim til -nis, o: gälla såsom bevis 
för deras rätt alt ärfva fadren, Sk.* 
skifti (n. Jæs döja hovojlot) allum hans 
börniim til -nis, o : den aflidne fadrens 
hufvudlott delas mällan alla hans barn 
af båda kullarne såsom deras fäderne 
(men de hufvudlotter som tillfalla hans 
barn af förra giftet, hvilka äro den se
nare hustruns styfbarn, få dessa i stäl
let för sitt mödernearf, då detta ej 
förut blifvit afvitradt, jfr. Firi 10), Sk. 
I. Add. C. 2. Jfr. Ærfja vita. b) i synn. 
fädernejord, f. ( )( möjerni), VG. II. R. 
30; J. 46; III. 52; ÖG. ES. 3: pr; 19; pr; 
20: 2; 22; B. 9: 4 ; U.* SM.* VM.* G.* Sk. 
I. 25, 26, 36 ; ME. Egn. 2, 11, 31: 1. f. 
fornt ok gamalt, H.* mit rætta f. eller 
mödherni, Chr. J. 30: i. fult f. ok ald 
©Jil, VM.* sik (dat.) firi f. vaeria, för
svara (jorden) för sig såsom fäderne, 
o: bevisa att han ärft henne, SM.* ur- 
liadder liggi Jein firi f., o: de behålla 
honom såsom en orubblig (ärfd) egen
dom, SM.* — Det bör märkas att f. 
ofta, då det ej är )( möderne, äfven i 
sammansättningar, nämnes i st. f. arf 
i allm., utan att det därför, att sålunda 
denominatio fit a potiori, kan antagas 
att d. o. i sig själft har en vidsträck
tare bem. än den egentliga, som ordet 
tydligen inefattar (jfr. ForluefJi). Jfr. 
Fanga-, Fasta-, Fajor-, Forna-, Mojor 
fæjerni; Fæjernis ejer &c.

Faejernis ejer, m. ed därom, att man 
har ärft jord (eg. af sin fader). Chr.* 
)( fasta ejer, SM.*

Faejernis gar Jer, m. fädernegård. SM* 
St.*

Faejernis iorj, f. fädernejord. VM.* 
Sk.* )( möjerni, VM.* )( aflinga iorj, 
U* ME. Egn. 11 ; Chr. J. 9: pr.

Faedhernis land, n. fädernesland. St.*

Fejernis oyrar, m.pl.fädernes lösören. 
G.*

Faejernis vita, f. bevisning därom, att 
man ärft jord (eg. af sin fader), vita 
1. vaeria nuej f. (sinni), U.* H. J. 14: pr ; 
ME.*

Fæjringar, m. pl. slägtingar på fä
dernet. ÖG.* )( möjringar, ÖG.* Sm.*

Fæjrini, se Faejerni.
Fæjur, fæjær, se Fajir.
Faeæghamle, m. égaré af fäkreatur. 

Chr.*
Födslodagher, m. födelsedag. VG.* 

Jfr. Vara fru födslo dagher.
Födslo timi, m. födelsetid. VG.* Jfr. 

Fôjilse timi.
Fögheti, se Foghati.
Föl, se Fyl.
Fölas (folas), v. dep. (af foli) eg. vara 

dåraktig; vara löpsk, prov. fuläs, föj- 
läs (Rz.). hyndsima fölis, ÖG.* hynda vil 
med hundom löpa eller fölias, Chr.*, 
där den som ur ÖG. hämtat denna an
teckning, troligen menat att fölis be
tydde följer med.

Fölghi, Fölghia, FölghJ, se Fylghi &c.
För (for), adj. duglig, i godt stånd; 

i stånd (att göra något), bro värjer f., 
ME.*, där texten har gild, utgar Jar ok 
lij skulu vara firi ok gild, VG.*, där 
firi kan vara skrifvet för föri (svarande 
till ntg.arjar) 1. för, likasom firi, fore, 
for och för, præp. omväxla, 1. ock hafva 
tillkommit genom skrilfel, då en af- 
skrifvare orätt tagit ordet för i en äl
dre hs. för præp. firi (jfr. Bihanget). 
fa hanum föran (haest &c.) 1. fae Jaet fört 
jer til sysln sinna, ÖG* ME.* fa hanum 
fört (n. fse) fore, o: i st. f. det sårade, 
St. B. 18: pr. Jær til hans (n. fæ) vär
jer fört, VM * Jianistae man aer ei f., 
o: i stånd att tjena, ME.* Chr. Kg. 13: 
i. f. folkvapn bæra, ganga, at Jola sa- 
Jul, taka leghu &c. U.* VM* Bj* Sk.*
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St. SVI. 10. vara til ængsins för, ÖG.* 
ær ei fört ivi (n. bro) fara, o: ser ei 
bro f. &c. SM.* barn ser eig til sep- 
tinnseli fört, se Æptirmseli. han ser egh 
f. at væria, o: i stånd att komina till 
tinget och försvara sin sak, ÖG.* han 
ser sei f. (n. at koma) til Jings, VM.* 
ME.* Chr. SVI. 12. vi serum sei f. msej 
Ja'ssu barni (n. koma) yvi skoghin, VM.* 
sen han f. ser, n. att fara till tinget, VM.* 
Jfr. Far-, Jsem-, 0-, Van-, Vsel-, Vserk- 
naja-, Yrknadha-, Ærvadhes för; Eld-, 
Jam-, Men-, Mis-, Oföri.

För, före, præp. se Firi.
För, adv. se Fyr.
Föra (fora; fyra, G. föret för före 

thet, Sk.*), v. a. 1) föra. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* H.* Bj* G.* Sk* han fores 
os (dat.), o: till oss; före han sinum hse- 
rajshöfjinga, VG.* f. sik (n. a hati), 
VM.* vsegh seller bro af staj f., a: flyt
ta till ett annat ställe, U. V. 23: 3. f. 
hus til sin, a: föra med sig (om land
bo som flyttar), ÖG. B. 9: 3. hus a kir- 
kiuhol 1. tompt f., a : bygga, U.* i sselder 
f., a: sälja, ÖG.* f. vapn, o: bära, Sk.* 
f. fasta up a döjan man = bsera fsest 
a föter döjum (se Fsest 2), H.* f. Jing 
at inanni = kalla Jing fore gar J mans, 
H.* f. band ok stok ofna man, se Stok- 
ker. man basta ok i band f., se Band 
1 h. f. giptur i giptu, genom nytt gif
tes ingående sammanblanda den till de 
särskilda giftena hörande egendom, H.* 
Jem haver iak allnm frijdom fört, se 
Frijdomber. Jfr. Af-, After-, Ater-, Bort-, 
Dom-, Fore-, Fram-, Hem-, In-, Tak-, 
Til-, Up-, Vt-, Valdföra; pingfyra, Flat 
förses, Baförning. 2) införa, gojs ser i 
(n. garjin) fört, VG. III. 100. f. akseran- 
din i gotsit, o: införa honom i besitt
ning, gifva honom införsel, Chr.* 3) 
göra. f. skyr J a not, SM.* f. sar a man, 
Sk.* f. ej, ÖG* H.* Sk.* f. ej sik af 
handum, ÖG.* ; jfr. Effort, Jaen sum f.

skaï (n. ejsörit), ÖG.* f. lagh, VM.* 
H.* Sk.*; jfr. Loghförse. f. (lagha) dom 
(a man), VG. II. p. 58; VM.* f. orloff, 
föra krig, Sk. V. 5: 52. Jfr. Fnlföra.

Före se, se Fore sea.
Förkasta, v. a. förekasta, tillvita. Chr.*
Förloff, n. förlof, tillåtelse. U.*
Förma, se Fyrma.
Förmer, adj. förre. Sk.*
Förnas, se Fyrna.
Förning (fyrning, VM. G.), f. 1) gåf- 

vor mällan fästehjon. IL* VM. II. Æ. 1: 
3; ME.* St. G. 6: pr, 1, 2; Chr. G. 2: 5; 6: 
pr; 7: pr.; men genom skriffel för for
cing, ÖG.* 2) förning af matvaror till 
bröilopp. G.* Att sådana förningar, än
nu brukliga bland allmogen, på Gotland 
fordom bestodo af kakor, ser man af 
G. II. 27 ; III. 28.

Förning, se Fyrning.
Förninga fse (forneghse fse, VG.), n. = 

förning 1. VG.* U.* fæstnaja ok -ga (n. 
fse), U. Æ. 1: 3; H. Æ. 1: 3.

Förr, Förra, Förri, se Fyr &c.
Församhla, v. a. församla. Chr.*
Försl, f. 1) förande. Se Bortförsl. 2) 

försel, fora. konungs -lar, H.* f. spiltis, 
o: sakerna som skulle föras, U.* Jfr. 
Klif försl.

Förslå, f. = försl. Chr.*
Först, Första, se Fyrst, Fyrs ta.
Förste, m. förste, sveriges f., ärke

biskopens i Lund titel, Sk. IV. 1. not. ll.
Förster, Förstu, Förstom, se Fyrri, 

Fyrstu, Fyrstum.
Förstomsesso öl, n. gästabud då kyr

koherde första gången förrättar mes- 
san. ME.*

Förstonne, se Fyrstnnni.
Förvara, se Forvara.
Föja (fvja, G.), v. a. I) föda, fram

föda. f. (döt) barn, VG* ÖG*U.* VM. 
I. Kr. 12; Bj. 14: 19. karl ok kærling 
fö Ja barn, H. Kk. 11: i. fö Jas (af kono),
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VG.* U* SM.* VM.I. Kr. 9: 6; B. 36; G. 
12; ME. G. 23: pr. föjas )( allas, U.* barn 
ær 1. varier (qvikt, siukt, döt) föt, VG.* 
U. Kk. 11: i, 2; Æ. 11:1; VM. I.Kr.6: pr; II. 
Æ. 12: 4; Sm* Bj. 11: 4; G* Sk* ME. Æ. 
4. födder i vangum &c. VG.* fôjis (n. 
(fyl, kalver &c.) af (hors sella ko &c.), 
ÖG.* inrikis födder, ofödder sum föd
der, SM* ME. Kg. 5: 8; 6: 5. födder af 
svenskum fadher, Sf. Kg. 2 a: pr. af bro- 
bor 1. systur föjas 1. födder, o: här
stamma från, ÖG.* U. Æ. 11: pr; Add. 7. 
Jfr. Af-, Fram-, Hemföra : Til fö Jas; 
Barn-, Hema-, In-, 0-, IJtfödder. 2) fö
da, uppföda, underhålla. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM. I. E£>s. 8; G.* Sk.* f. ok fojra, 
allitt. SM.* nu skal frillubarn (acc.) f. 
fajir (nom.) &c. U.* Jfr. Fram dragha, 
Hema, llnföja.

Föja (fyJa, G.), f. föda. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM. I. Kr. 3: pr; 5:1 ; G.* ME. 
Egn. 7, 19: pr ; Chr. Kg. 24: 1. sselia ior J 
til Jriggia ara f., H. J. 1, 15. husfrun 
raji (fore) f. sinni, o: så mycket som 
behöfves till hennes underhåll, U.* VM. 
I. G. 12 ; IL Æ. 10:1 ; ME. G. 23: pr; St. G. 
17: pr. Ja ser föjan legkan, o: födan 
som kreaturet får, gäller som betal
ning för begagnandet, ÖG.* Jfr.Arsfödha.

Föjilse timi, m. = födslo timi. VG.*
Föjo koster, m. föda, underhåll. U.* 

SM.*

G.
Ga, se Ganga.
Gall, m. gafvel. Bj. 33: 2 ; G.* St.*
Gagn, n. 1) gagn, nytta. SM.* Chr.* 

gott g., U.* taka g. af kseldu, ÖG.* 2) 
vinst. G.* St.*

Gagna, v. a. gagna. SM.*
Gagnliker (ganghliker, ganliker), adj. 

gagnlig, nyttig. ME.* St.* Chr. Kg. 8:1.
Gait, se Get.
Galbsenker, m. (för gallbsenker) gaf-

velbänk, en bänk innerst i rummet vid 
gaflen (då ingången var från den mot
satta gaflen, prov. galbänk, ”bänken 
framför bordsänden, i motsats till lång
bänken, som står vid stugans långvägg” 
(PM. Ordb.), H* Jfr. Mb. D. Gl. o. gavl- 
bsenk.

Galdvijer, m. (af galder, ofruktbar, 
ofruktsam, hvaraf gallko, ko som ej 
kalfvar, gallstrand, ofruktbar strand &c.; 
Isl. geldr, D. gold; jfr. Galnöt, Gselda) 
trä som ej bär frukt. )( ek, ÖG.* Jfr. 
Döfvijer.

Galga trse, n. (Isl. gålgatré) trä som 
brukades till galge (jfr. Gren). Chr.*

Galghi, m. galge, man til g. döma, 
ÖG.* Sk* lata Jiuf a g. seller gren, 
dömas til gren ok til g., allitt., se Gren.

Galin, adj. (eg. förtrollad genom troll
sång, Isl. galdr, af gala, sjunga) galen, 
rasande. (A-n, som upptager den anf. 
härledningen af d. o., hänvisar till R-t, I. 
172 ; men den fanns förut ej blott i gl. vid 
ÖG., utan redan i NS. Gl. o. galldr; 
det må tilläggas att Ital. incantato, Sp. 
encantado och Fr. enchanté eg., likasom 
Lat. incantatus, betyda förtrollad ge
nom sång.) g. man, man var Jer g., VG.* 
U.* SM* VM. II. M. 2: rubr.; H* )( vit- 
villinger, IL* VM. II. J. 12. hunder vär
jer g., ÖG.* Chr.*

Galnöt, n. (af galder, jfr. Galdvijer) 
gallko. VM.*

Galt, se Gælda.
Galter, m. galt. SM.* VM.* G* ME* 

St. DrVd. 16: pr; Chr. DrVd. 17: pr. Jfr. 
Fargalter.

Gamal (f. gamul, defin. gambli; gen. 
-hla, dat. -blum &c.), adj. 1) gammal 
(ej ny 1. ung). ÖG. VaJ>. 32: l; G. 16: pr; 
19; B. 10, 25:1; U. Kk. 7; 5; SM. Prol.; 
Gotl. 65; Sk.* )( nyr, ÖG. B. 1: 2; 8: 2; 
11: l; VM. I. M. 20: pr; G* )( unger, VG. 
I. VS. 2: pr; Br. 2; U. M. 11: 2. svser- 
kir 1. adalvarder gambli, VG. IV. 15:11,
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13; 16: 5. gambli karlin, o: fadren, ÖG.* 
forn ok g., U. J. 15: l; V. 17: pr. gain ul 
lagh, VG. II. Kk. 52; ÖG. Æ. 2: pr; U. 
Conf. g. reter, G.* -1t kronunna gots, 
VG. V. 1. gör byr ok g., allitt., se Gör. 
gamul byr]), se Byr]» 7. gaiiiul fornhsefj, 
se Fornhsefj. brat sum -It ser, = gamul 
byrj, såsom i det föreg. säges, )( af- 
liing, H.* Jfr. Ofgamal. 2) gammal(mer 
1. mindre), af en viss ålder. U.Æ. 11: 
2 ; VM. I. M. 3: 5. ars, fsemtan &c. ara, 
Jriggia iamlanga, niu nata, mana Ja &c. 
g., VG.* ÖG.* U. Kk. 7: 6; SM. Kk.7:pr; 
15: 4; VM. I. Kr. 3:1; Gofl. 17: pr; 20: pr, 
14; Sk.* ME. Æ. 16: pr; Egn. 8; B. 27: 3; 
35: 4; pj. 1. Jfr. Siunsettinger.

Ganga (ga, præs. -ger, gar; impf, gik, 
gek, giek, pl. gingii; sup. gangit), v. n. 
I) gå, i eg. bem. a) i allm. U.* VM.* 
G.* )( rija, SM.* G.* Sk.* koma -ande 
)( ridande (akande, roande), ÖG.* U. M. 
11: pr. )( liggia, VG.* g. uppi )( Iiggia 
i seng, G.* stigha seller g., se Stigha. 
för g. msej (fate), U.* Jset a föte -ger, 
se Foter 1. JiuJrar man.. ok -ger (n. 
lisester) a annars (seng), om hästen som 
man tjudrat i sin egen äng, likväl kun
nat gå in på grannens, SM.* -ande fse, 
boskap (res se moventes), ME.* Chr.*, 
jfr. Ganganz fse. g. )( rinna (om häst), 
gå passgång, o: på en gång upplyfta 
de fram- och bakben som äro på sam
ma sida, ÖG.* jfr. Gangare. g. i sokn 
annars prests, a ]>ing, i kirkiu &c. VG.* 
ÖG.* g. a gengserj, se Gengserj. -ge 
hvar byr i sit mserke, a: delegarne i 
byn gå till det råmärke, där de påstå 
gränsen vara, VG. I. J. 16: pr; II. J. 37. 
vilder g., SM.* til ryggia g., se Til ryg
gia. g. a skra, se Skra. ilri tylft g. ok 
svseria, se Tylft. utan han gar af gar Je 
Jses &c., o: kommer därifrån, ME. B. 
29: 3. Jser -ge horn gen borne &c., Ja 
ma klöf um klöf g., se Horn, Klöf. 
stadhsins serinde sökia ella g., o: gå

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. X1L

för alt uträtta &c. (jfr. Sökia), St.* b) 
med afseende på särskilda förhållanden 
(då gåendet betecknar en människas 
tillstånd, afsigten 1. ändamålet med gå
endet o. s. v.), -ger (majer) Jser ivir, 
o: lefver han mer än ett år )( sen han 
dör innan &c. VG. I. B. 9; II. Fr. 13. -ge 
af radheno, o: uteslutes, St.* g. hem at 
manni, n. i afsigt att skada, VG.* g. 
hem at manni mej vrsejs hsendi I. vrsejs 
vilia, Bj.* g. i mans gardh (meth ufyrmd), 
Sk.* hser -ger a land, o: infaller, U.* 
g. at stisela, o: stjäla (om flere som äro 
i sällskap), VG.* g. undir las ok nykla 
ok spana bo mans, SM.* g. a bulster 
ok bleo &c., o: göra hor, U.* g. sefte 
kunu (ok gsera dighra bana), ÖG.* g. 
at biuin, g. seftir selghium 1. biorn, ÖG.* 
U.* g. a biornspiut &c., o: komma där
på och blifva skadad, VG.* VM.* g. ut- 
1 sendis, o: såsom landsflyktig, U.* g. af 
lande, se Land, -gi ater in, återkomma 
i landet, ÖG.* g. i kirkiu seftir barn 
sit seller bonda sin, o: för att blifva 
kyrktagen, ÖG.* SM.* VM. I. Kr. 3:5. fi- 
ri g. msej tylftar eje &c., framträda 
på tinget för att aflägga ed, se Firi 
ganga 1. -gi fram msej vitnum, se Fram 
ganga 1. -gi til msej siax manuum, -gi 
til ok svserise, Sk. K 71, 105, 220; III. 15. 
til g. (ok svseria) msej tylftar eje &c. 
VG.* til g. msej (sannum iarteghnum 
ok) tvseggia manna eje, til g. msej sur- 
num eje vita &c. ÖG.* (msej) vitnum a 
man g., vitne skulu g. a man, g. vit
num a (mal), ejum a mote g., g. la- 
ghum np a, ÖG.* Jsen sum Jor til g., a : 
framträda for att svärja, ÖG. B. 37: pr. 
(vitne) svserin ok -ge for nsemdena, vitne 
-gen (n. for rsetten) alt lika vsel, Chr. 
Kg. 26: i; Tg. 12: i. bygninga vitni ganga 
a man, senkt! (vitni) -gi gen 1. mot (Jörn 
vitnum), vitni ganga uni ran, U.* g. til 
aijs, gå ed, G * hörsengiar ganga aep- 
tir tvsenni tylftum, VG. I. B. 1: pr. gangs

r. 28
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nokrum vitnum a (n. ma lit), a: om kä
randen framträder med vitnen och dessa 
blifva hörda, VG. II. Add. 7: 26. syn ok 
vi! egh i (n. næmd) g., o: inträda, vara 
med i nämnden, ÖG. R. 1: 2. g. in til 
mans, o: gå till honom för att aftjena 
böter med arbete, U.* SM.* VM.* ME* 
g. til ærvodhis, se Arvuji. ganga a mat 
ok mala (mæj bonda), se Mali. g. a vist 
mans, g. a kost medh andrum, se Vist, 
Koster. 2) g. förekommer bildligt i en 
mängd talesätt, som väl grunda sig på 
bem:en gå, men dock mer 1. mindre af- 
lägsna sig därifrån, at illu g. sum bil
der at stene, ett ordspråk om dem som 
föra en dålig lefnad, se Bilder, -ge til 
Jæs (sum) han utsætte, a: andre pant- 
hafvareu hålle sig angående ersättning 
för bristen till förste panthafvaren af 
hvilken han emottagit panten, och denne 
sölte pantegaren, St. Kp. 11: pr. g. til 
vins 1. salans, ÖG.* til urgæf g. til æl- 
stu brojranna, a: söka att få den af 
dem, ÖG * g. undan frælse, gå från 1. 
upphöra med rustljensten, ME.* g. ater 
mals, gå tillbaka 1. afstå från målet, G.* 
malsæghandi -ger undan lænsmanni, a: 
går från länsmannen då han ej erkän
ner sig vara målsegare, U.* VM. II. pg. 
14. pr. g. af raje annars, gange ekke 
Jær af, se Aflc. g. til mans, mæj 1. 
fran manni, förena sig med 1. skilja sig 
från honom, SM.* -gi til Jera tolf ter 
Je hælder vilia, til hvilika.. Je vilia 
g., -gin ina*J hvarinm Je hselder vilia, 
a: förena sig med, U.* -ga Je 1. Jön 
vitni fra han uni, a: vilja ej svärja med 
honom, U.* -ga Je (n. tolf mæn) æy 
mæj landboa, H.* sunder mæj sokn 
ganga, se Sunder, g. æptir domarans 
domi, a: följa den, rätta sig därefter, 
VM.* g. til rætta 1. rsettinda, se Bætter, 
Rættindi. gutar gingu undir svia kunnng, 
o : underkastade sig, G.* g. undan mæj 
(vitniim tvem ok) tolf manna eje 1. mej

tvem ok tolf &c., a: fria sig, VM.* g. 
a giptarmal, a andra giptu, VG.* ÖG.* 
U.* g. i borghan 1. tak, se Borghan, 
Tak. g. til arfs, emot (aga arf, få ärfva, 
VG.*ÖG.* Sm* Chr. Æ. 19: l; jfr. Arf- 
gsenger. g. til tvigia Iota 1. JriJiungs, 
n. af arfvet, VG.* g. fra (arvi &c., )( 
taka), ej få taga (arf &c.), VG. I. A. 1; 
II. A. 1; Add. 11:18,19; IV. 14:19; OG.* 
U.* SM.* VM.* ME. Æ. 9. g. til sins, å- 
terfå sin egendom, ÖG.* U.* VM.* ME. 
Egn. 14; St. J. 7. g. til værja, eghn, &c. 
ÖG.* -ge til köpit, tage det som han 
har köpt, St. Kp. 14: pr, 1. -gi baji i (n. 
bot) karl &c., a: tage del i böterna, 
U.* g. i boskifte, deltaga däri, Sk.* 
-gin i gialdit nuej hanum, deltage i bö
ternas betalning, n. med den döde; ty 
här synes den händelse åsyftas, att 
denne själf egt del i qvarnen, ÖG.* g. 
i kyrkiugærj 1. vijerlæghi, Sm.* g. a 
stajgajan ræt, se Bætter. g. undir skript 
(ok bot) 1. döj, U.* SM.* Chr. Tj. 1: l. 
g. til skripta (gen. pl), VG* -gi undir 
sværd (knnnngs), SM. M. 36: pr ; VM.* 
g. til stæghls, U* g. til fæbota, U.M. 
9: 4. g. i ban, Sk* -ge aldrigh til lösn 
utan til liftats, se Lösn. aghi hvarghin 
(n. by) vald undir annan g., se Undir. 
g. a grij (1. gruj) ok göra sæt, bryta 
lofvad fred 1. hämnas sedan förlikning 
blifvit gjord, VG.* ; jfr. mina Jur. afh. 
s. 60-62. kulder -ger aldrigh a knll 
för æn &c., en kull går ej in på en an
nan (för att taga arf), o: syskon af en 
kull ärfva ej syskon af en annan kull, 
så länge något syskon af den andra 
kullen lefver, ÖG.* vijer banorji g., 
a: vidgå, erkänna, VG.*; jfr. lijer gan
ga. 3) g. säges äfven om liflösa ting 
till betecknande af en rörelse, en för
ändring 1. annat, som föreställes under 
bild af ett gående, qværn giter eig gan- 
git, U. V. 22: l. btijkafle skal fram g. 
ok ei ater, a: bäras, SM.* saghur snm
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(n. Jar) af ganga, o: därom kringföras,
G. * half skal -ger i (kar), går däri, 
rymmes däri, G.* Jaen sum iorj gik ut 
af, = sum him var ut af givin, VG.* i 
ejum sum vitni ok foreja agho fore g., 
o: föregå, VG.* kan bro bort g., o: 
förstöras, eg. bortföras genom öfver- 
svämning, IL* ME. B. 27: 2. Jaer -ger 
omynd bort, o : försvinner, ÖG. G. 12: i. 
sva at (ben) sunder -ger, o : brytes, St.* 
-ge (kniver) ginom hand hans, St.* -ge 
(n. stikæmæz) ut gönum hans hand, Bj.* 
konungs svaerj skal ivi han g., VG. III. 
93. gaflar (1. gardhar) ganga saman, o : 
mötas, stöta tillhopa, Bj.* St.* svo langt 
som bys mark -ger, o : sträcker sig, Sk.* 
elder -ger af skogha brænnu, VM.* vigh 
ok vaern -ger gen, o: möter, U.* aen- 
gin ejer -ger a mot (bygninga vitnum 
&c.), U.* Chr. Tg. 21: 2. g. at lejsnum, 
om ett klandradt ting, se Lejsn. iula 
frijer &c. -ger in, o: börjas, ÖG.* U.* 
SM.* H.* Sk.* iula fri Jer &c. -ger ut, 
o : slutas, U.* VM. II. Æ. 8: i; pg. 24: pr;
H. * jfr. Ut ganga. -ga ut Jrea meter, 
o: förlida, ÖG.* -gnum manaJi, då en 
månad forlidit, G.* um (Jaet) gar ofina 
annat &c. ar, o: fortfar, Sk.* g. til skip- 
tis (rætuni arvum) 1. Jræskiptis, ÖG.* U.* 
SM.* Sk.* ME. Æ. 10:1 ; H. 9: pr. g. i 
skipti, kollaskipti, Jraeskipti, tvaeskipti, 
VG.* ÖG* VM. I. Kr. 6:1; M. 20:1. 4cc. g. 
til bruts, iamkan Scc. ÖG.* byr aghcr 
til brut ok byamals g., SM.* by -ge 
til solskipt, SM. B. 11: i. gods -ger til 
arfs, St. Æ. 21: l. gipt gar i arf, Chr. 
J. ind. 20. g. i aerfj, om böter, VG.* 
-ge egn i byrj, iorj Je ma ei undan 
byrd g., se Byrj 6. -gi bot sum fyr (n. 
ser saght), = skiptis bot &c. VM. I. Kr. 
9: pr; M. 1: 2, 3, 5-7. &c. iorj ok gojs 
hans -gi undi kronona, SM. M. 36: pr. 
egn var burt -gin undan byr Jamannum, 
o: bördemännen hade förlorat sin rätt 
att lösa jorden, SM.* g. i skyfling 1.

maet, se Skyfling, Mset. g. til fulnaja, 
se Fulnajer. iorj -ger til arvse I. at 
arvum, bo -ge til hovojlot, &c. Sk.* -gi 
sva Jset arf écc. U.* SM.* ME. Æ. 17: pr; 
St.* sen liarrar -ger, se Fiserran 2. -ge 
fsejerni til fsejernis &c., se Fsejerni 2. 
sva -ger fsestnaja fse &c., se Fsestnaja 
fse. undi möjringa g., om dräpen hus
trus qvarlåtenskap, ÖG.* Jset -ge al- 
drigh hanum till arfs, ÖG.* värjer -gi 
sum bujkafli, o: om skyldigheten att 
hålla vakt gäller det samma som om 
budkafles bärande, U.* brystarf -ge til, 
o: bröslarfvinge tager arfvef, ME.* 
domber -ger a 1. ivir man, o: dömmes, 
U* SM.* VM* Sk.* ME. DrV1.37:l. rset- 
ter gar ivir man, ME.* Chr.* them som 
ey gar saken uppa, o: som den ej an
går, som ej äro bland de tilltalade, Chr.* 
septir Jylik mal agher eig hsemd g., 
VG.* fallin -ga in a man, se Fall 4. 
lagha soknin -gi in til hans, ÖG.* bot 
-gi in til huvujsmans ok huvujsinan 
-gi in til ejvitis, hela böterna utsökas 
hos hufvudmannen, och han får söka 
dem som svurit med honom för deras 
del i böterna, IL* Jiuft -ge in til hans, 
o: han står i ansvar för stölden, ME.* 
Chr. Tj. 21. lejsn -ge in til hans, se 
Lejsn. -ge halft (diki) a hvars Jera lot, 
SM.* -gi a husfrunna &c. lot, gånge 
till hustruns &cc. lott (för att därtill läg
gas 1. därifrån afdragas), IL* ME. G. 19. 
-ge slikt a man sum a man, o: afgår 
å hvarderas andel i egendomen, VM.* 
aen JiufnaJer aeller bosran haver ivir 
(Jem) -git, VG.* -ge aldrigh iæmkan 
therra mællan, o : göres, St.* aengin sokn 
skal Jær æptir g., ÖG.* ny skipt 1. nyt 
skipte -gi a, o: skall verkställas, U. V. 
1: pr; ME. B. 1: i. skaji -ger gönum gar J 
1. byavard, spiacll -ger gönum garj 1. 
farlij, VG.* SM.* VM.* H. V. 5:1 ; ME. 
B. 7:3; 12: l. skaji gar a land, skaji 
gik af diki, H. Kg. 8 ; V. 4. Jaet af enon-
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ga eide -ger, o: den skada som däraf 
sker, U.* vangömsla hans gek eig at, 
a; tillkom icke, egde ej rum, VG.* nöj>- 
syn -ger a, H.* handaværk -ger til, G.* 
lifs vadhe -ger a, St.* skipvistir -ga 
ivir all Jry folkland, a : erläggas, U.* 
-gi bot æptir J»y &c. U.* korn &c. 
-ger af (iorj), gifves såsom afrad, IL* 
SM* livat af hans iorj» «Sec. gik um arit, 
a: inflöt, ÖG* -gi ut virkningen, a: ut- 
betales, ÖG.* lytes bot -ge ut, hoten 
-ge först ut, ME* St.* konungs utgær- 
kir -ga fram, U. Kg. 10: 11. afraker 
-ger af (aign), G.* afgæld -ger af hæ- 
raks almænningum, ME.* afrad ok af- 
gield som ther bör afga (rättare af ga, 
ty af hör till ther), Chr. J. 19: i. bani 
-ge först i bot, a: dess värde inberäk- 
nas i böterna som skola erläggas, se 
Bani 2. -ge um ket *10r sva &c-> o: där_ 
med förhålles så &c. SM.* -ge sva um 
tliet arf &c. Chr. Æ. 19: pr. -ge ther tim 
sva &c. St. Kg. 17: pr; Kp. 2: 2; 21: 4. om 
lösöra ran -ge som &c. Chr. Kg. 28. -gi 
sva k*t sum &c. VM. I. pg. 7: pr. -gi 
kön köp ok skipti sum &c. U. J. 8: 2; 
ME. Egn. 24. skipti kcra 'ge *pti «Sec. 
SM.* egh lif hans kær fi« -gi, ÖG.* 
kön mal ba^ -ger hals ok gok» fore, 
U.* lif (ok goks) -ger firi (mal), SM.* 
ME.* St * Chr. H. 1. -ge lif fore lif, St. 
R. 12: 3; SV1. 14. -ge hand hans fore, 
St.* ban -ge æftir, Sk.* gangi engun 
byn firir, G.* -ge engen lösn fore, St.* 
ther skullt ey böter fore g., Chr. SVI. 
18: i. sak 1. domber -ger a lif, U.* Sk.* 
ME. pg. 37:1; DrVl. 37:1; St. Sk. 8; R. 12: 
3; 35; Thj. 1: pr; Chr. Tg. 20:1; 32; DrVl. 
ind. 34. -ger a hals (ok hand), se Hals. 
kiufitaker &c. gar a lifsins vaj>a, se Va
ki. ket -gcr a heter («11«** æro), St. 
Kg. 8, 12: pr; Chr.* sak gar uppa XL 
mark 1. i rnindra, Chr.* ^rsels gærnin- 
gar -ga i ti or kon g af frælsmans bot, 
VM.* eker gange til fastu ok fæbota,

SM.* VM. I. Kr. 9: 6 ; II. Kr. 24: 6, 7. (mal) 
-ger til skrift, Sm. 13: 8. 4) verkstäl
las, ega rum (om vissa juridiska hand
lingar). eker -ger, tvenni tylfter -ga i 
gen 1. mot, VG.* ængin eker -gi kær 
æptir, VM.* lagh (som) ther fore -ga, 
St.* ænkti (n. vitni) -gi gen 1. mot (köm 
vitnum), U.* ny skipt -gi a, o: skall ske, 
U.* v*k -ga f°re syn, vad går före sy
nen, o: parterna vädja under syn inan 
denna hålles, VM. II. B. 17: 4. jfr. §. 3. ka 
skal ængin sokn kær æptir g., VG. II. 
Add. 7: 21. not. 51. 5) vara gångbar, i 
bruk (om mynt, vigt &c.). VG.* IL* en 
pundare skal g. um alt riket, St.* æp
tir ky sum (k»t) -ger ok gælder, allitt., 
efter gångbart pris, U.* SM.* VM. II. Kp. 
12: 2. lagh sum i bynitm -ga, VM. II. pg. 
12: 3. 6) v. a. göra, verkställa (vissa ju
ridiska handlingar), g. ek> VG.* ÖG.* 
IL* SM.* VM.* H. p. 8: 2; Bj* ka skal 
han g. (n. ekin), gen g. (n. ek) at «Sec., 
lagh lit 11 g., «Sec. ÖG.* vil g. (n. ek) mæk 
akrtim (n. vitnum), U.* æi gita (n. ek) 
-git, VM.* g. lagh (fore sik), VG.* U.* 
SM* VM* H.p. 7: 2; Chr.* gita 1. hava 
ek gört ok -git, lagh 1. eker gör ok 
-gin, allitt. IL* g. fylsvat, næmd, iorka 
værn, vitni, fyrning, leksn, laghagærk? 
minting, VG.* ÖG.* U.* VM.* H.* Sk.* 
ME.* jfr. Lykt. g. næmd a mote næmd, 
öfverlemna åt nämnd ett mål, som re
dan är afgjordt af en annan nämnd, 
ME.* vil g. (n. fasta ek k minting) me
ra, o: om en större jordegendom, H. 
J. 17; jfr. not. 23. och U. J. 23. g. torp» 
delit, se Jorka dela. g. tvenni tylfter, 
o: dubbel tylftared, VG. II. Add. 13: ljIII. 
48; men tylft liri g., VG. II. J. 2, är utan 
tvifvel skrifvet för firi tylft g., såsom 
i det följ. f.adra tylft g.; jfr. not.22. och 
I. J. 2: i, 2. syn ær laghlika -gin, IL* tak 
ær -git, se Tak. kæp var aWre fasta 
ræter agangin, o: a iork gangin, VM.* 
biskops sakir skolo i kirkio ki»ge -gas,
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o: ulföras och eder i sådana mål gås, 
VM.* Î) v. a. = fara 6. g. skogh mans, 
ÖG.B. ind. 29; c. 29. 8) -gas, pass., och 
g. sik, brukas i G.* i bem. vara ut
gången, ej finnas: Jar sum gangs i gar- 
J»i, där söner ej finnas; gangs bloj> alt, 
om inga afkomlingar finnas; ier kerldi 
gangit sik, &c.; om dessa talesätt jfr. 
H. S. Collin, i Svensk Literatur-Tid- 
ning 1822, s. 259 o. f. — Jfr. Af-, Ater-, 
At-, For-, Firi-, Fra-, Fram-, In-, Legko-, 
Over-, Til-, lim-, Undan-, Up-, lit-, YiJ 
ganga-, Alf, Arver 3, Vist, Arfgænger, 
Éjiganger, Ejjgænct, Laghgangin, Um- 
gangilse.

Ganga (ganglte, Sk.), f. gång (itus). 
taka 1. hitta hæst 4cc. a -gu, o: en som 
gått från sin égaré och lös drifver om
kring, ÖG* SM.* VM* i the g., a: i 
den gärningen, Sk.* Jfr. A-, Fra-, Gard-, 
Hem-, Kirkiu-, Sianga-, Skogh a-, Til-, 
Viÿer-, pings ganga.

Gangæ klæthe, se Gangklæ]>i.
Ganganz foter, m. = ganganz fæ (Jæt a 

föte ganger, se Foter I). VM.*
Ganganz fæ, n. (lefvande) fäkreatur. 

U.* VM. I. B. 33: pr ; II. pg. 17: pr; H. pg. 
9: pr.

Gangare, m. gångare, passgångare (jfr. 
Ganga 1). ME.* Chr.* )( rinnare, SM.* 
VM*

Gang dagher, m. gångdag; så kallades 
vissa böndagar, då processioner anställ
des omkring gårdarne med kors, hel
gonbilder och vigvatten, samt under 
böners läsande (Lat. ambarvalia, dies 
rogationum 1. litaniarum), pir -ghar, 
tre sådana dagar, som firades i sjette 
veckan efler påsk, och börjades med 
bönsöndagen, G.* -ghæ ukæ = cryci nkæ 
(Isl. gangdagavika, T. krentzwoche, bet- 
woche), den nämnda veckan, då de tre 
gångdagarne firades, Sk.* litli g. (Isl. 
gangdagrinn hinn litli, eini 1. fyrri), en 
ensam dylik böndag, som firades den

25 April, och kallades så till skilnad 
från de tre förutnämnda gångdagarne,
H. * Jfr. Arnesen, Isl. Rcettergang, 87, 
88; Hit. Jzb., 245-247.

Ganger, m. 1)=ganga. Se Fastu-, Fra-, 
Fæar-, In-, Kirkiu-, lote-, Skogha-, Til-, 
Up-, Utganger. 2) gång, väg. g. ok gata, 
allitt. G.* Jfr. Adel gang. 3) gångbart 
pris. St.*

Gangfempni, f. ? förmåga att gå. )( 
runfempni, G.* Jfr. Fempni.

Gangklæÿi (gangæ klæthæ, Sk.), n. pi. 
gångkläder. G.* Sk.*

Ganghliker, ganliker, Se Gagnliker.
Gangs ej»er, m. ed i hufvudsaken. )( 

takseÿer, U.*
Gangu arf (gangæ arf), m. gående arf; 

så kallas det arf som, då ej bröstarf- 
vingar, föräldrar 1. syskon finnas, går 
till aflägsnare bak- 1. sidoarfvingar; 
men enligt Sk. och Ä. SelL. (I. 20.) är 
icke, såsom enligt Y. SelL. (I. 16.), 
äfven det arf under detta namn ine- 
fattadt, som går till bröstarfvingar i 
tredje I. aflägsnare led; enligt Skån
ska Stadsrätten däremot tyckes med 
detta namn betecknas allt annat arfän 
det, som går till bröstarfvingar i de tre 
första leden. Sk.* Orden : æræ ey fram 
arvæ ok ær g., Sk. 1.33, äro ej så att 
förstå, som om g. skulle betyda allt 
arf som ej går till bröstarfvingar (fram 
arvæ), men ännu mindre så, som om 
med fram arvæ äfven skulle menas för
äldrar och syskon, hvilket, ehuru up
penbart oriktigt, antages af KA. och 
KR. (se Fram arvæ); meningen af de anf. 
orden är denna: om ej bröstarfvingar 
efter den döde finnas, och arfvet, då 
han icke häller efterlemnat föräldrar
I. syskon, går till aflägsnare bak- 1. 
sidoarfvingar ; jfr. c. 35, där saken myc
ket tydligt förklaras. Det som i anf. 
c. 33, 35. stadgas, öfverenssfämmer med 
det, som i Sachsenspiegel I. 17. säges
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om gan cruen. St-n (Retsh. 403) upp
repar ännu den oriktiga tydningen af 
d. o., utan att förråda någon kunskap 
därom, att den blifvit i gl. till Sk. ve
derlagd.

Gangu ren, f. åkerren, på hvilken är 
gångstig. SM.* Jfr. Fuglaren.

Gap, n. (Isl. =) gap, öppning, g. a 
utgarÿum, VG.* g. jer 1. ligger a gar- 
Je, ÖG.* g. ligger opit, VG.* ær g. a 
huse, ær ci g. seller vindögha a (n. hu- 
se), SM* Jfr. Sörgap, Gapa syn.

Gapa syn, f. (af gap) besigtning af 
gärdsgårdar, 1. eg. af de där befintliga 
bristfälligheter. ganga a g., ÖG.* Så 
förklarar äfven Ib. d. o.; Locc. däremot, 
därför att på anf. st. talas om att hitta 
bin i skogen, tror att det betyder att 
se hvar ihåliga trän finnas; Ver. åter, 
utan tvifvel härledande ordet från verb. 
gapa, hvilket särskildt har bem. att se 
1. höra på något med öppen mun, öfvs:r: 
hue illuc oberrare et circumspicere, 
nullius rei inquirendce caussa, hvil
ken tydning anfages af Homeyer, som 
tyckes liafva af förhastande trott den 
vara gifven af mig (s. 14 anf. st.).

Gar, se Göra.
Garlaker, adj. färdig, beredd, laijings- 

men skulu -kir vara, g. matnajer, G.* 
Att första delen af d. o. är det i G. 
förekommande gar, part. pass. af giera 
(se Göra), kan ej vara tvifvelaktigt; se
nare delen kunde möjligen vara den 
vanliga ändeisen liker, så att g. skulle 
svara mot görliker ; jfr. R-t, II. 395. not. 
Det af Ih. i Dial. Lex. anförda Gotländ
ska galaker, som af honom öfvs.s vak
sam, färdig, upplyser härom ingen ting, 
ehuru det kan synas vara samma ord, 
hvilket ej kan antagas om de i andra 
landskap brukliga, som det tyckes be- 
slägtade orden gålin, gållin, gålejn, gå- 
lis, galler, färdig, i ordning, hvilka af 
Rz. anföras under ganga, såsom om de

skulle eg. betyda färdig att gå; men 
han anmärker själf att ”det är ovisst 
om ordet hör hit”.

Garn, n. pl. fiskegarn, nät. Sk.* Jfr.
Vantegarn.

Garra, garva, se Göra.
Garja deld, f. ett stycke gärdsgård, 

som tillhör en af grannarne i en by 
att underhålla. SM.*

Garjafall, n. försummelse i gärds
gårds underhållande. U.* SM. J. 14: 4; 
VM. II. J. 15:12; B. 5: rubr., §. 5; H.* gö
ra g., U. J. 15: 4 ; SM. J. 14: 3 ; VM. II. J. 
15:11.

Garja fang, n. pl. gärdsle. ÖG.* ME.* 
Chr.*

Gar Ja fri Jer, m.gärdsgårdsfred, skydd 
för gärdsgårdar mot åverkan. VM. II. 
B. 5: 4. not. 42.

Gårdehank, m. = hanker. Chr.*
Gardha legha, f. gårdslega, hushyra. 

St.*
Gar Ja lös, se GarJIös.
Gar Ja næmd, f. nämnd, förordnad att 

besigtiga en gärdsgård, gæra g., för
ordna en sådan nämnd, ÖG.* g. skal 
vita &c. s. st.

Garja skitil (garjaskyl), n. gömställe 
bakom en gärdsgård. U.* VM. I. EJs. 9: 
pr; II. M. 10: pr.

Garja syn, garjar syn, f. besigtning 
af en gärdsgård. ÖG.* U.* VM.*

Gårdestör, m. gärdsgårdsstör. Chr.*
Garja viti, n. böter för ogild gärds

gård. VG.*
Gar Jbæra, v. a. föra till någons gård 

1. hem. han -bar haniun Ja sak niæj 
staun du Jinge, o: han begynde rätte
gången därmed, att han infann sig i 
den andres gård och stämde honom 
till tinget, ÖG.*

Gar Jer (gærjcr; garj, Sk.), m. 1) 
gärdsgård. VG.* ÖG* U.* SM.* VM.*H.* 
G.* Sk.* ME.* Chr* lagha g., H.* faster 
g., se Faster 1. g. ok värjer, hvar-
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te varier æller g., se Varier, g. «k 
göma, allitt., se Göma. innan -Js ok u- 
tan, inom och utom hägnad, ME.* -Je 
1. mæj -Je gripa, allitf., se Gripa. g. 
ir granna seter, se Seter. akrum ær g. at 
vægg, VM.* half mark fram sætia til 
-Js, o: såsom pant. för gärdsgårdens 
uppsättande inom en half månad, G.* 
Jfr. Gærja; Bol-, Fast-, Fiski-, Gasa-, 
Half-, Kirkiu-, MaeJul-, Bans-, Ris-, Ta-, 
Tompta-, Ut-, Vatu-, Yreta-, Vaerna-, 
Ængia gar Jer; Utangarjs; Half-, In-* 
Innan-, Utgærjis; Âfgærjis byr, Half- 
girji. 2) varggård, eg. stängslet där
omkring. Chr.* hava (n. vargha) næt 
æller -Ja bygja, VG.* stiæla diur u 
-Juni, SM.*, där en hs. för -Juin har 
gravum. Jfr. Varghagar Jer. 3) inhäg
nad plats i allmänhet, stiæla kal u -Je 
mans, o : kålgård, SM.* Jfr. Bi-, Bislin-, 
Humbla-, Kal-, Kirkiu-, Laxa-, Staf-, 
Træ-, Tun-, Vrta garjer. 4) gård, bygg
nader, hus och hem. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM* H.* Sm.* Bj.* G.* Sk* ME* St* )( 
hus 1. stova, U.* SM.* VM.* g. (alder) 
)( hus et 1. alder by, U.* SM.* H. V. 19: l. 
och not. 74 ; ME. B. 28: 2; Chr.* )( smijia, 
IL* nötahus i -Ji, H.* )( tompt, då n. 
tompt endast betecknar den plats, hvar
på byggnaderna äro uppförde, VG.* ÖG. 
EJs. 1: l, 4; St.* )( iorj, VG. I. J. 14; St.* 
)( skogher ok iorj, VG. II. J. 33. utan 
garj ok vinsked, ute vij garj, utan
för gården, utom hus, VM.* innan 1. 
utan -Js ok grinda stolpa, allitt. ÖG.* 
IL* SM.* VM. I. EJs. 2: 2; H. Kg. 2: pr. 
innan -J ok grindastaj, SM. Kg. 5: pr. 
not. 34. Jæt bonden före sik (dat.) in
nan -Js ok grinda stolpa, det som man
nen förer till sin gård (från hustruns), 
)( Jæt sum qvart ständer, n. i hustruns 
gård och hör till hennes omynd, ÖG.* 
innan -Js ok grinda, Sm.* kirkiunna g., 
prestgården, U.* VM. II. Kr. 2: 2. ko
nungs g., ÖG.* Sk* jfr. Konungsgarjer.

g. i köpstaji )( iorj a landi, U. J. 8:2 ; 
ME. Egn. 24. gardha um kul kasta 1. 
aterbyggia, a: husen, St. B. 22: 6. leja 
til -Js ok grindar, gæra siunætting firi 
-J mans, gipter 1. ogipter af 1. or (n. 
fajurs) -Ji, köpa iorj i -J, 4cc. VG.* 
gifta fulnaj manni i -J föra, vara gæ- 
ster til -Js, ÖG.* koma i -J ok i gömo 
mans, allitt. SM.* i -J ganga, gå i en 
annans gård, n. för att ransaka efter 
tjufgods, 1. för att göra utmätning, U. 
M. 47: pr; J). 8: pr, 6. giva manni æller 
kunu frælse af -Je sinuni, SM.* bort- 
latin af æghandans -Ji, om frigifven 
träl, U.* föra (hæst &c.) hem til -Js, 
o: till säljarens hem, H. Kp. 3. före hem 
fore (n. eghnndans) -J, H.* mællum -Ja 
skal bonde varja &c., o: om eld bärs 
mällan hus, H. V. 19: l ; jfr. U. V. 24:1. 
mel lin husins ok sins eghins -J (för 

a: mällan afträdeshuset och går
dens gräns (mot grannens gård 1. ga
tan, om ej eghins är skriffel för gran
na), Bj.* Ja hafi -Jin vitsorj, a: då 
hafve den som ärfver gården, rättighet 
att behålla det som enkan säger sig 
hafva där infört, G.* ater biuja 1. va
ra by til lagha læghis enum i -Je ok 
allum a Jinge 1. gatu, a: hembjuda 1. 
tillsäga endera (af slägtingarne 1. by
männen) hemma i hans gård, och alla, 
då de (af den ene underrättade) till— 
städeskommit på tinget 1. byns gata, 
ÖG.* Jfr. Fse-, HirJ-, Kirkiu bois-, Lade-, 
Lagsköth-, Man-, Prest-, Skutgarjer 1. 
-gardh. 5) gård, landtgård, hemman. 
VG.*Sk.*ME.* konungs, biskopa &c. -Jar, 
VG.* U.* SM.* VM. II. Kp. 12:5; Sk.* Jfr. 
Fæjernis-, Mödhernes-, Sætugarjer.

Gardfastar, m. pl. fastar vid jorda- 
köp, hvilka enligt VM. nämndes hem
ma i gården där köpet slöts (och till— 
äfventyrs sedan vid kyrkan). )( Jing- 
fastar, VM.*

Garj fæstæ, f. fäste för fiskegård vid
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åbrädden, utan han havir fangit g. an- 
nar vagh i gen, om han ej har för- 
värfvat rättigheten att fästa fiskegår
den vid landet på andra sidan af ån, 
Sk.* Jfr. Landfæsta.

Gardganghe (gardhgang, m.), f. hem
gång. Sk.*, där på ett ställe finnes en 
definition på detta brott, som i ett svå
rare fall kallas hærvirki. Jfr. Mb. T). Gl.
0. gaardgang.

Gar]» blinder, m. gårdshund. SM.*
Gårdli köp, n. köp angående gård. St.*
Gar]»lös, gar]»alös, adj. som är utan 

gärdsgård, taka in 1. intakit fæ a 1. at 
-so, o: på ohägnad mark, VG.*

Gardman, m. = innisma]»er. Sk.*
Gardqvinde (gordkone, gaar kone), f. 

tjenstqvinna. Sk.*
Garÿs bro, f. bro vid en till sjön grän

sande gård. Bj.* St.* Jfr. Bolabro.
Garÿs iadher, m. ren, kanten af åker

1. äng utmed en gärdsgård. VG.*, där 
det dock är tvifvelaktigt om ej för 
-iadhri bör läsas grasiæÿri; jfr. Gras- 
iæÿer, Jæjicr.

Garÿsli]», n. gårdsport, 1. eg. port
öppningen för inkörsel i gården (jfr. 
LiJ»). VG.* ÖG* VM.* ME.* St.Eds.5:i; 
Chr.* söktir.. allir firi eno g., a : då 
de bo i samma gård, VG.* Jfr. Kirkiu- 
gar]>s li]».

Gardsluka, f. gårdslucka, gårdsdörr. 
St.*

Gard tiuver, se Gortiuver.
Garÿsto, f. (N. garstöe) ställe för en 

gärdsgård. SM.* læggia g. æftir æng, 
bestämma den rymd, där hvardera af 
grannarne i byn bör sätta gärdsgård, 
efter deras andelar i ängen, ÖG.* ha
ver tonipt inæj) sik . . g., om fördel
ningen af gärdsgårdarne m. m. öfver- 
ensstämmer med tomternas indelning, 
ÖG.* Detta ord har på anf. st. icke 
afseende på bevisning om rätta grän
sen, 1. om det ställe, hvaräst en gärds

gård fordom funnits, såsom Ih. synes 
antaga (Gl. oo. gård, sto). Men gärds- 
gårdssto, gärdselsto förekommer nu 
i allmogespråket på vissa orter, och 
betyder märken efter en upprifven gam
mal gärdsgård, som länge synes som 
en strimma på marken (Rz. s. 187).

Gar]»s virki, n. (Isl. garÖvirki) gärdsle. 
G.* Ordet gardsvirke brukas nu på 
Gotland (likasom på andra orter gagns- 
virke) om trävirke som duger att där- 
jaf göra åtskilliga saker, såsom vagnar 
och plogar.

Garÿtik, f. gårdshynda. Sk.*
Gas (gaas, pl. gæs), f. gås. VG.* ÖG.* 

U.* SM* VM* G.* Sk* ME. B. 8: l; pj. 
10: pr.

Gasabogber, m. gåsbog; förekommer 
som n. pr. U.*

Gasagarjicr, m. stängsel i vatten för 
gäss. VM.*

Gat, se Gita.
Gata, f. 1) gång, resa. venda (man) 

um af g. senni, G.* Jfr. Eriksgata. 2) 
väg, a) i allm. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
G.* ME.* Jfr. Ganger 2, Genlöt; Hiorÿ-, 
Horn-, Sörgata; Allugatu. b) särskildt: 
gata genom by 1. i stad. ÖG.* U.* Sk.* 
ME. B. 1: 3; 4:3; St.* aldra manna g., Bj.* 
St.* almanna g., St. B. ind. 6 ; c. 2. not. 
7 ; Eds. 23: i. ivir Jivaera gatu, se pvser. 
)( strætc, Bj.* Sk.* )( strata, Bj* Mäl- 
lan benämningarne gata och strata 1. 
straete synes ej hafva varit någon be
stämd skilnad. Af Bj. 33: 4. kan dock 
slutas att med strata i nämnda lag eg. 
menas en större gata, på hvilken åkan
de och ridande färdades, g. däremot 
(af ganga) en trängre för gående; här
på torde ock förbudet syfta att byg- 
gia svala ivir ÿværa gatn, enär det tro
ligen ej kom i fråga att på detta sätt 
bygga öfver de större hufvudgatorna; 
till en motsatt bem. af dessa ord kan 
man icke sluta af orden almenning gade
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eller stræde i Sk. V. 6: i, då almenning 
hör till båda orden, och endast bety
der allmän, likasom i Bj.förekommer bå
de almænnis strata och almænnigs gata. 
I det nyare språket har däremot en 
större gata detta namn, en mindre där
emot kallas gränd, i Skåne sträte, D. 
stræde. Del T. strasse, likasom därmed 
beslägtade ord i andra språk (Lat. via 
strata> It. strada, Holl.straat, Eng. street) 
betyder gata i allm., ehuru också mäl- 
lan strasse och gasse görs den skilnad, 
att strasse är en bredare gata, gasse 
däremot en smalare, 1. tvärgata. — Jfr. 
Alniænnings-, Tværgata.

Gatubodh, f. bod belägen vid gata. 
St.*

Gatu bundin, adj. försedd med en 
(genom farvägsrå) lagligen bestämd ga
ta (om by). U.* ME.* Chr.*

Gatu stæfnæ, f. bystämma, bymännens 
sammankomst på bygatan. )( kirkiu 
stæfnæ, Sk*

Gava, f. l)gåfva (det som gifves). VG.* 
U. Kk. ind. not. 53. xiixi; St.* skiptas ga- 
vum vijer (jfr. Gæf), ÖG.* Jfr. Hem-, 
Hinderdags-, Morghongava; Forgavor. 2) 
gåfva (kontrakt). U. Kk. 14: pr. not. 16; 
SM.*ME. Egn. 1: pr. not. 11; St. Æ. 20; Chr.*

Gen (gin, G.*), f. möte; däraf I) i 
gen (igen), agin, se I gen, Agin. 2) ge
nom utelemnande af præp. har g. an
tagit egenskapen af præp. a) till mö
tes. VG.* U.* SM.* VM. I. G. 2; G.* rin- 
gia g. like, o: då lik förs till kyrkan, 
ÖG.* U.* Sm.* ringia g. baje qvikkum 
ok döjum, VM.* geugærj g. biskupi 
göra, IL* Jfr. BruJfærJ. b) mot, i af- 
seende på ställe 1. belägenhet, vænda 
bak g. andrum, SM.* g. byar mark, 
hiorjlöt, hægnajc, almænninge, andrum 
by, VG.* ÖG.* Sk.* c) mot, såsom mot
svarande. Jær ligger majcr g. manne, 
o: målsegarnes andelar i dråpsböterna 
qvittas mot hvarandra, ÖG.* U.* SM.*

ME. DrVl. 1. gialde qvikt (n. fæ) qviku 
g., betale lefvande kreatur med lefvan- 
de, ÖG.* Sm.* gælde (ater) qvikt (fæ) 
g. döju, o: i stället för det döda, U.* 
SM* VM.* Bj. 31. ryjia g. ryddu, o. 
giva rydda iorJ g. ryddi, ÖG.* IL* fylla 
rut g. ruju, SM. B. 13: l. gadda lif g. 
livi, hö g. hö ficc. U.* ME.* fult g. fullu, 
likt 1. iæmt g. liku, U.* SM.* VM.* ME.* 
tu bag g. ainu, tvar systrar g. ainum 
bry Jer, G.* arf taks g. arve, Sk.* Jær 
gange horn g. home 6cc., a: kreaturen 
gå om hvarandra och likasom qvitta 
med hvarandra (jfr. Horn), ÖG.* d) (i 
strid) mot. g. hans vilia, g. laghtim, ÖG.* 
VM * bryta g. kirkiu, biuja dnl g. lejsn 
6cc.U.*SM.pg.8:l;H.*Sk.* hafa skiel 
skielum g., G.* Jær g., däremot, ÖG.* 
Jfr. læjia. e) emot, inemot, kort före 
(viss tid), g. iulum, paschum 6cc. IL* H.* 
3) adv:er, a) till mötes. g. fara, VG* 
g. koma (n. til Jings), Sk.* g. göra, = 
göra gengærj, Sm.* b) mot, i afseen- 
de på belägenhet, byggias g., se Byg- 
gia 2. c) mot, såsom motsvarande. Jæn 
sum iorj 6cc. galt gen, den af contra- 
henterna som lemnat den andre jord 
6cc. ÖG.* Jfr. Agin. d) (i strid) mot. g. 
standa (mæj vigh ok værn 1. mæj vap- 
num), göra motstånd, VG.* IL* ME. pj. 
13; Chr. Tj. 14. vigh ok værn ganger 
g., IL* sighia ne g., VG.* ÖG* U.* VM. 
II. Æ. 20: î. g. mælæ, Sk.* g. sværia I. 
væria, ÖG.* g. ganga (n. ej), ÖG. ES. 
14:1. gangi ænkti (vitni) g., U.* e) till
baka. taka ater g., se Ater 2.

Gen, adj. gen, rak. Se Jam-, Ogen ; 
Genstan.

Genejer, m. ed, som i rättegång af 
den ena parten aflägges mot en å an
dra sidan gången ed, 1. för att bestyrka 
motsatsen af hvad vederparten velat 
med sin ed bekräfta; pl. stridiga eder, 
som parterna gå mot hvarandra i sam
ma mål. VG.* SM.* 
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Genfasta, f. fasta, som föregår vissa 
högtider. U* VM.* H.*

Gengher, adj. (Isl. gengr) som kan gå. 
Se Ogengher.

Gengærj» (gingærj; laghagingærdh, 
VG. V. 1, 2.), f. (af gen 1. i gen gæra, 
se Gen3a, I gen) sammanskott af lifsme- 
del till konungen, biskopen 1. konun
gens länsman under deras resor, en
ligt olika stadganden i de särskilda la- 
garne. 1) Enligt VG.* gafs g. a) af sock- 
nemännen till biskopen, då han för vis
sa förrättningar kom till socknen. VG. 
I. K. 2; II. K. 4; III. 116 i slutet, nattar g., 
en dags föda. b) I oeg. bem. kallas så 
äfven det underhåll, som kyrkoherden 
vissa år borde lemna biskopen (troli
gen då han i andra förrättningar kom 
till socknen, jfr. ÖG.). c) Att bönderna 
plägat gifva konungens länsman gen
gärd då ting hölls, kan slutas af det 
stadgandet, att de ej skulle göra detta 
om de ej själfve ville, d) Dylika sam
manskott, som ursprungligen blifvit gjor
da ål konungen under hans resor, haf- 
va, med bibehållande af detta namn, 
blifvit förvandlade till en årlig skatt; 
i denna bem. nämnes lagha, full, hel, 
half g. 2) I ÖG. nämnes g. a) som gafs 
af bönderna åt biskopen då han kom 
till socknen för att inviga kyrka, Kr. 
ind. 2; b) 1. gafs af kyrkoherden hvart 
tredje år då biskopen för vissa andra 
förrättningar kom till socknen, tvæggia 
natta g., Kr. 13: 1. Härmed öfverens- 
stämma hufvudsakligen de stadganden 
som förekomma i G.* 3) U.* talar äf
ven om g. som bönderna skulle gifva 
biskopen då han kom till en socken 
för att inviga kyrka, och inefattar un
der samma namn det underhåll som 
kyrkoherden borde lemna honom då 
han i andra ärenden kom till socknen. 
Ingen herre 1. länsman skulle få på
bjuda g. ; att sådant förr hade skett

då ting skulle hållas, synes af den til
lagda anmärkning, att om herre 1. läns
man ville hafva ting med bönderna, 
skulle han själf hålla sin kost; detta 
stadgande igenfinnes lika lydande i VM. 
II. Kp. 13: pr.; för öfrigt nämnes ej g. 
i denna lag, ehuru själfva saken före
kommer i I. Kr. 8; II. Kr. 3. 4) I SM.* 
nämnes g. till konungen då han kom 
till landskapet, och af socknemännen till 
biskopen då han kom till socknen för 
att inviga kyrkan ; äfven här förbjudes 
herre och länsman att påbjuda g. 3) 
H.* omtalar g. till konungens länsman, 
och inefattar under detta namn äfven 
ett af honom, då sammanskottet gjor
des, hållet gästabud, hvilket måste me
nas då där talas om den som gar obu- 
Jiin a konungs mans g. Jfr. Væzla. 6) 
Sm.* talar om g. som gafs af bönder
na åt biskopen då han kom till sock
nen för att inviga kyrkan. — Jfr. Mb. 
I). Gl. o. giengierd.

Gen kalla*, v. a. återkalla. Sk.*
Genlöt, f. gata, väg. a gatunt æller 1. 

ok -tum, allitt. SM.* Bj. 12: pr. a gatn 
æller a -tum, )( i by, VM* Ehuru d. 
o. förekommer likasom )( gata, synas 
dock dessa ord ej kunna beteckna oli
ka saker. Ih. öfvs:r pascuum limitane- 
um, hvilket han menar så kallas quia 
in eo concurrunt limites, vel, quod i- 
dem est, quia alterum alteri obversum 
est; en förklaring, som dock hvarken 
passar till ordet, 1. till det samman
hang hvari det förekommer. Då d. o. 
äfven finnes i Bj., kan däri ej ingå bem. 
af löt, betesmark, om man ej skulle 
antaga att g. eg. betyder en väg, som 
leder till betesmarken. Jfr. Hiorjlöt.

Gen rnæla (gin ntæla), v. a. tala emot, 
motsäga. G.* Sk, I. 4,139, 211. not. 5.

Genmæli (gin meli),n. motsägelse. VG.* 
U.* SM* G.*

Genstan, gestan, ginstan, gensta, (ge-
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nast), adv. (superi, acc. ra. 1. f. af gen) 
genast, strax (eg. genaste 1. närmaste 
vägen). VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H. Kg. 
4:1; Sm.* ME.* St.* Chr.*

Gera, se Göra.
Gerning, Gersemi, se Gærning, Gær- 

seini.
Ger Ja majer, in. = rejuman. G.*, där 

D. öfvs. har retskaflfsinen. Ih. öfvs:r pa- 
ranymphus, qui ad deducendam spon- 
sam mittebatur.

Gesl, se Gisl.
Gest, Gestan, se Gæster, Genstan.
Get (geit; gait, G.), f. get. VG. II. R. 

17; p. 15; U. 8; V. 1;U* SM.* G.* ME. 
B. 8:1; 27: 3. Sec.

Geta hæptur, f. pl. (af hæfta) inrätt
ning hvarigenom get, då hon går ute 
på marken, hindras att göra skada. H.*

Getskin, n. getskinn. St.*
Getzla, se Gætsla.
Ge va, se Giva.
Gif, se Gief.
Gift, gipt, f. (af giva) 1) = gava 1. U.* 

VM. II. Æ. 9:1; H. Æ. 8: 2, där med g. me
nas hemföljd. Jfr. Hem-, Hinderdags-, 
Husl-, Liekis-, Medh-, Provastar-, Siala-, 
Utgift. 2) = gava 2. U.* SM.* 3) enligt 
VG.* en gåfva till presterskapet, hvil- 
ken synes vara den samma som annars 
kallades tijaköp. 4) den handling, hvar
igenom qvinna gifves någon till hustru, 
och hvilken skall förrättas af den släg- 
ting, som af denna handling kallas gif
tarma Jer. VG.* firi g. (konu) skilia, för
rätta denna handling, VG.* 5) gifter
mål, äktenskap, valdæ kinin g., Sk.* 
æptir g., efter ingånget äktenskap, VG.* 
giptar 1. gipta kalker, giftermåls- 1. äk
tenskapsbalk, VG.*ÖG.*U.Kk. 15:3. not. 
44; ME.* 6) städja för arrenderad jord. 
ÖG.* U.* SM.* lagba g., ÖG.* giva g., 
ÖG.* ME. Egn. 31: l ; Chr. J. 20: pr, 2. giva 
1. taka g. ok afræje (af iorj), ÖG.* 
VM.* ME. Egn. 27 ; B. 24: 6. g, ser half

int 1. ut int, jordegaren har till hälf
ten 1. helt och hållet förvärfvat 1. för- 
tjenat städjan, efter som halfva 1. hela 
legostämman är förliden, ty jordegaren 
hade ej rätt att behålla hela städjan 
som han hade emoltagit, om landbon 
i förlid blef skild från jorden, ÖG.* ME.* 
Chr. J. 20: 2. havi forsakt g. sinni, han 
har genom uppsägelsen förlorat så stor 
del af städjan, som svarar mot den 
återstående delen af arrendetiden, ME.* 
Chr. J. 22: pr. Jfr. Oannajer, Ointer; Af-, 
Bol-, Undir-, Vin gift. 7) arrende afjord, 
taka iorj mæj -tum, binda g. nuej vit- 
ttum &c. VM.* g. gar i arf, Chr. J. ind. 
20. g. hans ständer undir, a: går un
der, 1. brytes genom köpet, ÖG.* 

Gifta, gipta, v. a. 1) bortgifta, eg. qvin
na (a : förrätta gift, se Gift 4) ; äfven 
bortgifta son; i pass. blifva bortgift 
(om qvinna), gifta sig (om man). VG.* 
ÖG.* U.* SM.* G.*St. G. ind. 12; Æ. 15:1. 
)( fæsta, ME.* g. (konu) 1. -tas manni, 
VG.* ÖG.* U* SM* VM.* ME.* g. do
tur nuej mund ok mæj mæli 1. mæla, 
VG.*,jfr. Münder, Muiidgipt. kuna -tis 
1. ir gipt af garji, G.* kuna verjer 1. 
ier gipt i garj, a: kommer genom gif
termål i en gård, G. 20: 6, 9. gipt ok 
givin manni, ÖG.*, där, likasom på de 
ställen som under 2 anföras, de ge
nom allitt. förenade orden gift och gi
vin äro synonyma, g. konu (manni) til 
siæng liai fra (gen.), a: att mannen skall 
dela sängen med hustrun och ej med 
någon annan qvinna, U. Æ. 3: pr; H. Æ. 
3: pr. -tas (bort) fra barnum sinuni, sä- 
ges om enka som har barn och ingår 
nytt gifte, VG.* G.* gipt ællæ gulfæst 
manni, Sk.* siang Je kuna ær gipt til, 
SM.* g. son (æller dottur), VG* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* ME.* majer -tis (mæj 
1. vij kunu), ÖG.* SM.* St. Kg. 15: 4. 
majer ok kona -tas, ÖG.* bonde ok 
husfru icru gift, ME.* son -tis fra fa*-
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j»ær sin um, U.* jfr. Frangipter. man kan 
-tas æller kuna manni, SM.* enkia 1. 
sun -tis, G.* }>æn (majier) . . -ter ær 
til (konu) nnrji laghmælum 1. laghum, 
VG.* sijan vight ær ok gipt, o: vigsel 
skett och gift är af giftomannen för
rättad, ÖG.* sij>an Jön æru vighj .. æ 
hvat hælder Jön -tas ælla egh, o : ehvad 
gift förrättas 1. ej, ÖG.*, där Ih. orätt 
antager att-tas betyder makarnes kötts
liga beblandelse, ÖG.* g. sik tvem, Chr.*, 
där dock -ter ulan tvifvel är skriffel 
för fæster. Jfr. Giftandi, litgipta, Tvæ- 
gifta sik. 2) emedan giftomannen, då 
ban skilde liri gift (se Gift 4) bestämde 
makarnes rättigheter i boet, så har o. 
g. äfven afseende på dessa rättigheter, 
1. egendomsgemenskapen mällan makar- 
ne. -tas til tvæggia lota (om mannen), 
VG.* U.* -tas til kælfnings (oin qvin- 
nan) 1. almænnings iorj), VG.* -tas til 
hribiungs (om qvinnan), VG.*U.* (rætter) 
ÿrijiiunger sum hon -tis til, ÖG.* ME.* 
pan rætter sum hon var gift til ælla 
givin (jfr. ofvf. under 1), ÖG.* altjiæt 
sum hon var gift ok givin til, U.* ME* 
g. konu manni til lagha }iri]iiungs &c. 
U.* kona -tis i karls bo, karl -tis i 
kono ho, U.* ME.* -tas 1. g. sik i bar- 
na fæjierni 1. möjerni, U.* ME.* Chr. 
G. ind. 16. maÿer -tis hvarte i ojioliorj) 
&c. ME.* Chr. G. 5: l. æn majier -tis i 
kunu go]>s -tis til alz halfs, Bj.* tha 
skal (n. kunæ) -tæs til half hovetlot 
vith svenharn, o: då hon giftes skall 
henne förbehållas en sådan andel vid 
boets delning, Sk.* 3) förse den som 
gifter sig med hemgift, g. syzskene af 
oskipto ho, g. annan af godse sino, St* 
4) arrendera (jord af annan), g. ior}>, 
eghnalöti, bol, U.*SM.* g. iorj af an
drum, SM* g. iorji undan andrum, a: 
till förfång för en äldre landbo, som 
ännu icke är uppsagd, SM.* VM.* Här 
bör anmärkas att ordet i denna bem.

har i SM. öfverallt præs. &c. -tar, -ta- 
jie, -ta}), -taja, -tat, och äfven i ÖG. 
B. 9: 4. not. 38; U. J. 13: pr; VM. II. J. 15: 
2. förekommer -tat för gipt, sup. och 
part. pass. n., då däremot præs. heter 
-tir; hvilket visar att g. i denna bem. 
stundom varit behandladt som ett sär- 
skildt ord. Jfr. Gifter. 5) utarrendera 
(jord). VM.*

Gifta, gipta, f. 1) gifte, äktenskap. YG.* 
U.* SM.* G.* ganga a (andra) -tu, ÖG.* 
U.* VM.* H.* ME.* koma i lagha -tu, 
VM.* taka ovormagka goj>s til sin mæ}i 
-tu, o: då man vid giftermål får styf- 
barn, U. Add. 6. taki slikt g. sum g., 
o: den delen af boet, som tillhör de 
aflidna makarnes arfvingar, delas i så 
många lika delar som äktenskapen va
rit, U.* VM * ME.* Chr. G. 18. sva gild 
vari en g. sum annur, se Gilder, -to bal- 
ker, U. Kk. 15: 3. not. 49; ME.* 2) den 
till ett hjonalag hörande egendom, föra 
-tur i -tu, se Föra 1. æru Here -to (för 
-tor) inne mæj) bondanum 1. nær hus
fru, n. då mannen 1. hustrun varit fle
ra gånger gift, ME.* Chr. G. 18. 3) = 
gift 6. U. J. 12: i. 4) = gift 7. H.* Jfr. 
Jorÿa-, Laghgifta.

Gifta fulnajer, m. (af gift 6) ersätt
ning för städjan till landbo, som i för
tid skilies från den arrenderade jorden.
ÖG.*

Giptakuna, genom skriffel för fæste- 
kuna, St.*

Giftandi, in. (part. af gifta 1) = giftar- 
maÿer. ÖG.*

Giptar ejer, m. en ed, ovisst af hvad 
slag. SM.*, där om denna ed förekom
ma samma sladganden som om tylf- 
tareden. De kända bem:na af o. gift 
synas ej lemna någon hjälp till detta 
ords förklarande. Jfr. Giptar vitni.

Giftar mal, gipta mal (giftomal), n. 1) 
qvinnas bortgiftande, förrättandet af 
gift (se Gift 4); eg. det tal, som där-
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vid hölls af giftomannen. SM.* bejas 
g., U* ME* -lnm 1. firi -lum (konu) 
ra}>a, hafva rättighet att, såsom gifto- 
man, bortgifla qvinna, VG.* U.* VM. II. 
Æ. 3;H.* vara næmir -lnm, vara (i an
seende till slägtskap med qvinnan) när
mare att bortgifta henne, ÖG.* ræna 
man -la (gen. pl.), säges om prest som 
viger qvinna (och troligen äfven om 
den som förrättar gift) utan giflomans 
tillstånd, ÖG.* 2) giftermål, äktenskap. 
SM.* ME.* ganga a (annnr) g., om qvin
na, VG.* ME.* æptir ]>y 1. sum sighias 
skal i -him, o: i den del af ÆB. som 
handlar om giftermålssaker, U.* -la bal- 
ker, ÖG.* U.*

Giftarmajer (giptar-, gifta-, gipta-, 
gipter-, giftomaÿer; giptermander; gip
tar-, gifta-, gipta-, giftoman Scc.), m. 
giftoman, qvinnas slägting hvilken det 
tillhör att förrätta gift (se Gift 4). VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* ME. G. 1, 2: pr; 
4. &c. rætter g., U.* SM.*

Giftar or J, giptar or J, n. = giftar mal 
1. bejias g., SM.* VM.* -ÿum rajja, SM.*

Giftar qvælder (giptar-, gipta-, gifto-, 
giptoqvælder), m. den afton då äkten
skap fullbordas genom den af gifto
mannen förrättade gift (se Gift 4). VG.* 
ÖG* ME.* Chr. G. 14.

Giftar vitni, giptar vitni, n. troligen 
= giptar e]»er. SM.* VM.*

Giftaröl, giptar öl, n. gästabud som 
anställdes på giftarqvällen (jfr. Brul- 
löp). VG.*

Giftastæmna (gipta-, gipto stæmna), f. 
(af gift 7) giftostämma, arrendetid. U.* 
ME.* Chr.*

Gifta sæng, gipta sæng, f. (af gift 5) 
äkta säng. vita barn i g., föra bevis
ning mot en mansperson därom, att 
han är fader till ett af en annans hus
tru fodt barn, VM.* Att meningen af 
de anf. orden är den här antagna, är 
tydligt af sammanhanget med det föreg.

i I. G. 8; jfr. VG. II. Add. 12: pr. Hvad 
själfva o. g. beträlfar, kunde man anse 
detta icke vara sammansatt, utan gifta 
vara acc. f. af adj. gifter; men det är 
mera naturligt att gifta är gen. af gift, 
och gifta sæng således betyder äkten- 
skapssäng, än att adj. gifter skulle vara 
epithet till sæng.

Gifter, gipter, adj. 1) part. pass. af 
gifta 1) gift (man 1. qvinna). VG.* ÖG.* 
U.* SM.* H* Sin.* G.* Jfr. Gifta 1; Lagk-, 
0-, Tvæ-, prægifter; Mundgipt. 2) (af 
gifta 4) arrenderad, gift bol, ÖG.* 

Giptning (gipning), f. 1) = giftar mal 
1. skipti mans ok kunu gange æptir 
laglia g., vid mannens 1. hustruns död 
delas boet så som genom giftarmalet 
blifvit lagligen bestämdt, SM.* 2) = gif
tar mal 2. VM.* -gar allar.. aghi ma- 
jier &c., o: i alla giftermål, SM.* -ga 
balker, SM.* VM *

Giftningamal, n. mål angående äkten
skap. VM. II. Æ. 1: rubr.

Giptninga majier, m. = giftarmaber. 
SM.*

Giftobol, gipto bol, n. (af gifta 4) ar
renderad jord. ME.* Chr.*

Giftomal, se Giftar mal.
Gigha, f. (Isl. N. gigja, D. gige, T. 

geige) violin. Se Fi]>la.
Gilbrojer, ra. gillesbroder; ledamot 

af något af de fordom brukliga gillen, 
han var ÿerra g., o : ledamot af S. Ni
colai gille i Skara, VG.*

Gilda, v. a. 1) (af gilder 1) gilla, god
känna. g. ramærke, ME.* Chr. B. 26: 2. 
væÿ g. æller fælla, se Fælla 6. Jfr. 0- 
gilda. 2) (af gilder 2) sätta i stånd, vid- 
magthålla. g. bro, VM.* -din sva ena 
(tomt) sum andra, o: förse dem med 
byggnader, VM.* 3) (af gilder 4) göra 
en sak gild, så att böter komma att 
därför erläggas, g. sar sin, VM.* (bro) 
-dis mæj» ÿrim marknm, o : böterna for 
bron bestämmas till 3 marker, SM.* man
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-dis mæ J hundra Ja markum, o : för en
mans dråp bötes så mycket, SM.* hu
ru höght sum hon ma -das, hnru höga 
böter som må bestämmas för hennes 
dråp, ÖG.* Jfr. Tvsegilda.

Gilder (compar. -dare; -dane, ÖG.*), 
adj. 1) god, af ett visst värde, gilt 
korn, nöt, höfang, SM.* ME.* Chr. Kg. 
24: i. göre sva gilt döt (fæ) sum qvikt, 
göre systur lot sva gillan &c. SM* 2) 
i godt stånd (om gärdsgård &c.). VG.* 
ÖG* C.* VM.* H* ME.* Chr. B. 3: 4; 8: 
pr: 9:4. Jfr. Hand. 3) gällande, giltig. 
VG * ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* ME. B. 21: 
1, 4; pg. 10,18: pr; Chr. B. 26: 2, 4; 33:1; 
Tg. 24: pr. vara g., gälla, VG.* vari gilt 
Jem (n. sum) köpir, vare (n. köpet) gäl
lande för den som köper, o: han be
håller det köpta, VG. II. Add. 11: 5. Jset 
vari gilt ok fult, U.* vari gild tala hans, 
VM.* ej -dan göra, förklara eden vara 
lagligen gjord (om nämnd), VG.* Jing 
gilt til sökning (sella tiltalu), o : då rät
tegångar kunna utföras, VM.* ME.* Jön 
vsej skulu gild vara msej Jrim mar
kum, o: då 3 marker erläggas såsom 
vad, VM.* vari sva g. fasta arvi sum 
fasti, o: hafve samma vitsord, VM.* 
sva gild vari en gifta sum annur = taki 
slikt gifta sum gifta (jfr. Gifta 1), ME* 
Chr. G. 18: pr. vari hvar (n. gifta) gild 
til sinna morghongæf a hondans lot, o: 
för hvart gifte skall morgongåfvan ut
tagas af mannens del, ME.* Chr. G. 18: 
pr. 4) för hvilken skall bötas 1. ersätt
ning gifvas; säges om en människa som 
blifvit dräpen 1. sårad & c., om ett ting 
som blifvit fördärfvadt 1. skadadt, om 
gärning hvarigenom skada skett. VG.* 
OG.* VM.* ME. Eps. 6:1. han (den dräp- 
ne) ser g. at Jrim markum &c. ÖG.* U.* 
SM* H. V. 18.3;ME.DrVp9. g. at Juk
ka 1. halfre (mans) bot, ÖG.* SM. M. 
20: 2. g. msej vaja gseldum, XL mar
kum &CC. U* SM. M. 6: 3; 20: 4; VM. I. M.

26: pr, 1; II. Kr. 5: 4 ; M. 11. pr, 1, 2; Chr. 
DrVd. 7: l. vari (sva) g. sum &c., så myc
ket bötes för honom, ÖG.* ofrselst folk 
vari sva gilt i botum &c.U.* vari g. at 
sarum sinum, ME.* vari sva gild kona 
i sara botum &c. ME. SV1.14: pr. huru 
g. han var Jer um drap sar sella skenu, 
ÖG.* Jsen annöjugha värjer gildare 
æn &c., o: för honom bötes mera, ÖG.* 
hotter ser Jriin sta Juin g., SM.* man 
-dsen görse, o: bevisa att förhållandet 
vid dråpet varit sådant, att böter skola 
erläggas för den dräpne, Sk.* svserise 
(n. man) gild seller ugild (rättare: gil- 
dsen seller ugildsen), o: att böter skola 
erläggas för den dräpne (om nämnd), 
Sk.* görse fse gilt, nödga den som in
tagit kreaturet att ersätta dess värde 
då det blifvit dödadt 1. skadadt, Sk.* 
svin &c. varin gild um örtugh, SM.* 
limber ser g. msej XX markum, SM. M. 
6: 3. vari sva g. limber &c. ME.* Ju- 
mulfinger vari sva g. &c. U.* SM. M. 6: 
pr. klokka, qvscrn, bro ser g. at Jrim 
markum &c., lij ser gilt at siax örum, 
n. om klockan är sönderslagen, qvar- 
nen uppbränd &c. ÖG.* U.* VM. II. Kr. 
5: 4. klokka 1. bro ser gild msej XIII 
markum &c. VM. II. Kr. 5: 4; B. 23: pr, 3. 
sar varin gild, U.* lyte varin sva gild, 
SM. M. 12: pr. akoma &c. vari gild at 
ssex 1. Jrim markum &c. SM.* Jser ser 
döjer g. ok sar (seru) ogild, där bötes 
för döden (o: dråpet), men ej för så
ren, ME.* St. SV1. 15. sar ser gilt til 
sökning, o: därför kan man fordra bö
ter, VM* drap, sar & c. ser 1. vari gilt, 
U.* SM.* Jön gser J ser gild at hundraj 
markum, ÖG.* vari gilt msej vaja bo- 
tum, SM.M. 20:3. Jset ser 1. vari 1. skal 
vara sva gilt &c. ÖG.* U.* SM. Kk. 20: 
pr; Chr.* vari gilt Jset Jem giorjis, 
ME. Kg. 23: 7. Jön (mal) seru sva gild . 
ok egh gildare, ÖG.* vari gilt septir 
misetsmanna eje, då skall bötas och äf-
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ven skadan ersättas som af fäkreatur 
blifvit gjord på hans hö, SM.* — Jfr.
EJ-, Fol-, Færu-, Jam-, Karl-, Köp-, 
Lagh-, 0-, Skat-, Tva*-, litnis-, ping- 
gilder.

Gildi, n. 1) (af gælda, gälla i värde) 
förhållande 1. värde, i afseende på be
loppet af böter, som i ett visst fall 
skola erläggas, hvart 1. livar akoma 1. 
sak 1. skaji æptir 1. mæj sinii g., en
ligt hvad om böternas belopp för hvart 
fall är stadgadt, SM.* liggi (n. den dräp- 
ne) i g. sinu, limir liggiu i g. sinn, o: 
för hvart dråp 1. hvar lem bötes så 
som därom är stadgadt, SM.* gärnin
gar Jerra liggiu i g. sinu æ lialvu dyr- 
ra, o: böterna för dem äro alltid dub
belt högre, SM.* ligge (bot) 1. vari i 
samu g., vari i samn g. um botena,SM*
2) (af gilder 4) den egenskapen att nå
gon är gild, 1. alt böter skola erläg
gas för honom (om han dräpes). han 
haver iirihnggit sær ok sinu g., o; om 
han dräpes, bötes intet därför, ÖG.* 
um brytia g., o: huru mycket som bö
tes för dem om de blifva dräpne, ÖG.* 
hvat hsenna (n. huskunu) g. ser, o: hu
ru mycket den skall böta som har läg
rat henne, om hon dör i barnsäng, ÖG.*
3) (af gælda, betala, ersätta) i samman- 
sättn. det som erlägges såsom betal
ning, ersättning 1. böter. Se Af-, Ater-, 
Half-, Land-, Tvse-, piauf-, prigildi.

Gildra, v. a. gillra. SM.* ME.* Chr. 
B. 48: 4. g. siælfskut, VM.*, där dock 
g. kan vara skritfel för giora.

Gildra, f. = gildri. VM.* ME.* Chr. B. 
24; DrVd. 4.

Gildran, f. gillrande. SM.*
Gildri (gilder, Chr.), n. giller. U.* SM* 

VM. II. B. 15: pr, 2, 3 ; H.* G.* Sk.* Chr. 
B. 19: pr; 23:1; 48:4; DrVd. 4. Jfr. Fugh- 
la-, Lsemu gildri : Gildra.

Gilia, v. a. 1) förföra (qvinna) till o- 
tukt, lägra (Isl. =). VM.* 2) fria till

(N. =). g. konu, Chr.* — Jfr. Mb. D. 
Gl. o. gille.

Gilta, v. a. = gildra. SM.*
Giltan, f. = gildran. SM.*
Gin, GingærJ, Gin mela, Ginstan, se 

Gen &c.
Ginum (gyiium, gönuin), præp. genom, 

læggia g. vajva mans, aka g. skogh, 
gata g. mijian by, vsegher g. sengia, 
fylghia g. land, ganga g. lij &c. VG.* 
ÖG.* U* SM.* VM*G* Sk.* ME.* Chr.* 
gange (kniver) g. hand hans, skaji gan
ger g. garj &c., se Ganga 3. skaji bom
ber 1. ganger g. var J, o : görs af fien
der som intränga genom vakten, U. Kg. 
12: l; SM.* far bonde skaja g., o: där
igenom att fæ ganger g. n. den ned
brutna gärdsgården, VG. I. FS. 5: 2; II. 
F. 20. i g., Chr.* g. at, se At 11 b. Jfr. 
pær.

Gömimlaghajer, adj. (af læggia, stic
ka) genomstungen, -ghat sar undir tvar 
1. mæj undiim tvem (jfr. Und), U.* SM.* 
Jfr. Gönum lægher.

Gönuin lægher, adj. = gömimlaghajer. 
VG.*

Ginum stungin, adj. genomstungen, 
var Ja g., o: så att stynget går tvärt 
igenom någon del af kroppen, ME.* 
Chr. SV1. 6.

Gipt, Gipta &c., se Gift &c.
Giri (gyri), f. eg. begär; girighet. VG.* 

Sk.* Jfr. Pæninga giri ; Höfd. styr. II. 17, 
34; IV. 4:14; Mb. D. Gl. o. gire.

Girugher, adj. girig. VG.* Chr.*
Gisl, gesl, f. gissel, piska. VG.* ÖG.*
Gisla, v. a. (Isl. =) sätta gislan. Se 

llgislat.
Gislan, f. öfverlemnande af gislan. Chr.*
Gisli, m. gislan (obses). VG.* konun

gi -la sætia, konungi möta 1. fylghia 
mæj (grujum ok) -lum, U.* SM.* ME.* 
Chr. Kg. 6: pr, i. -la skipta 1. skipa, VG.* 
konunger haver -la (sing.), U.* skylder 
til -la ok gruja, se GruJ.
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Gisling, f. en människas förvarande 
såsom gislan 1. fånge. Däraf

Gislinga brut, n. brott mot gislinga 
lagh, då gislan 1. fånge med våld tages 
från sina vaktare. ÖG* bryta g., ÖG.* 
Ih. förstår d. o. endast om 11homicida 
aut alius gravioris delicti convicto, 
captivo et in custodia retentö* ; men 
att det äfven och eg. har afseende på 
gislan, visar själfva ordet; på de stäl
len där det förekommer talas om fån
ge, hvarpå Locc:i öfvs. violatio iuris 
obsidum icke passar. Ver. åter har 
helt och hållet misförstått d. o., se gl. 
vid ÖG.

Gislinga lagh, n. pl. den säkerhet som 
lagen stadgade för dem som emottagit 
gislan, 1. ock fångat och höllo vakt öf- 
ver en brottsling, att gislan 1. fången 
ej fick med våld tagas från dem. bry
ta g., ÖG.* Jfr. Gislinga brut.

Gisninga ek, f. fruktbärande ek, hö
rande till ållonskog. )( ek utan gisnin
ga skogh, SM.* Jfr. Gisninga skogher.

Gisninga eke, n. fruktbärande ekar, 
hörande till ållonskog. SM.*

Gisninga skogher, m. ållonskog, så stor 
att ett visst antal svin där kunna gö
das. SM.* Jæn heter g. a ma skipa tiu 
svin, fnlder g., hvilken senare benäm
ning endast tillkommer en sådan större 
skog Jær a ma skipa XL svin, SM* 
Om förra delen af d. o., såsom äfven 
Ih. trott, kommer af gæta, vårda, be
tyder g., likasom værnkallajer skogher, 
eg. en vårdad, fredad skog.

Gista, se Gæsta.
Gistning, f. gästning, gästers emot- 

tagande. VG.*
Gita (impf, gat, pl. gatu; conj. gate), 

v. a. gitta, förmå, kunna. g. nait, skilt, 
qværn draghit, vitset, ej gangit, sin vil- 
ia fræmt &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
H.* Sm* Bj.* G.* Sk.* ME* g. boz firi, 
se Boa 4. g., abs. ÖG.* SM.* VM.* H.*

Sk.* Chr. Kg. 26: l. )( kunna, se Kunna, 
han matte (n. för tidens skull).. æn Jo 
at han giti ei &c. (n. för brist på kraf
ter, ME. Æ. 6: 6. saelia snm dyrast giter 
han, se Dyrt. ien (han) giter sik vitset 
&c., om han skall kunna bevisa att han 
är &c. VG. I. J. 15:1; II. J. 36. inæj alt 
Jæt Jer gatn, med all sin förmåga, 
VG* qværn giter æi gangit, gojs gi
ter ei fullat XL marker, U. V. 22: l; SM * 
Jær sum æi gita stenar ligliat, U. V. 2:
6 ; VM. II. B. 2: 6 ; ME. B. 5. hatter seller 
huva giter hult (n. sar), Jær sum æi 
giter bro værit, H.* Jær ei gita taver- 
ni varit, ME. Kg. 23: pr. at han gate Jit 
inkastas (för inkastats), ME.*

Gitzsæ, v. a. gissa. Sk.* Jfr. Gytzning.
Giva (geva, gseva; giefa, G. impf, gaf, 

pl. gavu, conj. gavi), v. a. 1) gifva. gi
vande )( Jiggiande, SM.* VM* g. Jrer 
marker, tva öra &c. VG.* ÖG.* g. gift, 
(hindradags) gæf, vingsef, tiunda, hem- 
fylghj &c. VG* ÖG.* U* Bj.* G.* Sk.* 
ME. Kg. 10: pr. fyndar lut af (fynd) g., 
ÖG.* g. (Jiænistumannum) læn, U.* ME. 
Kg. 5: 9. manni ær læn givit af konun- 
gi, SM.* g. (presti) kirkiu, a: utnämna 
kyrkoherde,VG*U.*SM.* g. fasta, åter
köps fastar æru gifnir, se Fastar, Åter
köps fastar, g. ior J fore ior J, o : bort- 
skifta, ME.* g. i mætnum markuin, n. 
hemföljd, VM. I. G. 5. badhe taka ok giva 
(n. böter), St. DrVd. 14:1. g. manni dagh, 
se Daglier3. g. at haimfylgi, G.* ther 
givis malsæghandenum af &c., däraf (a: 
af de böterna) gifves åt målsegaren 
&c., St. Kp. 20. i ; 30: l; 31:1; jfr. 33: 3-7. 
Jæn sum givit var, o : åt hvilken städja 
var gifven, ÖG. B. 9: 4. krævi ater Jæt 
sum han gaf, a: så mycket af städjan 
som svarar mot den återstående arren
detiden (jfr. Gift 6), s. st. §. 6. giver an- 
nar (n. gift) til (hols), s. st. §. 4. g. ia- 
qvæji, U.* SM.* g. ia vijer, Sk.* lof 
(n. Jær) til g., Ü.* g. dom, SM.* Chr.
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Tg. ind. 25. manni gifs vald I. vitsorj, 
se laid, YitsorJ. barni namn g., han 
skal Jy namn g., se Namn. g. lagh, för
säkra att han ej skall kränka lagarne 
(om konungen), = sværia at han skal 
eigh ræt lagh bryta (VG. I. R. 1: pr.), U.* 
SM.*, jfr. g. lagh, nedf. under 6. g. ej>, 
gå ed, ÖG.* g. tryggia eja, ME.* g.

DrVl. 1: pr; SV1. 3: l. g. lim fore limi, 
St. E(js. 16: pr, 2; SVI. 3. g. lif eller li
mi firi annars (n. livi eller limum), SM.* 
g. man saklösan 1. lidughan, VG.* g. 
iorj frælsa, gifva henne fri, befria henne, 
n. från utskylder, U.* Jfr. Frijer 4, Fræl- 
si, (iift, GruJ; A-, Ater-, Firi-, Hem-,

f . - o *oo„ -je -? ---- b- In_, Saman-, Til-, Ut giva; Yih givas:
la8h 0G/ ü;*Sk* en- «*st-, Rajgivare; Fræls-, Sakgivi. 2)
g1." (for g,c“) nemda aijir &c. G. gifva till skänks, bortskänka. VG.* ÖG*
Hist. 6, där gief är skrifvet för giefi, 
R-t (1.509) tror dock att gief här är 
imper., då således en direkt befallning 
skulle vara ställd till ”ingen”, g. Jjiæ- 
nist, utdela den h. nattvarden, VG. II. 
Kk. 73: 6. g. manni tro, lofva trohet, 
VG. II. 0.1: pr; jfr. Trogivin. g. manni 
oqvæjins orj, g. orj, g. Jokka orh, U* 
SM.* H.* Sk.* g. manni sak, bana sak, 
raja sak, Jiufsak, banorj, næmni, til-

U.* SM.* H. Æ. 1:1; Sk.* ME.* )( sælia, 
SM.* Sk.* ME. Egn. 11. )( gaelda ok sæl- 
ia, SM.* g. mæj fastuni (ok fnllum 
skælum), U.* g. (iorj &c.) til omynd, 
at hindradags gæf, ÖG.* g. (iorj &c.) 
undan rætturn arvnm 1. ærvingia, ÖG.* 
VM. I. G. 16: pr. g. fran arvingæ sinæ, 
Sk-* g* (eg« &«•) fore sina 1. bondans 
&c. sial, VG.* U.* SM.* VM.* ME. Æ.21: 
l; St. Æ. 15. pr; 18: 2; jfr. Sialagift. g.
"llllî OWrlin Cl, * I._____ •maeli, g. kunu hordoms sak 1. horsak, guji æghn sinse, Sk.*’ hava laghlikâ gl 

seSak&c. han gaf (n. sak), Sm* givi vit, o: bortskänkt, Chr.Æ. 23: pr; J-30:
t. Jfr. Bort giva. 3) = gifta 1. fæsta sel
ler g., VG.* gipt ok givin, se Gifta 1, 2. 
4) medgifva (någon alt hafva, behålla 
1. göra något), g. manni vitsorj, ÖG.* 
thættae haver konung givit allæ sinæ

manni skyld for sagh, Sk.* g, malsæ- 
ghanda raet fran sik, ME. Kg. 25; St. Kg. 
14. g. barn sit i kloster, Sk.* g. sik i 
kloster, VG* Sm.* g. sik til kloster, 
U.* G.* givas (= giva sik) i kloster, Sm* 
givis han (in), n. i kloster, VG.* g. sik7-1 n. i ■v ” »...... m{en, Sk* g. manni 1. kunu lif, ÖG.til gaeljraels, OG. U. giver sik ther SM* VM.* gafs salumanni lighri ra Ja,
OKI 1 rættlll. ÖfvfirlfimnAr çio’ VIVI * __ i .1* . • nom i rættin, öfverlemnar sig angående 
den saken åt domstolen, Chr.* g. bana 
at botiim, o: såsom 1. i st. f. böter ut- 
lemna trälen, som begått dråpet, till 
målsegaren, G.* man stial ok värjer 
givin konungs umbujsiuanni, o: öfver-

VM.* g. manni ur 1. af eje, gifva nå
gon tillåtelse att gå ur eden och ej 
svärja, ÖG.* gifs nokrum ur naemdinne, 
om det medgifves någon att afhålla sig 
från deltagande i nämnden (gifs kan n. 
här ej stå för giver sik, emedan dår jo..*-' ' _ ---- siivi sm« ciiitjuan ua

lemnad at honom for att varjæ Jræl därpå skulle följa nokor i nom.), ÖG* 
i konungs garje, Sk. g. penninga a 5) eftergifva, efterskänka (sin rätt, 1. nå- 
aign, o: sasom betalning for köpt jord, got som en annan skulle gifva 1. göra).

, Pr- ™ i»« sva fore Jset gojs g., fiura (marker) gaf han af, ÖG* givi sva 
o. betala, Bj.^ g. burskap, St.* givi til mykit af afrajbi &c. VM.* givin vaba 
epter mætsorjum, se Tilgiva. g. ut, OG* ejer )( gangin, VM. II.M. 5: l. slikt se

Sr3: ,!?"!* ar°^ a mote iam‘ 1 sliker 1 sva giWer 1. godher vari gi- 
n, Sn’.rV ^n‘ tore g-’ o: mi" ven ejer sum gangin, U* VM. I. pg. 14;
me DiviT T* rl 'S?\Fï ME st> Ghr- T*
ME. Dr VI. 2. g. lif fore lif, St. Sk. 5; ej gifnan, VM. II. pg. 12: pr. »n alli 
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givi (n. ejin), VM. I. pg. 14. Jæsson 
lagh skolo gangas ok sei givas, VM.* 
bonde hvar gaf Jær af ajriun sin ra*t, 
se Bonde 1. havi vald g... um g. vil, 
a: afstå från sin talan, )( sökia, VM.* 
Jfr. Af-, Dp giva. 6) gifva lag, stadga, 
nu gaf Jæt sva birghir iarl, Ja gafs 
Jæt sva, ÖG.* sum han giorje ok gaf, 
SM.* g. i lagh (ok i ræt), ÖG.* g. net 
1. lagh, ÖG* U. Kp. 9: pr; SM. Prol.; VM.
I. pg. Il; II. pg. 14: pr; Sk* ME. G. 5: 
pr. g. i (lagh ok) ræt, U.* SM.* VM.
II. Kp. 12: 3. Jfr. Af giva 2. 7) böta. g. 
III marek, Sk.* 8) givas, gifvas, fin
nas, vara till. fyrra sen ejsöret gafs, 
VG.* ÖG*

Giald, Gialda, se Gseld, Gselda.
Giara, se Göra.
Giarna, Giarning, se Gærna, Gserning.
Gief, Gield &c., se Gsef, Gseld &c.
Giefa, se Giva.
Giolskaper, se Gselskaper.
Giolssemi, f. = gselskaper. VM.*
Gior, se Gör.
Giora, giorjer, se Göra.
Gior Jer, giurjer (gyrjr. G.), adj. om- 

gjordad. liuvuj duki g., ÖG.* Jfr. Lös- 
giur Jer, Linda gyrt.

Giurjer, se Giorjer.
Giuta, v. a. utgjuta. Se Flojgiuta.
Gisef, Giseld &c., se Gsef &c.
Glafs ejer, m. (Isl. glapp = D. glip, 

något som slår fel; glapna, slå fel, glap- 
mseltr, obetänksam i tal, glapræôi, glap- 
pavserk, obetänksam gärning, glépr, glop, 
dåre, glöp, förvirring, glöpyrSi, otill
börligt tal &c.) en af obetänksamhet 1. 
oförstånd gången ed ; så kallas ed, som 
utan därtill gifven dom blifvit gången, 
g. hetir Jsen utan dom svsers, SM.* Jfr. 
Glöpa or J.

Glata, v. a. (Isl. =) fördärfva, förstö
ra. V G.* VM.*

Glajlika, gladlika, adv. 1) gladligen,

med glädje. SM.* 2) godvilligt, g. utan 
delo, VM.*

Glugga, f. hål, öppning. ÖG. VaJ. 32: 
4. not. 97. rifa -gu a garji, G.* Nu bru
kas d. o. på Gotland om hål på en kläd- 
ning. Jfr. Glugger.

Glugger, m. glugg, hål (på en mur 
1. vägg). ÖG* ME.* Chr.* Jfr. Glugga.

Glsedias (impf. pl. glseddus), v. dep. 
glädjas. VG*

Glöma, v. a. glömma. ÖG.* U.* SM. 
Kk. 3, 10:1; Kp. 14; Add. 12; VM.* Sk* 
g. sik, glömma sig, fela af glömska, U.* 
VM. II. Kr. 12:1. Jfr. Forglöma sik.

Glömska, f. glömska, fore g. sina, o: 
därför att han underlåtit att lysa, U.* 
VM. I. B. 44:1 ; II. M. 5: pr ; H. M. 3:1.

Glömsker, adj. glömsk. VM.*
Glöpa orj, n. (Isl. glöpyröi, se Glafs 

ejer) glåpord, smädligt I. obetänksamt 
tal. -Ja værster, se Vserri.

Gniste, m. (Isl. gneisti) gnista. Chr.*
Golf, se Gulf.
Gor, n. (Isl. N. D. =) gorr, den half- 

smälta födan som finnes i kreaturens 
tarmar. Sk.* Fastän den kallas gorni- 
tking, som på sådant sätt dödar en an
nans fäkreatur, at ut vælder gor, och 
att sålunda såra kreatur kallas gorun- 
da, hvaraf ytterligare uppkommit sam- 
mansättriingarne gorbötir, gorbötning 
&c., är det dock alldeles ogrundadt alt, 
såsom Wilda, Das strafrecht (1er Ger
manen, s. 568 not. 2, påstår, o. ger i sig 
själft skulle betyda djur (dass das wort 
fur thier überhaupt steht); likasom det 
är ett groft misförstånd då man ansett 
gor vara det samma som gorth, gård; 
se Gornithing.

Gorbötir, f. pl. böter för sår 1. dråp 
å fäkreatur (eg. då kreaturet blifvit så 
såradt, att inälfvorna och gorret utfal
lit (jfr. Gorunda). VM.*

Gorbötning, f. = gorbötir. VM.*
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Gorkætti, m. gömställe, där stulen bo
skap af tjufven förvaras. ÖG.*

Goruithing, m. nedrig boskapsdråpa- 
re; så kallas den som med spjut 1. annat 
vapen på sådant sätt dödar fäkreatur, 
att inälfvorna utfalla (jfr. Gorunda, Gor- 
vargher, och Mb. D. Gl. d. o.). Däraf 

Gornithings værk, n. nidingsdråp å fä
kreatur. Sk. II. 110. gör man g... sva 
at ut vælder gor &c. Sk. 1.166, där mån
ga yngre hss. orätt hafva gortlmithings 
værk, likasom N. M. Petersen i sin edi
tion af JutL. ändrat det riktiga gorni- 
thing till det meningslösa gårth nithing 
(jfr. Gorÿiuver, och ME. föret. s. XCIV 
not.).

Gorunda, v. a. såra (fäkreatur) så att 
tarmarne skadas och gorret kommer 
ut genom såret. SM.*

Gorvargher, m. boskapsdråpare, eg. 
en som fördärfvar fäkreatur genom att 
såra dem så, att tarmarne med gorret 
falla ut; så kallas den som hugger ned 
en annans boskap. VG.*

Gorÿiuver, m. boskapstjuf. VG.* ÖG.* 
ME.* Chr.* fuldcr g. kallas i VG.* den, 
som stjäl boskap till två öres värde.
I nyare hss. är d. o. genom misförstånd 
förvändt till gardlt-, gord-, gardz- I. gar- 
tiuvcr, hvilket åter af Ragv. Ingem. 
blifvit öfversatt med fur domesticus (jfr. 
ME. föret. s. XCIV not.).

Gota, Gotar, se Gutar, Götar.
Göjer (n. gwt för got, VM.* St.), adj. 

I) god, i allm. den som har goda egen
skaper 1. är af god beskaffenhet. VG.* 
ÖG. B. 31 ; U.* SM.* VM.* G.* )( ilder, 
ÖG. B. 6: pr. g. bonde, o : hederlig, väl 
ansedd, IL* goÿ kona ( )( horkona), 
Bj.* Sk.* St.* gojiir insen, U.* SM.* Bj.* 
Sk.* St.* æptir goÿra manna mætorÿum, 
virning &c. Bj.* g. bryti, Sk.* g. lagh- 
rnaÿer, skyttari, clærker, VG.* g. dræn- 
ger, se Drænger 2. gömin ok g., allitt. 
se Gömin. göjia 1. væria man ok goÿan

göra, gödder ok go]>er gör, se Cöjia, 
Væria. j»a ær ]>æt got, det är väl, ÖG.* 
thet ær væl got, Sk * got, = Jiæt ær 
got, Sm.* han havir ei sva got &c., han 
är ej så väl hållen 1. behandlad, Sk.* 
bijia goz (gen. af got) sial mans, se 
Biÿia 1. J»y goÿa = gojsi, Bj.* sia bion 
sit til gojra visu, se Visa. vari svag. 
han sum the, a : ej bättre, lika brotts
lig, underkastad samma straff, Chr. Eds. 
42: i. givin edher ær sva g. &c., o: lika 
gällande, Chr. Tg. ind. 24. gæta mans 
til gojio, se Gæta. Jfr. Ar, Arkonunger, 
Æmgoÿer. 2) af ett visst värde (i pän- 
ningar). sva got sum flora pænninga, 
halver öre, siax ôræ, U.* SM.* Sk* iniæ- 
ta huru g. skogher ær, o: huru mycket 
han är värd, ÖG. B. 33. huru g. biuf- 
naÿrin ær, U.* SM.* ÿiufnaÿer sva g. 
sum half mark, ME. pj. 5. vurdæ fæ hvor 
got thet ær, sva got fæ sum &c. Sk.* 
hum gut thet (n. godset) ær, St.* gæl- 
di sva got qvikt (n. fæ) gen dôÿo, Bj.* 
sva goÿ altara værning, ÖG. Kr. 11. ei
ther thy hæsten ær godh til, sva mykit 
han vil hæsten godhan vita, St. B. 18: 2 ; 
20: 2. 3) lätt. ey g. at Jra, VG.*

Godgærning, f. god gärning, välgär
ning. VG.*

Godlynder, adj. (aflund, lynne) god
lynt. VG.*

Godminne, n. samtycke, ia ok g., Chr.*
Gojis (goz; göz, VG. gojiit för gozit, 

U.* VM. II. Kr. 13: pr; M. 8: 1.), n. I) gods, 
egendom i allm. (fast 1. lös, 1. af båda 
slagen). VG.* ÖG* U.* SM* VM* H.* 
Bj. 24, 29: pr; 40; Sk.* Chr.* rörlikit, 
orörlikit g., St. Kg. 19: 2; Æ. 19: pr. rö
rendis g., se Röra. reÿo g., se Reÿer. 
iorj» ok (n. annat) g., U.* SM.* iorjb g. 
ok lif, ME.* hals ok g., lif ok g., U.* 
SM* förgöra iorji ok g. allu, SM.* g. 
ok pænningar, o: pänningar och annat 
gods, VM.* j>era g. (a) til skiptis gan- 
ga, g. ÿera af jiem taka, g. Jæs dræ-
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pin ær, g. hans skal sköflas, o : lös egen
dom, SM* VM.* havir son &c. ærft Jæt 
g., n. jord som klandras, U. Æ. 11:2. 
2) ofta betecknar d. o. ett visst jorda
gods, gård. VG.* frælst, ofrælst g., 
kirkiu g., VG.* (gainait) kronunna g., 
VG.* SM. Add. 1: 3; ME. Kg. 2, 5: 4, 6. 
konungs g., SM. Add. 1: i. hava sit g. 
frælst, frælsa ænkiu g., ME.* husfru 
sinna g. bort skipta, ME. G. ind. 20. sæl- 
ia fæjerne sit ok köpa annat g., barna 
&c. g. bort skipta, SM. J. 2: 2 ; 12: 5. læ 
1. lana pæninga a g., g. ater lösa, havi 
ænga tiltalan til thet -sit, &c. Bj. 1 ; St.* 
föra akæranden i -sit, se Föra 2. a hans 
g., o: fiskevatten, U.* 3) särskilda ling 
af något värde, i synn. (köpmans-) gods, 
(handels-) varor. Bj. 6: pr; 8: pr; 19: pr; 
20: 1, 3; 32: pr; Sk. V. 5: 12,14,16,18, 33; 
6: 6, 7,14,24, 25. &c. Jfr. Grondhe-, Tunne 
gots. Men goz, VG. IV. 16:17, är gen. 
n. af gojer, och hör således ej hit; se 
Bijial. — Jfr. Fri Jer 2; Aflinga-, Arfs-, 
Barna-, Frælses-, Jorda-, Krono-, Köpo-, 
Ærfdha-, Överlöps gods.

Goz pæningar, se Guds pæninger.
Gobvili, godvili, m. 1) godhet, väl

vilja. mæj spækt ok -lia, VG.* 2) fri 
vilja, utan Jæt se Jerra g., VG. IV. 
19: 4. utan Jæt vili siælft niæj -lia &c. 
SM.* mæj» -lia (sinum) unna, utgöra 
&c., a: godvilligt, SM.* Sk.*ME.Kg.5: 
7; 6: 4; 23: pr; Chr.* 3) bifall, samtycke, 
mæj i. utan -lia mans, VG. IV. 7 ; U. 
Kk. 1: 3; 2:3; 3, 5;Æ. 1: 1; Kp. 10: 3; 
SM.* VM* H.* Sm.* Sk.* ME. Kg. 3:1 ; 
G. 20. mæj ia ok -lia mans, ÖG.* St.* 
Chr.* utan ia ok -lia Jera (fangnum), 
ME. Kg. 5: 7; Chr. Kg. 2: 2; 4: 7. mæÿ lovi 
ok -lia mans, Bj.* leta -lia mans, U. Æ. 
1: pr. fa -lia mans, Sk.*

Godviliader, adj. välvillig. VG.*
Graf, f. I) (gräfd) grop, a) i allm. 

ÖG.* SM.* Sk. I. 99. (på sist anf. st. 
står mal æller gravæ, hvarmed menin

gen är att mal är misskrifvet och bör 
vara gravæ; jfr. Betning). )( diki, H.* 
fylli g., dör man i Je g., n. den som 
man gräft för alt kunna taga upp räf- 
ven ur hans håla, Sk. I. 192. Jfr. Ler- 
graf. b) särskildt till villdjurs fångande. 
U.* SM.* VM. IL M. 5: pr; H. M. 3:1; ME. 
DrVf). 6 ; Chr.*; i ME. kan dock graver 
vara præs. af grava. Jfr. Ræfgraf. 2) 
jordhåla, kula. æltæ ræf i g., o: i hans 
kula, dit han flytt (här menas icke, så
som Larsen tror, Jur. tidsskr. XV. 1. s. 
59, Sami. skr. I. 1. s. 182, en sådan gräfd 
räfgrop, som omtalas i c. 99, hvilket 
äfven antydes med de där förekom
mande orden Jæskyns gravæ), Sk.* 3) 
fästningsgraf. vor bys (n. Malmös) g., 
Sk.* 4) graf (sepulcrum). U.* VM.* vi- 
tæ i g. mæj Jem dræpnæ Jr c mark 
for sar &c., a: bevisa att den dräpne 
och begrafne hade, under striden då 
han blef dräpen, tillfogat dråparen sår, 
för hvilka han hade skolat erlägga böter, 
som dock blifvit likasom begrafna med 
honom, men afdragas vid erläggandet 
af den sista tredjedelen af dråpsbö
terna (at JriJiæ sal), Sk. 1.106 ; jfr. Y. 
SelL. III. 26, 30; att vitæ i graf kan väl 
antagas eg. betyda att föra bevisning 
mot en redan död och begrafven per
son, och detta talesätt torde härleda 
sig från en gammal sed att föra en så
dan bevisning på den dödes graf, om 
ock han för lång tid sedan hade blif
vit begrafven (jfr. bæra fæst a föter 
dö Juni &c., se Hemuld), men alls icke 
kan af detta bildliga talesätt slutas alt 
ifrågavarande bevisning verkligen skulle 
föras i den dräpnes graf, såsom KR. 
tager för afgjordt (GDL. I. s. 50. not. 6; 
Retshist. II. s. 102; Nytjur. ark. XXII. s. 
47); ty då detta skulle hafva skett vid 
den dräpnes begrafning (väl icke i graf- 
ven, hvilket är orimligt, utan a grava 
bakka, U. M. 7:1.), hvilket äfven skulle
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ligga i orden: vitæ i graf mæj Jem 
dræpnæ, så motsäges en sådan tolk
ning bestämdt af det som på anf. st. i 
Sk. uttryckligen säges : at JriJiæ sal ma 
hin vitæ &c., a : då den sista tredjede
len af dråpsböterna erlägges (in exhi- 
bitione tandem partis ultimce sa isfa- 
ctionis occisor sibi poterit retiriere, II. 
48.), hvilket ej kunde ske förr än ef
ter en lång tids förlopp. St-n, Retsh. 
s. 144, talar ännu om att dråparen skall 
aflägga eden i den dräpnes graf, och 
synes icke veta hvad som härom stod 
att läsa i gl. till Sk.

Grammer, adj. gram, vred. Chr.* Jfr. 
Græmia.

Gran, f.? gran (trä). SM.*
Grankuna, f. grannqvinna. G.*
Granlika, adv. granneligen, noggrannt. 

Chr.*
Granna ejer, m. ed af alla grannar- 

ne i en by. sværia -ej, SM. B. 5: 3. Jfr.
Granzla ejer.

Granni (pl. -nar, grænnar), m. en af 
invånarne i samma (1. närmaste) by. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* Sk.* (al- 
dra) -na almænninger, se Almænninger 
3. aldra -na egn )( aldra göta egn, VG.* 
en af -num )( al grændin, se Grænd. 
Jfr. Seter, Nagranni.

Granzla ejer, m. = granna ejer. VM.*
Grasiæjer, m. ren, den gräsbevuxna 

kanten af åker 1. äng. VG.* Jfr. Garjs 
iadher.

Graskin, n. ekornskinn, gråverk. VG.* 
U.* H.* St.*

Grava, græva (grafa, G.), v. a. 1) gräf- 
va. g. gript, kældu, diki, brun &c. ÖG.* 
SM.* VM.* G.* Chr. B. 34: 4. g. grund
val, VG.* VM.* g., abs. VG.* U.* Sk.* 
g. a æta högh annars, Sm.* undi (n. 
syll) -vit, Sm.* -ve si Jan, n. dike, H.* 
firi simun akre g., n. dike, ME. B. 6: 2. 
Jfr. Ogrævin. 2) nedgräfva. VG.I. J. 10: 
pr ; II. J. 22. livandi 1. qvikker i iorj

-vas, U* VM.* H. M. 32: l; Bj.* St* Chr.* 
g. konu, man, fæ i ior J, U.* SM.* 3) 
begrafva. VG. I. K. 1; II. K. 1; Sk.* 4) 
uppgrälva. g. torf, SM.* g. up ræf 1. 
ræva unga, n. ur deras kula, Sk.*

Gravar bakki, grava bakki, m. (Isl. gra- 
farbakki) brädden af en graf. biuja (va
ja ej &c.) a g., vid brädden af den 
dräpnes öppna graf, n. vid hans be- 
grafning, U.* VM. II. M. 7:1; H.M. 4: 5. 
Je a g. varæ, o: de som voro närva
rande vid den dödes begrafning, H.*

Gravalighre, n. ett till fiskeverks an
läggande tjenligt ställe, troligen sådant, 
där vattnet är djupare och bottnen bil
dar en grop. )( vasalighre, SM.*

Grava öl, n. grafol. St.*
Gren, f. gren. ME.* hængia a gren, 

U.* lata Jiuf a galgha æller g., allitt., 
upphänga tjuf i galge 1. i grenen af ett 
trä, U.* VM.* dömas til g. ok til gal
gha, ME.* Chr.* Jfr. Fæmgrena.

Gressæti, se Græssæti.
Greva dôme, n. grefskap. SM * ME.* 

Chr. Kg. 4: 5.
Grevi, m. 1) föreståndare. Se Stu- 

pugrevi. Spelman, Glossar. Archaiolog. 
o. grafio, anmärker att o. g. i denna 
bem. fordom varit en vanlig titel för 
tjenstmän, såsom gogravius, prcefectus 
pagi; burgravius, prœfectus burgi seu 
castelli, portgreve, civitatis vel por
tus præpositus ; tungrevius, villcepræ- 
positus 4cc. Jfr. Graff, Ahd. Sprach
schatz, IV. 313; Bw. Diet. o. gerefa; 
Rh. Afr. m. o. greva; Müller, Mhd. rvb. 
o. grave; Kaltschmidt, Sprachvergl. wb. 
o. graf. 2) grefve. Sk.* Jfr. Greva dôme.

Grid, se GriJ.
Grift, se Gript.
Grikir, m. pl. Greker, -ka kununger, 

G*
Grima, f. I) (Isl. =, mask 1. hjälm som 

betäcker ansigtet, N. streck 1. fläck öfver 
ansigtet; It. grimo, skrynklig; Fr. se
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grimer, måla skrynklor i sitt ansigte, 
och antaga utseendet af en gubbe 1. 
gumma, grimace, en min, hvarigenom 
ansigtet vanställes) mask 1. annat, hvar
med man döljer sitt ansigte 1. gör det 
okännligt (jfr. Rz. Ordb. d. o.; Mb. Dial. 
L. och D. Ordb. o. grim et). Se Grimu 
ma Jer. 2) grim ma (så kallades fordom 
i IN orge ett slags pansar (jfr. Panzari), 
som betäckte hästens hufvud och hals; 
se Kongsskugg-sio, Sorö 1768 s. 404, 
ed. Christiania 1848 s. 87). Se Grimu 
skapt.

Grimber, adj. (Isi. grimmr) grym. VG.*
Grimu majer, m. (af grimai; Isl. =) 

eg. maskerad man, 1. en som höljt sitt 
ansigte 1. på annat sätt gjort det okänn
ligt; så kallas skogsröfvare. göras g., 
VG.* Jfr. Ä. FrostL. IV. 62: ef rnaör 
gerez grimu inaÄr oc ferr at biianda uc 
berr hann oc tekr fé hans &c. (NGL.
I. 175). Anledningen till benämningen 
förklaras af det som ännu ej sällan 
händer, att röfvare, mördare, inbrotts- 
tjufvar och andra bofvar svärta 1. höl
ja sina ansigten, 1. genom lösskägg 1. 
förklädningar göra sig oigenkännliga.

Grimu skapt, n. grimskaft. ÖG.*
Grind, f. grind. ÖG.* U.* SM.* VM.* 

ME. B. 2: i; Chr.* innan garjs ok -da 
(gen. s.), se Garjier 4. leja (a band man- 
ni) til garjs ok -dar, leda tjufgodset 
till hans gård, se Leja. Jfr. LiJ, (jvig- 
grind.

Grinda, v. a. förse med grindar. Se
Gærja.

Grinda skiul (grinda skyl), n. göm
ställe vid en grind. U.* VM. I. EJs. 9: pr;
II. M. 10: pr. not. 30; ME.* St.* Chr.*

Grindastajer, m. ställe där en grind
står 1. har stått, innan garj ok -J, allitt. 
SM.* gamblir -Jir, VM.* ME. B. 2: pr; 
Chr. B. 2: pr.

Grinda stolpi, m. grindstolpe, innan 1. 
utan garjs ok -pa, allitt., se Gar Jer 4.

Gripa, v. a. 1) gripa, taga. handum i 
(font) g., -per man innan (n. font), kun- 
nu Je (n. höker ok bonder) man g.,
VM.* g. til or Ja, o: tala, säga, VM.* 
g. til afnænminga, a: göra undantag, 
VM* tve gripa köp (aller skipti) a en, 
o: likasom taga fast i köp 1. skifte för 
att bevisa det, SM.* (jfr. U. J. 6, som 
har binda fang), g. vitsor J = g. til vits- 
orja (se nedf. under 3), VM.* g. (n. 
iorj) gar Je 1. ma*J gar Je, o: intaga, 
inhägna (jfr. Mb. D. Gl. o. gribsjord), 
ÖG.* ME.* Chr. B. 40: pr. Jfr. Hargrip. 
2) träffa brottsling på bar gärning; äf- 
ven gripa, fasttaga, fånga honom (or
det inefattar n. på en gång båda de- 
larne). VG.* ÖG* U.* SM.* VM. II. M. 
26: l, ll; 30: 5; Bj.* Sk.* Sf.* Chr* inne 
-pin mæj konu, n. i hor, Bj.* Jfr. A 
gripa; A-, Afgriper; Begreben. 3) g. 
til, gripa till, uppgifva hvad talan man 
har att föra, 1. hvad man har att åbe
ropa såsom bevis 1. till sitt försvar, g. 
til kæru 1. talu, SM. B. 6: 2; H * g. 
til vitsorja, gripa till någon viss be
visning; g. til vitna, hemulsmans, fasta, 
fangamans &c. IL* SM.* VM.* H.* Bj.* 
ME.* St.* g. til hemföjo, hemgærj &c., 
säga att kreaturet är hemmafödt &c. IL* 
SM. pj. 7 ; VM. I. B. 35: 2 ; II. M. 27. Jfr. 
Avisning, Fang 8 b, Fyrning 1, Fæjerni2a, 
Lejsn, Lysning, Lysninga vitni.

Griper, m. (Isl. gripr, ett ting, i synn. 
af större värde, som någon eger) 1) 
grepp, tag. G.* qvinna g., tagande på 
qvinnas kropp, G.* 2) ett ting af nå
got värde, som hör till någons lösa e- 
gendom. VG.* ÖG.* Bj.* G.*; förekom
mer i VG.* äfven om träl, och meren
dels om fäkreatur. Då i Bj. läses grip 
til lejiz, är utan tvifvel nomin. ändel- 
sen er utesluten, såsom ej sällan hän
der, 1. ock är lejiz af förhastande skrif- 
vet för leji (jfr. det föreg. nempni), 
då grip är acc. — Att d. o. äfven i den
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senare benren kommer af gripa, taga, 
bemägtiga sig, synes af jämförelsen 
med o. fæ, som utan tvifvel kommer 
af fa (se Fæ 1).

Gript, grift, f. grift, graf. ÖG.*U.*VM.*
Griptar bakki, m.=gravar bakki. SM.*
Gris, in. gris. VG. II. R. 17; U. 8; III. 

102; ÖG. B. ind. 25; U.* SM. Kk. 7: pr; B. 
33: 2 ; VM. I. Kr. 3:1 ; Sm. 6:1 ; G.* Sk.* 
ME. B. 27:3; pj. 10: pr. Jfr. Mioika-, Sma- 
gris.

Grisasmugha, f. ett litet hål på en 
gärdsgård, genom hvilket grisar men ej 
stora svin kunna inkomma. )( svina- 
sniugha, U.*

GriJ, grid, f (Isl. griÖ) I) allmän fred 
och säkerhet, varja.. liri -Juni, an
svara för den allmänna säkerheten, n. 
så vida denna blifvit störd af trälen 
inan han såldes, VG.* 2) i synn. fred 
och säkerhet som lofvas åt den, som 
förbrutit sig mot en annan, 1. annars 
befarar fiendtlighet af någon. bejas, 
sæka (läs sælia), giva g.: hava g. til 
skogs dags ok nattar, VG.* æsta manni 
-Jar (gen.) til Jings ok fra, o: begära 
fred 1. lejd för honom att komina till 
tinget och återvända därifrån, VG. I. Md. 
14: pr. hænuias a g. ok göra sæt, häm
nas sedan fred blifvit lofvad 1. förlik
ning afslutad, VM.* ganga a g. ok göra 
sæt, genom hämnd 1. på annat sätt bryta 
lofvad fred, 1. hämnas sedan förlikning 
blifvit afslutad (jfr. mina Jur. afh. s. 
59-62), VG.* Jfr. GruJ, Friger 4.

Grijkuna, f. qvinna som för något 
arbete 1. förrättning vistas i en annans 
hus. g. ok grankuna, G.*, där med g. 
troligen menas barnmorska, såsom det 
ock blifvit förstådt i de gamla T. och 
D. öfvs:ne. Ordet förklaras af det Isl. 
griö, som äfven förekommer i bem. af 
det tillhåll, som människor utan egen 
hushållning hafva i en annans hus, of
tast för att utföra något arbete i hans

tjenst (Fr. Ordb.), hvaraf griÖkona, 
-maör, -vist, -fang, -fastr, -taka (se Fr. 
och EJ.).

Groa (præt. part. groin), v.n. gro, växa.
Se Ater groa.

Groin,? (Isl. grönir, orenlighet) fisk- 
grum, trangrum. Sk.*

Grondhe gotz, n. saker som ligga på 
hafsbottnen. Sk.*

Grun, f.? (Isl. grunr, m.) mistanke. 
VG*

Grunder, m. 1. grun, n. (Isl. grunnr, 
m., grunn, n.) I) grund, botten; före
kommer här om botten i ström 1. sjö. 
dragha fynd up af grunne, o: bottenfynd, 
SM.* skip komber a -n, sighla a -d, 
o: på grund, ett ställe där sjöbottnen 
är så nära vattenytan, att fartyget fast
nar därvid, Bj.* St.* Jfr. Grunvalder. 2) 
jord, mark (såsom den grund, hvarpå 
allt hvilar), hava liggiande g. i sta- 
dhenom, St.* Att g. i dessa två bem:er 
är samma ord, är otvifvelaktigt, och 
bestyrkes äfven af det Lat. fundus; 
och att det i bem. af Lat. vadum nu 
brukas som n., hindrar så mycket min
dre att antaga att äfven detta ursprung
ligen är samma ord, som det motsva
rande Isl. ordet brukas ömsom som m. 
och n., och samma förhållande har va
rit i vårt språk (Jfr. R-t, III. 293, 294).

Grunvalder, grundvalder, m. grundval, 
grava -val (undir kyrkiu), VG.* VM.* 
kirkia ær byriaj mæj -vali, U * VM. 
II. Kr. 2: pr.

Gruva, f. (T. grübe) grop, dike. VM.*
GruJ, grud, f. = grij 2. bejas g. af 

nianni, inanni g. giva, man i g. taka, 
mæj -Juni (n. til Jings 1. af Jingi) gan
ga, til garjs rija, ÖG.* möta 1. fylghia 
konungi mæj -Jum ok gisluiu, o : med 
lofvad fred och gifven gislan, U.* SM.* 
ME* Chr.* Je sen skylde til gisla ok 
-Ja, o: att möta och följa konungen 
på hans eriksgata med lofvad fred och
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gifven gislan (jfr. mina Jur. afh. s. 14, 
15), Sm.* möta komingi mæji g. «k frij>, 
se Friber 4. hæmnas a g. ok göra (part, 
pass.) sæt (jfr. Grifc 2), U.* SM.* VM. IL 
Kg. 1:1; H. Kg. 1: i. not. 5. ganga a g. ok 
göra sæt (jfr. GriJ» 2), VG.* Troligen 
har d. o. endast genom ett ändradt uttal 
blifvit skildt från grij>; att det senare 
är det ursprungliga, kan slutas däraf, 
att det igenfinnes i Isl. — Jfr. Agrnd.

Gruÿspiæl, n. pl. kränkning af lofvad 
säkerhet. ÖG.*, där en yngre lis. för 
-lin har grudspillan.

Grymber (dat. f. -mmæ för -mmi), adj. 
grym. Sk.*

Gryt, n. (Isl. grjot) stenar, prov. gryt. 
Se Fegher.

Graining, f. gräfning. VM.*, där gräf- 
ning af diken utan tvifvel menas.

Græft, f. gräfning. Sk.*, där nyare 
hss. hafva graft, grift, gruft &c.

Græmia, v. a. (Isl. gremja =, af gramr, 
vred, jfr. Grammer) göra gramse I. vred 
(gräma). Se Hylla.

Grænd, f. (af granni ; N. =) grannlag, 
inbegreppet af alla grannarne (i en 1. 
flera byar; flera närbelägna, troligen 
smärre, byar, 1. en by jämte de när
mast belägna enstaka gårdar, synas 
n. hafva i vissa mål varit ansedde så
som tillsamman utgörande ett helt, och 
deras invånare hafva varit kallade gran
nar fastän de ej alla hört till samma 
by), siter g. qvar ok haver eig næm- 
daman, al -den )( en af grannum, VG.* 
Jfr. Granni, Næmdarmajjer.

Græss, n. gräs. niuta sum bunder g. 
(ordspråk), o: ej hafva nytta 1. glädje 
af det som man får (likasom en hund, 
då han ätit gräs, spyr upp det), VG.*

Græsfari, m. (af fara 3) husvill, eg. 
en som flyttar ut på det nyss uppstuck
na gräset 1. på bara marken, egh ma 
han (acc.) gæra -ra, ÖG. B. 9: 6. Ih. sä
ger att på anf. st. så kallas colonus,

qui ante tempus legibus constitutum 
expellitur messemque in herba deserit, 
hvilket är i så måtto uppenbart orik
tigt, som där tvärtom stadgas att den 
vid jultiden, men till flyttning före le- 
gostämmans slut, uppsagde landboen ej 
var tvungen att flytta genast 1. vid nästa 
midfasta (då han skulle hafva blifvit 
gjord græsfari), utan kunde gifva ars 
gæf, då han var berättigad att njuta 
ett års gröda, och fick sitta qvar till 
nästa höst, ÿaghar inne ær röker ok 
sata (anf. st. §§. i, 5.).

Græsspæri, græspari, m. grässparare ; 
så kallas den som, utan att hafva med 
gärdsgård omgifvit sin betesmark, där 
intager andras kreatur (orden: ok he- 
tir g. &c. måste n. hänföras till de 
nästföreg.: eigh ma han æller in taka 
&c., och ej till: ]>a skal — gæra). VG.* 
Ih. härleder d. o., som han orätt skrif- 
ver græssparri, från spärra, och tror 
att det betyder den som inhägnar sin 
betesmark; men det hade varit orim
ligt att tillägga den ett convicii nomen, 
som ej gjort annat än hvad lagen ut
tryckligen tillåtit honom att göra.

Græssæti (gressæti, græssætti, græs- 
æti), m. husman, inhyseshjon, som ej 
har del i byns egor. g. siter i by mans 
a.. eigh æng ok eigh aker, VG.* Or
det måste, i denna form, eg. betyda en 
som sitter på gräset 1. bara marken; 
men det kan såsom nästan säkert an
tagas att det uppkommit genom en på 
spe gjord förvändning af garjisæti, hvil
ket är förklaradt i de anf. orden: si
ter i by mans, o: en annans gård; det 
finnes ock med liknande bem. i D. la
gar (t. ex. JutL. I. 51.) och andra äldre 
skrifter (jfr. KA. Jur. skr. II. 512 o. f. 
not. f; Mb. D. Gl. o. gaardsæde). Jfr. Hus- 
sætu majier, samt Garÿs iadher och Gras- 
iæjier, af hvilka ord det ena tydligen 
uppkommit af det andra.
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Græsvægher, m. ängsväg, på hvilken 
höet inkörs. VG.*

Grættinger, ra. (af grata, gråta; Isi. 
grættr, bedröfvad, BH.) litet barn (sora 
ännu ligger i vaggan), g. ]>æt ær vaggu 
barn, VM.*

Græva, se Grava.
(lud, se Gu]).
Guldin, se Gælila.
Gulf, golf, n. 1) golf. G.* tænda eld 

a g., o: den på golfvet varande eld
staden (se Skur stain, Brausten), Chr.* 
Jfr. Hælto-, Staurgiilf. 2) i vidsträck
tare bem. något som skiljer mällan sär
skilda rum; förekommer om mällan- 
gärdet (diaphragma) och de andra de
lar som omgifva bukhåligheten; således 
-fa mælli i buken 1. veka lifvet. VG.* 
Ver. öfvs:r d. o.: ”paries, exterior cor
poris pars quai intestina includ'd”, 
och -fa mælli: Hn concavitate ventris vel 
pectoris'1'1; och i denna tydning instäm
ma hufvudsakligen Ld. och Ih.

Gull, n. guld. VG.* ÖG* U.* SM.* VM. 
II. Æ. 12: l; Sk.* ME. Egn. 9; Kp. 1,2; pj. 
5,14,15. g. ther fæstis meth (jfr. Gul- 
fæstæ, Fæstc gul), Sk.* Jfr. Mark, öre, 
Fingergull, Gylning, Gylter.

Gulliingrini, n. guldfingerring. VG.* 
Gulfæstæ, v. a. trolofva sig med (qvin- 

na), hvarvid enligt Sk. skänker af guld 
gåfvos af mannen till qvinnan och (en
ligt Skånska stadsrätten) äfven egen- 
domsgemenskapen mällan makarne be
stämdes (jfr. Gifta 2). g. kunu, g. sik 
husfru til halft bo, gift æller 1. ok -st, 
Sk.* Jfr. Fæste gul.

Gulgærning, f. guldarbete. U.*
Gullat, n. (Isl. gullhlaÖ, af guld väfdt 

1. med guldpärlor besatt band, dels som 
hufvudsmycke dels som bräm på kläder, 
af lilaö, gyllene 1. förgyldt band, huf- 
vudband, EJ.) gyllene hufvudband. G.* 

Gullsmiÿer, m. guldsmed. U.* SM.* ME. 
Kp. 2.

Gutar, gotar, m. pl. Gotländingar. U.* 
SM.* G.* Chr.* lagh guta, se Lagli. Got- 
ländingarne kalla ännu dem norrgutar 
1. sudergutar, som bo i norra 1. södra 
delen af ön.

Giltnal ]>ing, n. Gotländingarnes all
ting 1. landsting, hvilket i T. öfvs. af G. 
berättas hafva varit hållet i Roma nä
ra Visby. G. Hist. 2; II. Hist. 3. Den D. 
förordningen angående Gotland af år 
1618 (se G. föret. s. X) stadgar att fyra 
landsting om året skola hållas af lands- 
doinaren, det första på guttestuen i 
Visby, de tre andra, kallade Romme 
tliingli, vid Romkircke ( llandl. rör. Skan
dia. hist., XXX. 383, 386). Att gut- 
nal J)ing är skrifvet för guta al fing 
(likasom Isländingarnes landsting kallas 
aiding) är anmärkt i G. gl. ; att gutna 
här är gen. pl. (R-t, II. 200), är således 
icke nytt; men det som är svårt att 
förklara, är just det, huru n här in
kommit, då det ej är gen. pl. af ett 
guta, f., såsom t. ex. vikna af vika.

Gutnisker, adj. Gotländsk, g. majier 
1. kuna, -skt kyn, G.* -skt öl, St.* Jfr. 
Afal-, ögutnisker.

Guf, gud, m. Gud. VG.* ÖG* U.* G.* 
Sk.* jfr. Bihanget. giiÿs friper, hælgh, 
lagh, las, rætter, se Frijier 5 &c. gujs 
d omber, Guds dom, så kallades järnbör
den, 1. eg. det utslag, som grundades 
på detta förmenta medel att utröna 
sanningen (jfr. Gr. RA.s. 908-937; Spel
man, Gloss. Archaiolog. oo. indicium 
Dei, ordalium; Dufr. Gl. o. ferrum). 
væria sik inæ]> iarne ok gujis doini, ÖG.* 
afhændæ sik g. fore ior]), n. genom men
ed, Sk.* givæ g u]) i æghn sinæ, o: ad 
pios usas, Sk.* ær gujs vari hejer, 
som vore (o: lände till) Guds ära, VG.* 
Jfr. Iliælpa, Hulder, Afgu]>, Gu]), n.

GuJ, n. (Isl. goÖ) afgud. liaipin g.,
pl. G.*

Gudhbarn, n. gudbarn, barn som var
Corp, Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xlll. 31
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döpt 1. confirmeradt 1. hållet till dopet
I. confirmationen af en viss person, kal
lades dess gudbarn, på grund af den 
sålunda uppkomna så kallade andeliga 
skyldskapen (gujsivalagh). St.*

Guddomber, m. guddom, det gudom
liga väsendet. SM.*

Gujdottir, guddottir, f. guddotter (jfr. 
Gudhbarn). VG.* VM.*

Gujfajir, gudfa Jer, m. gudfader; den 
man, som döpt 1. confirmerat en viss 
person, 1. hållit den vid dopet 1. con
firmationen (jfr. Gudhbarn). VG.* SM.* 
VM* Sk.* St.*

Gujmujir, gudmoder, f. gudmoder; 
qvinna, som hållit någon vid dopet 1. 
confirmationen, kallades dess gudmoder 
(jfr. Gudhbarn). VG.* SM.* VM.* Sk* St.*

Gujsfrijer, se Frijer 5.
Gujsivalagh (gudsiva lagh, gujsivia 

lagh, gujsivi lagh, gudssivolagk, gud- 
zövalag), n. andelig skyldskap, som an
sågs vara mällan den som döpt 1. con
firmerat en annans barn, barnet och 
dess föräldrar, samt dem som varit vit- 
nen vid dopet 1. confirmationen (jfr. 
Gudhbarn &c.). VG.* U* VM. I. Kr. 9: 2;
II. Kr. 10: 2; 20:1; 24:14; H. Kk. 11:1; 
ME* St* Chr. Æ. 20. Jfr. Frændsimi, 
Frændsæmia. synia g., vägra att bära 
en annans barn till dopet, U.* sak fore 
(n. sund) g. uppi halda, böta för sådan 
vägran, U.* VM. II. Kr. 10: 3.

GuJsivalagh spisel, gudsivilagh spisell, 
n. kränkning af andelig skyldskap, lä
gersmål mällan personer som äro i så
dan skyldskap. Se Frsendsimis spisel. 
N-m (Bidr. II. 17.) öfvs:r g. ”den ande
liga förvandtskap” &c., likasom för- 
vandtskapen och lägersmål mällan de 
beslägtade skulle vara samma sak; och 
så nämner han äfven frsendssemisspisel 
och sifskapsspisel såsom ”laga hinder 
för äktenskap”. Jfr. Gujsiva spisel, GuJ- 
sivia InefJ.

Gujsiva spisel (guzziviaspiæld, -spseld), 
n. = gujsivalagh spisel. U.* VM. II. Kr. 
19,21.

Gujsivi (acc. -va 1. -via; pl. -via för 
-viar, VM.I. Kr. 6:1.), comm, man 1. qvin
na, med hvilken man är i andelig skyld
skap (gujsivalagh). VM.* )( mansivi, 
Sm.* gujmojor &c. seller (n. andra) -va 
sina, VG.* -va skal til taka, o: gudfa
der 1. gudmoder som skall hålla bar
net vid dopets fullkomnande, Sm.* vse- 
ri sik msej -vium sinum sum a barni 
hioldu, o : dem som hade hållit till do
pet som barn honom själfl. den qvinna 
med hvilken han påstås vara i andelig 
skyldskap, VM.*

Gujsivia (pl. -viu för -viur), f. qvinna, 
med hvilken man är i andelig skyld
skap. VM. I. Kr. 6:1, där det talas om 
qvinnor som skola föra barn till kyr
ka för att hålla det till dopet, en af 
-viu (acc. pl. för -viur, 1. snarare sltrif- 
fel för -vium), s. st.

Gujsivia hsefJ, f. = gujsivalagh spisel. 
VM.*

Gujsiviar (guzzive, VM.), f. pl. (Isl. 
guSsitjar) = gujsivalagh. bejas g., bed
ja någon bära ett barn till dopet, U.* 
(där många hss. hafva gujsivia lagh), 
VM. II. Kr. 10: 3.

Gu Jslikami, m. Guds lekamen, det vid 
den h. nattvarden invigda brödet. U.* 
SM.* VM. I. Kr. 3: 4; II. Kr. 1:1; H* Sm* 
ME. Æ. 6: 6; St.* Chr.* fylghia g., del
taga i de högtidliga processioner, In ar- 
vid, enligt bruket i katolska kyrkan, 
det invigda brödet (den så kallade ho- 
stian) kringföres för att tillbedjas (jfr. 
llselgha likarna dagher), U.* SM. Kk. 20: 
pr; H. Kk. 21: pr. fri Jer msej g., deras 
fred som deltaga i sådana processio
ner, U.* SM. Kk. 20: rubr.; H. Kk. ind. 21. 
Ja han (n. presten) haver g., o: portât 
corpus christi ad infirmos, VG. III. 133; 
jfr. IV. 21: 73.
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Guds pæninger (goz pæningar, pl. Bj.), 
m. 1) ett slags fäslepänning, som vid 
köp af lösegendom stundom gafs af 
köparen 1. säljaren, 1. af båda, till kyr
kan 1. de fattiga. )( fæstipæninger, Bj.* 
2) städja vid hyra af fastighet. St.* 
Benämningen g., Lat. denarius Dei, 
denarius sancti Spiritus, åsyftar att 
gifva en synnerlig helgd åt ett ingån
get kontrakt; ”contractu aliquo perfe- 
cto, a partibus aliquid pecuniœ daba- 
tur œrario ecclesiæ v el pauperum, et 
dicebatur denarius Dei, pio animo, ut 
contractus bene prospereque procede- 
ret; simul er at argumentum mut ui con
sensus et absoluti contractus” (Hit. Gl.
0. gottes pfennig; jfr. Ih. Gl. o. guds- 
penning; Dufr. Gl. o. denarius Dei; Mb. 
D. Gl. o. gudspenning.

Gudsystir, f. gudfaders dotter 1. fa
ders guddotter (jfr. Guhfabir, Gufadot- 
tir). VG.*

Gylning, f. förgyllning. G.*
Gylter, adj. förgylld. G.*
Gynum, Gyri, se Ginum, Giri.
GyrJ)cr, se Giorÿer.
Gyrÿla, f. (mans) gördel, -lu (n. gyrt), 

manlig arfvinge. Se Linda gyrt.
Gytzning, f. (af gitzsæ) gissning. Sk.* 

Jfr. Mb. D. Gl. o. gedsing. 
a, se Göja.

Gæf (gief, gif, giff), f. (af giva) 1) = 
gava 1. VG.*U.*SM.* VM.* H.Æ. 4;Sm* 
G.* St.* lagha g., U.* VM.* H.* Då köp
1. skifte af lösegendom afslöts utan vin, 
skedde det enligt VG. och ÖG. under 
sken af ömsesidiga gåfvor, då den ene 
sades giva och den andre löna, hvaraf 
uppkom edsformuläret : at han a eig 
Immun . . g. at löna, VG.*, och båda 
sades skiptas gævum vijier, ÖG.* Jfr. 
Hem-, Hindradags-, Lækirs-, Morghon-, 
Siaela-, Til-, Ur-, Vingæf; Kirkiu gif. 2) 
- gava2. VG.* U* SM.* ME* Chr. J. 1: 
pr. 3) enligt ÖG.* städja för arrende

rad jord. första g., städja som gafs då 
någon första gången stadde ett visst 
hemman, laglia g. var dels bolgæf, eg. 
städja, som bestod i ett sex års gam
malt nötkreatur för hvar attung, dels 
vingæf, vängåfva, som gafs i förstu gæf. 
vara landboa af förstu gæf, se Vara, v. 
a. Jfr. Ars-, Bol-, Ondi-, Vingæf.

Gæfjjræl, m. träi, som själf gifvit sig 
i träldom; så kallas äfven den, som 
gifvit en annan sin egendom mot det 
vilkor, att den andre skall föda honom 
till hans död (jfr. Flat). ÖG.* giva sik 
til -Is, taka annan til -Is, ÖG.* U.* SM.* 
Icke endast skymfligen, 1. därför att en 
sådan människas belägenhet ansågs li
kaså vanhederlig som trälars, såsom Ih. 
tror {Gl. I. 498; II. 948), har gäfträlen 
blifvit så kallad, utan därför, att ett 
dylikt egendomens öfverlåtande i äldsta 
tider verkligen var föreuadt med ett 
öfverlemnande af sig själf i träldom; 
men sedan detta senare blifvit af Birger 
Jarl förbudet (ÖG. Æ. 11.), har dock det 
förra fortfarit att under vissa vilkor 
vara i bruk (Æ. 12.). Då för en gäf- 
träls dråp stadgas böter (ÖG. Dr. 17: 2.), 
hvilka, såsom Ih. rätt anmärkt, voro 
hälften så stora som de, hvilka erla- 
des för en annan träls dråp, så har 
detta utan tvifvel varit skrifvet före 
Birger Jarls tid, men, ehuru det råkat 
att qvarstå i lagen, icke blifvit tilläm- 
padt på den, som i en senare tid väl 
kallades, men icke verkligen var träl 
(Æ. 12:1.).

Gæld, giald, gield, n. 1) betalning, 
ersättning. VG*ÖG*SM*VM.*H*Sk* 
Chr.* lagha g., lagligen bestämd er
sättning för vissa fall, ME.* Chr. B. 9: 
l ; 10: 5; jfr. 3: 5. fiærÿungs bot af ÿæssum 
lagha -dum, n. de som i det föreg. sä
gas: tolf 1. siæx öra, ME.* bötafullum 
-dum 1. fiærÿung af fullo -de, ME* 
(mæ]>) fullum -dum ater gælda, ÖG.* U.*
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SM.* Bj.* ME.* ©k (n. gælde) J>æt ater 
lui lu ni -dum sum See. ÖG.* böta ater 
fullum -dum, se Böta 2. liggi i fullum 
-dum, ersättes fullt (om dräpt och så- 
radt fäkreatur), H.* ganga i -dit mæÿ 
manni, deltaga i böternas betalande, 
ÖG.* far iki g. firi ]»æt sum liver a 
]»æt sum arf tok, o: om en af makarne 
tagit arf under äktenskapet, får, efter 
dess upplösning, han 1. hans arfvingar 
icke ersättning för det som af arfvet 
blifvit användt till hushållet; men det 
(af fäkreatur) som (vid äktenskapets 
upplösning) ännu lefver, eger den som 
tog arfvet, VG. I. A. 16: pr; jfr. II. A. 20. 
sva ær logli um all g. annur, o: om allt 
annat som skall betalas, Sk.* eig orka 
botum eller -dum, o: böter 1. annat som 
skall betalas, St. R. ind. 23; c. 15. bava 
ÿe sama g., o: ÿæt hin galt, behålla 
den ersättning han fått för det lånta 
tinget (hvilket den andre då får be
hålla), Sk. I. 221. gælden æ g. ok sa
kena, o: ersättning för gjord skada samt 
böterna, Chr.* Jfr. Af-, Afraja-, Aker-, 
Ater-, Bur-, l'a -, llovuÿ-, In-, Klokkara-, 
Korn-, Land-, Over-, Siæla-, Skajia-, 
Sted-, Virninga-, Yijier-, Ht-, Ængia giald. 
2) skatt, pålaga, konungs g., Sk.* Jfr. 
Ahnsennings-, Bond-, Schat-, lit-, Æt- 
tær gæld. 3) gäld, skuld. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H.* Bj.* G.* ME.* St.* 
Chr.* )( sak, ÖG.* öris 1. örtugli g., 
ÖG * VM * ÿa fals ejer til -ds ok egh 
til mera, o: till gäldens betalande men 
ej till böter, ÖG* utan i -dum, undan
tagande i gälds betalande, ME.* i g., 
o; i skuldfordringsmål, )( i sokn (jfr. 
Sokn), Ü. p. 3: pr. takes up mæÿ -deno, 
o: tillika med gälden som skall beta
las, St * Jfr. Dt böta; Fæ-, Hovujj-, Korn-, 
Pæninga gæld; Gieldeti. 4) böter. U.* 
VM.* H.* Jiriggia öra, attatighi 1. hun- 
draja marka g., U.* H.* dyrræ at -dum, 
se Dyr. gældi ater mæj lagha -dum

(jfr. Ater gælda 2), H* liggi i lagha 
-dum, )( i tvæbotum, o: för honom bo
tes vanliga dråpsböter, ME.* Chr.* liggi 
i 1. gilder mæj 1. gældi halvum -dum, 
U.* VM.* H.* biuja g. æptir dôÿan, o: 
dråpsböter, SM.* Jfr. Hundra]); Fæ-, 
Lagh-, Læppe-, Man-, Mor]>-, Spor-, 
Torvo-, Va ja-, pings gæld. 5) urbota 
straff, taki slik g. &c., straffes lika, U.* 
H. M. 32:1. not. 34. Jfr. Lifs gæld.

Gælda, gialda, gielda (impf, galt, pass. 
impf, galz, part. guldin), v. a. 1) erlägga, 
utgifva (såsom betalning &c., då obj. är 
pänningar & c. som ulgifvas), betala, er
sätta (då obj. är saken som betales 1. 
ersättes). VG.* ÖG* U* SM.* VM.*H.* 
Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* pænninga fram 
g., ME.* sighia (arf) guldet vara, o: 
utgifvet till arfvingen, VM. IL Æ. 12:2. 
g. korn mote 1. gen korni, qvikt gen 
dö^o 1. firi döt, U.* VM.* ; jfr. Gen 2 c, 
3 c. g. helt 1. fult firi (kost &e.), se Hel, 
Fulder 2. afrad af mera g. 1. mera af 
g., o: för mera jord, SM. J. 3. brigkÿ 
sælia æller skipta giva seller g., o: lem- 
na ett sådant ting i betalning, VM. II. 
Kp. 7: 2. (ior]>) giva ok g. ok sælia, 
æghu sina sælia ella g. tvem, o: utgif
va såsom betalning 1. i skifte mot an
nan jord, SM.* VM * iorj> verier at 
vercldi 1. Jiaufgildi guldin, o : går i be
talning som mansbot &c. G. 28: 5. g. firi 
sik iorji, o: såsom lösen, G.* -der ör- 
tughin ei utan snôÿa pænninga, o: om 
för ett örtugsland i arrende endast pän
ningar erläggas, )( afgildi ær baje korn 
ok pænningar, SM.* g. up, fullt erläg
ga, VG.* annars at g., se At gælda. æn- 
tiggia -dande eller upbærande, till att 
utgifva (de af rätten förverkade) 1. e- 
mottaga (de af parten förlorade) vade- 
pänningarne, St. R. 3:pr. jfr.§. l. g. gæld, 
U*SM.*H.* G.*ME. Æ. 20; Kp. 9:1;Ef>s. 
43 ; St. B. 19: pr. vita guldit, H.* g. half- 
gildi, se Halfgildi. g. skuld, se Skyld.
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g, kostnaj, Sk.* g. skaja 1. spisel, VG.* 
L* VM.* G.* Sk.* Jæn sum ogullit haver, 
för ei haver giillit, SM. Æ. 5: pr. Jæn 
ær firi var guldin (för : var firi giildin), 
se Firi gælda. Jfr. Apter-, At-, Ater-, 
lit gælda; Gæld-, Ogiildin. 2) büla. ÖG.* 
U* SM.* VM.* St. Ëds. 7: i. g. (biskupi 
&c.) Jrear marker &c. VG.* ÖG.* H.* 
Bj.* G.* Sk.* g. (lagha) hot, U.* SM.*
H. * g. sakören, VM.* g. mæj vaja gæl- 
dum, VM.* -di halvum gældiun, H.* g. 
mæj halvu, böta kreaturets halfva värde, 
ÖG.* fasta ok fæ g., ÖG.* (bro) -dis 
mæj Jrim markum, o: for bro büîes 
&c. SM.* g. fall 1. garja fall, böta för 
försummelse, Û. J. 15: 5; SM.* VM. II. J. 
15:12. g. fuit lyktaran, U. p. B: pr. g. 
bajc karle ok kouiinge, ÖG.* Jfr. Ater 
gælda 2. 3) mista, för begånget brott 
(senom urbota straff), g. lif sit iiri (n. 
gterj), VG.II.R. 10;ÖG.*U.* g. lif (æller 
limi), SM * H.* g. hajvi lif ok gojs, U.* 
II. M. 24. g. lif fore lif 1. gen livi, ögha 
fore ögha &c. U.* SM.* g. halsin 1. sin 
hals, halshuggas, SM.* Bj.* g. hænder 
sinar hajar I. hand sina andra, U.* H. 
M. 15: pr. g. (n. ther) fore hand sinæ, 
Sk.* g. huj sina, ÖG.* 4) gälla i värde,
I. kosta i böter. ÖG* U.* Bj.* Sk* ME* 
St* Chr. B. 50. pr. -der Jæt (skip) min
na (æn Jre marker), SM.* sum bol -der 
at markum, G.* sva niykit Je (n. siu mar
ker væghnar) gælda (jfr. Mark), H.* Ja 
-din Jön (sar) egh mera all æn et full- 
sære, ej mera bötes for dem, ÖG.* -din 
Je (n. lyte) halvo minna, ME.* Jfr. Ganga 5.

Gælda, v. a. (af galder, jfr. Galdvijer; 
Isl. gelda) gälla, gilla, snöpa. VG.* ÖG.*

Gælda ruf, se Gæld ruf.
Gicldeti, n. = gæld 3. G.*
Gældguldin, giæld guldin, adj. lemnad 

i betalning. U.* St.* -dit fæ .. ok svær 
ater af hanum si Jan, om man med ed â- 
terfordrar af en annan det, som man för
ut lemnat honom såsom betalning, VG.*

Gældinger, m. (af gælda, snöpa; prov. 
gälling, Isl. geldingr, snöping; Eng. gel
ding, snöpt häst) galt ; tilläfventyrs eg. 
snöpt djur i allm. ÖG.*

Gæld ruf, gælda ruf, n. 1) återtagande 
af hvad man till en annan sålt och af- 
leinnat. VM.* 2) böter för återtagande 
af hvad som är lagligen utmätt 1. be- 
taldt. VM* £

Gældskyldugher (gælskildugher), adj. 
gäldskyldig, gäklbunden. Bj.* St.* Chr.* 

Gælkare (giælkyræ), m. (af gæld och 
kæra; Isl. gjaldkeri) I) stadsfogde, upp- 
bördsman, hvilken det tillhörde att ut
söka böter m. m. VM.* Sk.* 2) i Skåne 
konungens ombudsman öfver hela land
skapet. g. af I. i skane, g. af lund, Sk.* 
Jfr. Mb. J). Gl. o. giælker.

Gæl majer, m. lägersman. VM.* Jfr. 
Gælskaper.

Gælskaper (giolskaper, VM.), m. (prov. 
gel, gäl, yr, munter, kåt; T. geil, AS. 
gal, galfull, galsere, hvaraf galscype, 
kälja ; men Isl. gjaliß, lösaktig, af gja, 
lösaktighet, hör ej hit) kätja, o tukt; 
förekommer om beblandelse mällan gift 
man och ogift qvinna. U.* VM.*

Gængi, n. (af ganga; Isl. gengi, led
sagande, medfölje; äfven bistånd, un
derstöd) hjälp, eg. gående, hvaraf um
gänge; prov. gauge, umgänge, bijia -gis, 
begära hjälp, eg. bedja någon gå 1. följa 
med sig, U.* VM. I. M. 26: 1 ; II. M. 6: 2. 
(där en hs. för -gis, gen., har -git, acc.) ; 
H. M. 4: 2.

Gæra, se Göra.
Gærd, Gærdning, se GærJ, Gærjning. 
Gærna (giarna, ÖG.), adv. gärna. VG. 

II. Add. 7: 29; ÖG.*U.* SM. M. 25:1; St* 
Gærning (gerning, giarning), f. (af gæ

ra, se Göra) 1) görande, kirkiu garJ (för 
-Js) stapul æller klokna hus g., a : upp
sättande, byggande, VG.* Jfr. At-, For- 
gærning. 2) gärning; förekommer i synn., 
och i några lagar endast, om brott.
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VG* ÖG.*IL*SM.*VM.*Sm.*G. 1 ;Sk.* 
)( raj, ME. H. 7 ; Chr. H. 8. pr. högh g., 
svårt brott, VG* oppenbar g., Chr.* 
înistirnia man msej or Juni seller -gum, 
Bj.* göra g. (til mans), VG.* ÖG.* U* 
SM.* VM.* Bj * göra g. a man (jfr. A 
10 b), ÖG.* ME.* Chr.* göra til annan 
fulla g., o : dräpa &c. SM.* om sielva 
-gena, o: dråp, sår &c., )( ©m valdit (jfr. 
laid), Chr. Kg. 36: pr. hsemna a annan 
man sen Jsen g. gior Je, a : den gärning 
för hvilken han hämnas, VG.* hvar sum 
gör g. a han, a: dråp, sår 1. blodvite, 
VG.* gör han nokra g. a nokrom man- 
ni (rättare nokon man), VG.* hvart noka 
(för nokra) g. gör a Jæt malit, a : hvil
ken som hämnas &c. VG.* gör si Jan 
(sven &c.) g. a sama malet, VG.* -gar 
koma manna mselliim, a : dråp 1. sår &c. 
U.* SM.* komber g. i drap sar &c., sker 
gärning, såsom dråp &c. St.* biltogha 
msen af sindri g., de som för annat brott 
äro biltoge, U.* -gar hsenna msej hsen- 
ni (til Jings föra), a: det som hon gjort, 
det af henne tillredda gift &c. (jfr. For- 
gserning 2), SM.* Detta ord brukas äf- 
ven om skada som vilda djur göra, 
Sk.* Jfr. Braver, Fsersker; God-, Han
da-, Mis-, 0-, Ovita-, Valds-, Vaja-, Vil- 
ia gserning; 111-, ögserningis man. 3) 
arbete, a) i allm. St.* b) i synn. handt- 
verksarbete. U.* St.* Chr.Kp.ind.2. kun
na g., U.* smijer ständer a g. sinne, 
SM.* sselia thet i thera g., a: sedan 
det blifvit af dem arbetadt, Chr. Kp. 7: 
l. Jfr. Gul-, Silfgserning. 4) handtverk. 
thet til thera g. höre, Chr. Kp. 7: i. 
Jfr. Handa gserning 2, Gserningis man, -öre 
&c.

Gserningis man, gserninga man, m. (af 
Gserning 4) handtverkare. U.* VM. I. Kr. 
3: 4 ; II. Kr. 6: 6; St* Chr.*

Gerninges öre, m. gärningsöre, skatt 
för handtverks idkande på landet. Chr.*

Gsernings folk, n. handtverksfolk. U.*

Gserningslön, n. pl. arbetslön (för 
handtverksarbete). St.*

Gsersala, f. ogiltig försäljning, böta &c. 
fore g. (sina), U.* VM.* I U.* stadgas 
att för g. skall bötas då någon JaiorJ 
ssel han giter sei hemulat, således icke 
endast, såsom Ih. tror, då samma sak 
säljes två gånger. Hvad första delen 
af d. o. eg. betyder, är ovisst; den er
inrar dock om Isl. går, spe, gyckel. 
Ver. tror att gser icke är annat än 
part. af gsera, gjord, hvilket tydligen 
är oriktigt, då ordet ej förekommer 
utan om en olaglig försäljning, för hvil
ken skall bötas.

Gsersemi, gersemi (gsersimi, görsimi),
f. (Isl. gersemi, görsemi) dyrbarhet. ÖG.* 
G.* iorj seller -mar, allitt. VG.* Jfr. 
Mb. D. Gl. o. görsom.

Gser J, gserd, gierj, f. 1) görande (nä
stan endast i sammansättningar), at han 
i g. vari, o: deltog i kyrkans uppbyg
gande, G.* Jfr. At-, Broa-, Brujlöps-, 
Erfis-, Fselags-, Hem-, Kirkiu-, Lagha-, 
Mungats-, Haja-, Sara-, Siunsettings-, 
Ssettar-, Tida-, IJnde-, IJp-, Æptir-, Öl- 
gserj. 2) gärning; förekommer endast 
om brott (jfr. Gserning 2). VG.* ÖG.* U.* 
VM.* H. Kg. 2: 2; Æ. 16: 1; Sm* ME.* 
firi g., för själfva gärningen, )( firi ni- 
Jingsvserk, VG.* gsera g., -Jin var gör, 
ÖG.* göra g. a man (jfr. A 10 b), ÖG.* 
göra fulla g. til mans, o: dråp &c.U.* 
VM. I. EJs. 2: 5; II. Kg. 2: 2 ; H. Kg. 2: 2. 
Jsen -Jena gior Je 1. gör, o : den brotts
lige, VG.* hsemna a annan sen Jsen sum
g. gior Je (jfr. Gserning 2), VG.* (dylia 
&c.) at Jset ser 1. var sei hans g., o: 
att han icke gjorde det, ME.* St.* 
Chr.* Jfr. Af-, Vaja-, Villa gserj. 3) ut- 
skyld, gärd. VG.*; men i Chr. Add. K. 
1. har g. troligen tillkommit genom 
skriffel, om ej därmed menas 1. det bör 
vara skiuta gserdlt. vari i half g. msej 
bondanum (jfr. Kalmar Rec. 1474, cap.
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14), ME.* Chr.* Jfr. A-, Gen-, Mat-, Skiu- 
ta-, UtgærJ; Fullgærja bondi, Halfgær- 
Ja man.

Gær Ja (gierJa, imper. -J ; part. pass. 
-Jer; gærdhen för -dhe han, Chr.*), 
v. a. (af garjer 1) I) gärda, bygga gärds
gård. VG.* ÖG.* U. J. 15: 5; V. 6: 3; 17: 
5; SM.* G* Sk* g. garj, VG* ÖG* IL* 
SM.* G.* g. garj a annan (jfr. A 1 c), 
IL* g. np (garj), IL* SM.* YM.* g. fa
stan garj, )( g. ma*J stikilstör, SM.* 
jfr. Faster 1. g. gasagarj, g. halfgærjis, 
VM.* g. halft, se Halver, g. um kring 
(sik) siælvcr, VG.* g. HJ, G."* ater g., 
gärda igen, åter uppsätta gärdsgården 
där man gjort en öppning för att kunna 
köra igenom, ÖG.* g. atcr gatu, sätta 
gärdsgård tvärs Öfver en väg, G.* garj 
ater g., göra ny gärdsgård i stället för 
en som brunnit upp, H.* Jfr. Brun-, 
Half-, Utgærja: Ogærjer, Laggierter.
2) förse med gärdsgård, inhägna. U. V. 
17: 3; G.* (iorj) g. ok grinda, allitt. 
Sm.* g. (n. neqvat) af oskiptri aign, G.*
3) så kallas äfven det, att, enligt den 
gamla Skånska seden, vid uppförandet 
af korsverkshus, i mällanrummen mäl- 
lan korsverket insätta käppar, lika gärds- 
gårdsstörar, inan väggarne klenas med 
1er (jfr. Linnæi Skånska resa, s. 301, 
nya upl. 1874 s. 230; Mb. D. Ordb. o. kli- 
ne). veggene gærdhæ (part. pass.) ok 
klinde, Sk.*

Gærjer, se Garjer.
Gær Ji (gierJi), n. (af garjer) I) gär

de, inhägnad mark, a) i synn. åker 1. 
äng. VG.* ÖG* U* SM.* VM.* ME.* alt 
g. )( deld I. skipt en &c. SM.* vara i 
g. mæj andrum, hafva del i samma gär
de, hafva åker 1. äng inom samma häg
nad, ÖG.* Jfr. Aker-, Bya-, Frijgærji. 
b) äfven inhägnad skogslott. SM.* 2) 
gärdsgård. Sk.* innan -Ja, = ingærJis, 
G.* Jfr. Aker-, Biug-, Hugh-, Toft-, Ut 
gær Je.

Gærjning, gærdning, f. gärdande, 
gärdsgårds uppsättande. VM.* Jfr. Akra 
gærjning.

GærJsla, f. (N. gierdsla) = gærjning. 
haver tompt mæj sik -slu, om (n. för
delningen af) gärdsgårdarnes uppsät
tande öfverensstämmer med tomternas 
fördelning, ÖG.*), där dock -slu möjli
gen är skriffel för garjsto, såsom i två 
hss. läses.

Gærdsle (gærsl), n. gärdsle. ME. Egn. 
30:1. not. 63; Chr.*

Gærdsle stang, f. gärdsgårdsstör. Chr.*
Gæslinga torva, f. en torfva som, då 

dike gräfdes, skulle uppskäras, och för
modligen läggas vid kanten af diket för 
att hindra gäslingar och andra små- 
kreatur att nedfalla i diket. ÖG.* Bond
folket i Skåne har på somliga orter 
den seden, att tidigt om våren upp
skära en grästorfva, hvilken de lägga 
åt gåsungarne, att dessa må bila grä
set däraf; men detta synes ej kunna 
tjena till förklarande af anf. ställe.

Gæslinger, m. gäsling, gåsunge. ÖG.*
Gæsta (gistæ, VG. IV. 19: i. sup. gæst), 

v. a. gästa, komma som gäst till en an
nan. g. man mæj vald, VG.* SM.* Chr.* 
g. a man, U.* VM. II. Kp. 12: pr. g. til 
bonda, SM.* g. hus mans, VG.* ME.* 
g. i hus, VG.* g. nokær stath, Sk.* g., 
abs. ME.* Jæn (sum)., gæst (sup.) ha
ver, VG.* ÖG.* ME. E]os. 1. Ja Je ei -as, 
o: hafva gäster, ME.* Chr. Kg. 27: 2. Jfr. 
Yaldgæsta.

Gæster (gest, Sk.), m. 1) gäst, främ
mande person. U.* SM.* VM.* H. Æ. 2: 
i; ME. Kg. 23: 6-8. )( bonde, se Bonde, 
g. til garjs )( husbonde, ÖG.* biuja 
-ste, ME. G. 8: pr. Jfr. Skæmda gæster. 
2) främling, som ej är hemma i staden. 
Bj.* St.* )( bymajer 1. byaman, Bj.* St.* 
)( bonde, St.* utlændske -ste, St.* köp
man som g. ær, Sk.* 3) hyresgäst (i stad). 
)( eghandi, husbonde, bonde, Bj.* St.*
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Gæstgivare, ra. = hærbærgbare. St.* 
Chr.*

Gæst bion, n. pl. gäster. U.* VM. II. 
M. 11: l.

Gæstman, m. 1) = gæster 3. St.* 2) hy
resgäst som bor pä landet. )( landbo, 
Chr.*

Gæst ning, f. 1) en gästs inträde och 
vistande i någons hus. Chr.* fore g. 
(sina), o: våldgästning, ME.* Chr.* Jfr. 
Valds gæstning. 2) gästning, gästers e- 
motlagande. U.* SM.* VM. II. Kp. 12: 
rubr.; c. 14; H. Kp. 7. fatökra manna g., 
U.* SM.* VM. II. Kp. 14: rubr. folki g. 
uppi halda, VM.* Då g. nämnes bland 
utskylder till staden, St.*, torde där
med menas en mot inqvarteringsskyl- 
dighet svarande afgift.

Gæta (gieta, impf, gætte), v. a. (Isl. 
=) 1) vakta. g. gasa ok grisa (gen. pl.), 
G. 26: 6. vräker (n. fä i en annans åker 1. 
äng) ok gsetir, ÖG* gsetir (svin) a (n. 
annars mans skoghi), ÖG.* 2) förvara, 
vårda. VG.* g. kirkiu fæ, ÖG.* fiæts 
g., taga vara på djurets spår, o: följa 
det, ÖG.* Jfr. At gieta.

Gæta (impf, gat), v. a. (Isl. geta, få, 
afla, omtala &c.) 1) få. g. vitskusti, få 
1. hafva vitsord, Sm.* 2) afla (barn), 
majer gæter vij (komi) barn, VG.* 3) 
omtala, ser hans (gen. af han) æ gsetit 
at gojo, om honom är alltid taladl till 
det bästa, VG.* 4) gsetas, v. dep. impers. 
(Isl. getask) behaga, vara till nöjes. Se 
At gsetas.

Gætsla (getzla, gezla), f. (af gæta) vård, 
förvar. VG.* barni -lu veita, skipa g., 
G.*

Gæva, se Giva.
Gsever, adj. (af T. gebe) af god be

skaffenhet (eg. som kan utgifvas). Chr.* 
Jfr. Jæm-, Ogæver.

Gödning, se Göjning.
Göma, v. a. 1) förvara, bevara, taga 

vara på. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.*

Sk.* ME.* St.* g. Jiuf, Bj.* g. at Jiuve 
&c. SM.* Bj.* g. mans, a: vårda (n. en 
sjuk), U.* g. siæl sina, VM. II. Præf. g. 
svin sin, Chr.* g. eld, St.* vakta ok g. 
utan skada, a: så att skada icke sker, 
Chr* g. at husnm, garjum, sintim lot, 
U.* SM* VM. II. Kr. 2:l; H. Kk. 2:2. fiæts 
g. (jfr. Gæta 2), ÖG.* g. sik, akta sig, 
taga sig till vara. gömi sik (Jser firi) 
at han 1. Jer egh &c. ÖG.* St.* Jfr. For- 
göma: 0-, Vangömsla. 2) gömma. g. ok 
nöta (n. det stulna) mæj Jiuve, ME.* 
Chr. Tj. 3, 4: pr. 3) iakttaga. VG.* SM.* 
lagh skuhi -as, U.* VM. II. Præf. han 
gömde Jerra (n. laglia), VG.* gömum 
han (n. bygninga ræt) görlika, SM.* g. 
rætviso ok sannind, SM. Add. 1: 3. 4) 
gifva akt på. at g. Jem mannum (för: 
g. at Jem mannum, jfr. At 1 h), VG.* 
gömin Jær at böndir, gome at hon egh 
&c. ÖG.*

Göma, f. 1) förvar. VG.* ÖG.* SM.* 
VM.* St.* hava undir sinni g., VG.* pæ- 
ninga &c. til g. in sætia 1. in til g. ta
ka, SM.* koma i garj ok i g. mans, 
allitt. SM. B. 6: pr. föra gojs i bus ok 
i fulla g., Bj.* taka arf undi sina værn 
ok g., ME.* Chr. Æ. 12: 3. halda om gar- 
Je ok g. om skogh sin, allitt. VM.* 
taka bro i sina g., a : åtaga sig att un
derhålla henne, ÖG.* Jfr. Land-, Siæla-, 
Yangöma. 2) fängelse, stadsens (iærn ok) 
göma (jfr. Torn), St.* konungs g. ok 
liæktilse, Chr.*

Gömari, m. vårdare. Sk.* Jfr. Kirkiu 
gömari.

Gömin, adj. (Isl. geyminn) sorgfällig, 
aktsam. g. ok gojer, allitt. U.*VM. II. 
Æ. 10: 3.

Gönuin, se Ginum.
Gör (gior), adj. (Isl. gerr, görr, fär

dig, fullkomlig) färdig, fullbordad, g. 
by ok gamal, en i äldre tider anlagd 
by, ÖG. B. 28: 2, 4. unger ok eig at sær 
g. i alla löte, ej för sig kommen 1. fullt
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ulbildad till alla delar (jfr. Isl. vel at 
sér görr um flesta hliiti, i besittning af 
färdighet och utbildning i afscende på 
de flesta ting, EJ.), VG. IV. 14:13. g. 
man, mogande man, )( ovormaghi, H.* 
— Frågan om gör såsom slammord till 
verb. göra (R-t, I. 428), behöfver ej här 
upptagas, ty gör förekommer dock i 
de aldraflesta fall tydligen såsom part. 
af göra.

Göra, gsera, giera, giora (giara, gara, 
gyra : præs. gör, gser &c., gierir, gerir, 
G.* impf, görji, gserji, giorji; part. 
pass. gör, gior, gör Jer, giorjer; gar, 
G.* acc. m. göran; garran, G.* f. göra; 
garva, H.* garra, G.* pl. f. görar, göra; 
sup. gört, giort; gart, G.* giörjense för 
giörje hanse, VG.* görat, giordhet, för 
göra thet, giordhe thet, Chr.*), v. a. I) 
göra. g. mylnu, fiskigarj, kirkiu &c., a: 
bygga, VG.* ÖG.* G.* hafr kirkiu gar
ra (part. pass. för sup.), G.* g. uises- 
sufall, se Msessufall. etzl värjer gör, af- 
tsekt var gör, valdsgserningar var Ja göra, 
SM.* brut varjse gör, Sk.* hyr gærs 
af by, o: anlägges inom en gammal bys 
gränser (jfr. Afgserjis byr), ÖG.* gseri 
ut (gatu) af sialfsins (n. iorj), ÖG.* g. 
ra ok rör a bolstaj annars, o: flytta 
dem från rätta rågången in på gran
nens jord, U. V. 18: 1 ; VM.* g. up, a) 
göra, verkställa. VM.* b) göra uppodling, 
se Up göra, c) uppbygga, g. up hus, 
Sm.* lajigs vij garran, o: tillredd, 
G.* vin falt g., o: tillåta dess försälj
ning, St. Kp. 26. lof g. a skogh &c., 
se Legha. gör han egh med malseghan- 
dennni sva &c., o: uträttar det genom 
förlikning &c. Chr.* g. hemult, se Ile- 
mul. g. gseld, sätta sig i skuld, G.* g. 
ej, U.* g. lagh, VG.* g. næmd, se Nsemd, 
Broa-, Gar Ja-, Hserajsnsemd. g. rsett, 
syn, dom, se Rsetter &c. sidhan göris 
rsetter hamna 1. domber hans, o: verk
ställes, St. Thj. 4, 8. not. 26. g. siuuset-

ting 1. fiughurtan natta stsemnu, utsätta 
sådan sammankomst, se Siunsettinger, 
Stsemna. g. talu a Jinge, VG. II. J. 29. 
gieri sielfr mal firir sik, utföre sin sak, 
G.* gruj ok gör sset, se Gruj. göri 
(n. Jset, = söki) mæj tvein (n. sokna- 
mannuin) um qvældin, a: tillkännagifve 
att han ämnar följande dagen uttaga 
böterna, VG.* g. sakar, begå brott, G.* 
sakir sum kuna gser, ÖG. VaJ. 36. g. gen 
bondæ, a: begå brott, Sk.* annurlund 
1. naqvat kan -as til hænna, a: brytas 
mot henne, ÖG. Vajb. 14:1; 36. hvat sum 
gærs til annöjugs, ÖG. Vaja. 16: l ; Æ. 
20: pr. kan husbondanum nokot -as, a: 
misfyrmis Jörn nokot, U.* se hvat Jörn 
mannt görs, U.* se hvat ofrselst folk gör 
(a : bryter) seller liuter, U. M. 6:5. Jset 
fæ gör fæ seller man gör fse &c., a: 
skada som görs af fä &c. U. p. 11:.pr. 
g. blojugt, se Blojugher. sar gör, så
rad, se Sar, adj. Jar sum gart ir, där 
brottet är begånget, G.* man sakan g., 
avitter gar, G.* g. man gildan 1. ugild, 
Sk.*; jfr. Gilder 4. g. sik urjiuva, se Ur- 
pi ii v a. g. Jiuf af manni, se piuver. g. 
sik malsman uskylra kono, a: föregifva 
sig vara hennes målsman, VG.* g. Jset 
fsejrini &c., afgöra att det är fäderne- 
arf &c. Sk.* sen baje vilia vaja (n. 
Jær) af g., o: svärja att det är gjordt 
med våda, VM.* han gseri af Jiuvi slikt 
han vil, göre med honom hvad han vill, 
VG.* sva mykit han vil hsesten godhan 
vita ok g., a: med ed erkänna att hästen 
är värd, St. B. 20: 2. göja man ok go- 
Jan göra, se Göja. huru tha ser -ande, 
huru då bör göras, Chr.* seftir sva giort, 
sedan så är gjordt, ÖG.* at sva gior Jo 
1. göro, d. s. Sk.* Jfr. Gserning, GserJ; 
Ater-, Fast-, Firi-, Kun-, Lagh-, Mis-, 
Redhe-, Saman-, Up-, Vidhergöra; Hema 
giorjcr, Ny gar, Undi gsersl. 2) göras, 
v. dep. (= göra sik) göra sig (till), blif- 
va. g. löfvirkinger, gorvargher &c. VG.*

32Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Kill.
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mæn göras asatir, blifva ense, komma 
öfverens (om), VG.* g. urjiuva, se Ur- 
Jiiuva. 3) gifva, erlägga- g. gengærj, 
tiunda, ti Ja köp, pænninga, morjgæîd 
&c. VG.* ÖG.* U* SM.* H.* G.* ME. Kg. 
20 ; DrVl. 29; St. Kg. 20: 5, 7 ; J. 6: pr. g. 
hemfylgj suni sinum, skæppu hing pro- 
vastenum, biskupi öl &c. VG.* ÖG.* U.* 
VM.* skötning til (n. kirkiu) g., VG.* 
göre all saman, n. hovojtinda, VG. II. 
K. 72: 2. tiundi 1. gengærj ær (n. Jær) 
af gör, VG. II. K. 72:1; 73: pr. gen g., 
= g. gengærj, Sm * g. (n. gengærj) 
igen konunge, VG.*(4). gör (n. Jær) til 
fæ 1. pænninga, o: tillägger, tillskju
ter, VG.* jfr. Til gôræ. lot af (n. gar Je) 
g., afskilja någons lott af egendom, 
VG.* g. nt, utgifva, VG.* U.* jfr. Ut
göra. g. skiut, lemna häst, VM.* H.* han 
skal sva g. af sinne mark &c., o: betala 
skatt i förhållande till sin egendom, St. 
Kg. 19: 2. g. månne fult ater, o: ersätta, 
St.* g. hailt ater, G* göri sva gojan 
döjan hana sunt qvikan, göre sva gilt 
döt sum qvikt, belale det döda krea
turet så mycket som det var värdt då 
det lefde, IL* SM.* Jsen sum giorje at 
han &c., a: vållade, SM. B. 3. Jfr. Fram- 
göra. 4) sända. g. mæn til Jings & c. 
VG.* g. næmda mæn til biskups, VM.* 
brujmæn til (n. garjs) g., VG. I. G. 9: 
i; II. G. 16. brujfærd gen (konu) g., VG. 
I. G. 1. mö ær gipt ok af garje gör, 
o: har flyttat från fadrens hus till man
nens, VG.* 5) arbeta metall &c., göra 
handtverksarbete. g. gull seller silver, 
ME. Kp. 2: 2; St. Kp. 2: 2; Chr. Kp. 2: 2. 
giort gnll ok silver, ÖG.* IL* SM.* ME.* 
St * Chr. Tj. 15: l. gör malmber, ME.* 
Chr. Tj. 15: l. gört timber, Bj.* af gar- 
rum gersemum, G.* the fara bya mæl- 
lum ok göra, Chr.* Jfr. Ogiorjer, Ogyr, 
ft) utgöra, tolf hors görse stoj, Sk.* 

Görari, m. (efter Lat. actor) kärande.
Bj*

Görla, adv. (Isl. =) noggrannt, sorg
fälligt. ME.* St.*

Görlse,? späckhuggare, svärdfisk, dei- 
p hinns orca Linn. Sk.* Utan tvifvel är 
g. samma djur som i JutL. III. 62. oc;h 
Y. SelL. III. 62. kallas lyft, hvilket i D. 
Vid. Se/sk. Ordb. säges betyda :,en stor 
fisk i salt vand, som ligner tanlheie'L 
Enligt underrättelse som af Herr Proi- 
fessor S. Nilsson blifvit mig benäget 
meddelad, är tantheie delphinus tursio 
Linn., livilken närmast liknar det of- 
vannämnda slaget af delfin. Detta, 
som har 12 alnars längd, är i vår tid 
sällsynt; dock finnes ett fullständigt 
benragel af detta djur, som år 1851 
togs nära Blekingska kusten, förvaradt 
i Lunds Universitets zoologiska muse
um. Att namnet g. länge varit okändt, 
är sannolikt, då det är utplånadt i Sk:s 
äldsta hs., och i andra blifvit på åtskil
liga sätt forändradt, såsom al görlae, 
algörla, olgörla, örle, ökle, aall vrefFe 
&c.; i Lat. texten är det förbigånget.

Görlika, adv. = görla. UL* SM.* ME.*
St*

Görsimi, se Gærsemi.
Götar (gota, gotha), m. pi. I) Götar 

i allm., Ost- och Västgötar. U.* SM.* 
Chr.* gota (gen. pl., n. land) kalladis 
sunnan skogli, Chr.* Jfr. Svear; Væst-, 
Östgötar. 2) i VG. inefattas under be
nämningen allir g. blott Västergötlands 
invånare, hvilket härleder sig från den 
tid, då det genom kolonier från delta 
land befolkade Östergötland ännu icke 
hade hunnit blifva ett särskild! land
skap (jfr. min skrift om Sv. ä. ind. s. 
6). VG.* til Jings föra firi alla göta, 
o: till aldragötating, VG.* Jfr. Egn, Mark, 
ping.

Göz, se Gojs.
Göja (gyja, G. part. pass. gödder), 

v. a. (af gojer) 1) göra god. g. ej 
mæj eje, med särskild ed bekräfta
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lagligheten af hvar förut gången ed, 
)( egh tva (n. e}>a) imej» en uni, ÖG. R. 
16: i. }>a skal g. (n. ÿrætylftan cj>), s. 
st.; jfr. Gö]>slu e]>er. lialver byr skal 
halvan g. ok attunger attung, o: tom
terna på den ena sidan af byn, där de 
icke alla stöta till gatan, måste, då detta 
fel skall afhjälpas, sins emällan jämka, 
så att den ena attungen får lika stor 
tomt som den andra, ÖG.* g. barn m«e]> 
or]Him ok læsningum, genom uppläsan
det af de till den högtidliga döpelse- 
akten hörande formulärer förbättra bar
net som förut hemma fått nöddop, 1. 
göra dess dop fullkomligt, Sin.* g. sik 
til luta, göra sig god till arf, o: be
visa sin arfsrätt, G.* g. nian ok goÿan 
göra, allitt., bevisa att han är fri (och 
ej träl), U.* VM.* g. sik, bevisa sin fri
het, U.* g. attung, fiær]>ung, halvan, al- 
lan, mæ]> tveni, iiiirum &c. mannuin, 
U.*, där man finner att träls frigifning 
skett på tinget, i närvaro af 16 män, 
som skulle mottaga honom af hans 
herre (troligen till någon likhet med 
den förut brukliga ättledningen, se Æt- 
leÿa); men alt, om tvist sedan uppstod, 
desse skulle svärja två och två, lika
som för att bekräfta särskilda delar af 
den frigifnes frihet, det grundade sig 
sannolikt på någon numera okänd, vid 
själfva frigifningen bruklig högtidlighet. 
2) göda (jord), gödsla, g. iorj>, VG.* 
VM.* g. gen göddu, gifva gödslad jord 
mot annan som är gödslad, ÖG.* han 
haver sva göt (n. iorjuna), s. st.

Gödning (gödning), f. 1) det, hvari- 
genom en brist fylles ; fyllnad, förbätt
ring. ÖG.* U* VM. I. B. 11 ; II.B. 2:1, 6; 
3, 4:pr, l; ME.* Chr.* Jfr. Rena gödning. 
2) gödsel. Sk.*

Göfcsl,? 1)=gödning 1. SM * Jfr. Rena 
gôÿsl. 2) gödsel. ÖG.* Jfr. Gôÿsla ran.

Gödsla ran, n. rån af gödsel; så kal
las det, om man skär torf på en an

nans åkerren och lägger den på sin 
åker. SM.* Benämningen förklaras där- 
af, att då torfven lades på åkren, den 
begagnades som gödningsämne. Jfr. Torf.

Gö]>slu ejer, m. (af göjia 1) ed, hvari- 
genom lagligheten af en förut gången 
ed bekräftas. ÖG.* g. Hughiirtan manna, 
ÖG.*

II.
Ha, se Har.
Ha bændi, m. (Isl. håband, ett slags 

tjuder, som bindes om hasarne i synn. 
på får; håhinda, påsätta ett sådant band, 
EJ. N. habbenda, binda kreatur med ett 
band mällan knäna 1. hasarne, att de 
icke må löpa bort, A-n) hälla som sät
tes om hasarne på fäkreatur. H.* I 
folkspråket förekommer på några orter 
hå-band i bem. af en ögla af vidjor 1. 
tåg, hvarmed åran under roendet fast- 
hålles vid årtullen (har); se Rz. s. 287.

Haf, n. haf. ÖG.* U.* SM.* H.* Bj.* G.* 
Sk.* St. Sk. ind. 5, 11. niællum hafs ok 
sævustrôms &c., a: Östersjön, U.* han 
a egh hanuin til hafs at visa ok egh i 
hirÿgarÿ, a: bondens son är icke skild 
från fadrens bo därför, att han reser 
till sjös 1. har gifvit sig i hoftjenst, 
utan han skall likväl hafva sin andel 
af fadrens bo, ÖG.*; jfr. tidningen Jour
nalen, 1832, N:r 199.

Hafa, se Hava.
Hafal (gen. -Ilar), f. höst, tilläfven- 

tyrs eg. den tiden, då det efter höslått- 
ren om hösten uppvuxna gräset (prov. 
hå; Isl. ha) fälles, a: slås (prov. hå- 
slåtta). G.* Härmed äro utan tvifvel 
beslägtade de i våra nordliga landskap 
brukliga orden håball, hobal, hovel, ho
vil, åväl &c., som än beteckna tiden 
mällan vårarbetet och höslåttren, och 
än tiden mällan höslåttren och sädes- 
bärgningen (se Rz. o. ho-bal) ; och det
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N. haaball, hobhall, hobboll, haavoll,
som äfven betyder tiden mällan plöj
ningen och böslåttren; mest liknande 
o. h. är dock N. hafella, hagfella, en 
gärdsgård danad af nedfällda trän (A-n), 
men denna bem. passar icke till för
klarande af o. h.

Hafn, Hafna, se Haiun, Hampna.
Hafre (hagri, G.), m. hafre. VG. II. 

K. 36, 39; III. 1 ; IV. 16:11,12 ; U.* Sm.* 
G.* Sk.* Gotländingarne säga ännu på 
många orter hagre.

Hafrek (afrek), n. (af reka) vrakgods 
som flyter på hafvet 1. har kommit till 
landet. G.* Jfr. Haf vrak.

Hafs butn, m. hafsbotten. Bj.* G.*
Hafs nöj, f. sjönöd. Bj.* St.*
Haft, se Ilapt.
Haftisi, se Hæftilse.
Hafn J, Ha fii J luter, se HovoJ, Hovo J- 

loter.
HafnJ Inti, m. = hovojloter. G.*
Haf vrak, n. (af vræka) vrak, ett, ge

nom skeppsbrott 1. på annat sätt för
lorad! fartyg 1. annat ting som flyter 
på hafvet. ÖG.* Jfr. Hafrek.

Hafja tal, n. (afhovoj) antal af huf- 
vud 1. personer, skipta at -li, o: per 
capita, G.*

Hag, n. (T. bag, h varafhågen, hägna; 
Holl. haag) gärdsgård, prov. bag (hvar- 
af hage, hagtorn, hägn &c.). haghi um 
hvaerva, omgifva med gärdsgård, U.*

Hagg, Hagga, se Hugg, Hugga.
Haghi, m. (af hag) 1) i allm. inhäg

nad plats (gehäg). hugga hagha, inhugga 
jagtplats i skog (genom träns nedhug
gande och stängsels upprättande), ÖG.* 
Sk.* 2) i synn. hage, inhägnad betes
mark. H.* G. 64. Jfr. Iferna-, Mijalhaghi.

Hagri, se Hafre.
Hail, se Hel.
Haildir, f. pl. (af hail = hel) ersätt

ning (likasom helande) af skada, fa h.
firir spiel, G.*

Hailiger, se Helagher.
Hailna, v. n. (af hail = hel) blifva hel, 

läkas (om sår). G.* Gotländingarne bru
ka ännu d. o.

Ilailsa, f. helsa. G. 1.
Haini, Hainta & c., se Hem &c.
Haim fara, v. n. fara hem. G.*
Haim fylgi, ? hemföljd till dotter vid 

hennes giftermål. G.* Jfr. Fylgi.
Haim luf, se Hemlof.
Haimjorp, n. gård där människor bo. 

G.*
Haifa, se Heta.
naizl, f. (af heta) åkallan. G.*, där 

det talas om afgudadyrkan.
Haijin, se Hejin.
Haijverjer, adj. (Isi. heiÖvirSr) he

derlig. Se Ohaijverjer, Hejvarjæ man.
Haka skapt, n. skaftet af en båtsha

ke. ÖG.* Med del sätt att bestämma 
en viss gräns som där förekommer, 
kunna jfs. inånga dylika exempel som 
anföras af Gr., RA. s. 55-68.

Haki, m. 1) hake, tång. U.* 2) båts
hake. Se Haka skapt.

Hakul, m.? (AS. hacela, hacele) mess- 
hake. Sm.* Jfr. ütossiihakul.

Halatagl, n. tagel, hästsvans. VG.*
Halbani, Halbend, se Haldhani, Hald- 

bænd.
Hald, n. 1) hållande, vitna man til 

-ds, o: att han hållit den dräpne vid 
dråpet (= haldsbiend), )( til draps, ÖG.* 
Jfr. Be-, Hem-, HiorJ-, I-, Rost-, Of-, 
IJp-, Yarjhald; Halds böter. 2) förvar, 
vård. Se Halz fa*, -majer &c. — Jfr. 
Held.

Haida (holde, Sk. i nyare hss., impf, 
hælt, hiolt, pl. liioldu; hieldu, G.*), v. 
a. m. acc. 1. dal. 1) hålla. h. (lot) a sköti, 
U.*; jfr. Sköt. h. a vakni sinn 1. sværji, 
VG.* G.* h. firi oyra, G.* then som a 
hiolt, den som höll i repet 1. hvad det 
var som brast, St.* h. hand sina a bok 
ok hælghodomum, SM.*; jfr. Hælghidom-
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1er. h. bonda mæn (n. hus) up lats 1. 
iplæsis, VG.* ME.* Ju hælt hanum un- 
dr «d ok æg, n. då han af en annan 
tief dräpen, VG.* annar -der ok annar 
Cra*per, ÖG. Dr. 5:1. a (barni) h., n. vid 
copet, VG.* VM.* h. i bessle, VG.* sa- 
nan h., hålla tillhopa, vara ense, St.* 
an Jer sam an halda, om de (särskilda 
ederna) öfverensstämma i. gå ut på ett, 
IL* h. inedh månne, hålla med, förena 
sig med, St.* Jaen (n. sum) lagh mæj 
lialda, den som lagen håller med, som 
har lagen på sin sida, VG.* hunger 
-1er a, håller i, fortfar, ÖG.* h. a sokn 
sinni, fortsätta, utföra sin talan, ÖG.* 
h. fram kaero sina, o: fullfölja, St.*; jfr. 
ïram halda. Jæt barn sum sva ær til 
-dit, o : likasom framhållet till arfs mot
tagande (genom bevisningen angående 
dess tillkomst), ÖG.* vil Jik vijer h., 
o: hålla dig vid köpet, G.* sum vij 
Jænna tinda -as eig firi kirkiu vigsl, 
som ej för kyrkinvigning hållas vid (1. 
tillhållas att erlägga) denna tionde, VG. 
I. Br. 2; jfr. II. Iv. 72: 4. h. man ledughan, 
hålla honom fri, skaffa honom befrielse, 
VG.* h. dom sin undir land ok laghman, 
o: hänskjuta sin sak till lagmannen att 
på landstinget däri gifva dom, VM.* Jfr. 
Ater-, Til-, llphalda. 2) qvarhålla. ÖG.*U.* 
SM* ME.* Chr.* )( ut giva, U. Kk. 14: 
pr; VM.* h. Jræl, leglioman &c. VG.* 
Sk.* ME.* Chr.* h. sinum bonda, n. att 
han ej må gå i kloster, Sm.* h. man til 
rætæ (jfr. Rætter), Sk* h. lassi mans, 
G.* h. pænningum mans, VG.* • h. væj- 
inni, se YæJ. h. vatne, o: uppdämrna, 
ME.* h. fore andrum, U.* SM.* ME. Egn. 
36: l; Chr. J. 33: l. h. op a laghmans 
skilu, qvarhålla (del som borde utgif- 
vas) efter lagmannens dom, o: tred- 
slkas att fullgöra hans dom, VM.* 11. ok 
hæfta, allilt. ÖG.* VM.* qvart h., se 
Qvar. inne h., ÖG.* U.* SM.* VM* ME. 
Bi. 9: l. h. inne arf mæj sik, VM.* halda

egh værk, qværn sum -der, værk sum 
bioldu, n. den människans kropp som 
fallit i vattnet, ÖG* halda værk til ba
na Jon -din til halfra bot, d : då de fast- 
hålla människan som där får död, hålla 
de ock sin égaré till att betala halfva 
(våda) böter, s. st. -der um ar, n. den er
sättning han skulle ulgifva, VM.*(3). 
Jfr. Of-, llphalda. 3) fast hålla, far lian 
-dit, kan han hålla fast (qvigan), ÖG. 
Dr. 18: l. man värjer -din, Sk.* 4) be
hålla. ÖG* U. Æ. 21: 2; 25:1; J. 11:1; Bj.* 
Sk* St.* -di Jæt hvar sumleghji, Bj.* 
h. fæstipænning )( bæra ater, h. (fliit- 
holm) fore ærvuje sit, VM.* h. senni 
aign, G.* h. friji sinum (ok bo sinu), 
ÖG.* qvart h., se Rvar. lönlikt h., ME.* 
Jæt gull (n. sum) -dit ær, o: är i be
håll, )( Jæt i köp ær kommit, Sk.* ban
da -der manni, behåller honom i sitt 
skydd, skyddar honom, G.*(5). inne h., 
behålla i sitt förvar, VG.* G.* Jfr. Be- 
halda. 5) inehafva, besitta, -der moji- 
rin Jy hon &c., o: det gods som hon 
&c. ÖG* 6) inehålla. klædhe skal lang- 
lek sin h., mindre æn thet h. skal, St.* 
7) hålla, hafva. h. halfgirji, garji, værn, 
grind, færio æller Hota, vargagarda, ÖG.*
(5) ; U.*(4, 5) ; SM.*(3) ; VM.*(4) ; ME. B. 
27: 2; Chr.*(4). h. om garje ok gömo om 
skogli, VM.*(4). brytia firi (bo) h., VG.*
(6) . h. bryllups öl &c. St.*(4). h. mar
ket, kru, brostræde rent, Sk.*(6). h. 
bolagh, varghaskall, Chr.*(l, 4). 8) hålla, 
vidmagthålla, upprätthålla, -de thet (n. 
hus) rneth tak, Chr* h. frij, U.*(4); 
SM.*(3); ME.*(4). h. (manni) heinult, o: 
upprätthålla den gjorda förytringen, se 
Heinul. 9) hålla, underhålla, föda. h. 
biltugha mæn, ÖG.* h. frijlösan man, 
ME.* h. barn, U.* h. man (n. en som 
gjort dråp I. sår) hema mæj sik, VM.* 
h. sik, IL* G* sik h. ok föja, ME. Egn. 
34: pr. h. æller fö Ja man, VG.* VM.* 
man husa æller i sin gard h., Sk.* Jfr.
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Upheld!. 10) hålla, skaffa, host (fore man- 
ni) h., U.* SM.* H.* ME.* mæn ÿær til 
h., U.* Jfr. Fore halda. 11) hålla, för
rätta. h. ^ing, VG.* SM* VM.* G.* h. 
var]>, ÖG.* U.* SM.* h. fæst 1. a fæst 1. 
fæstum, se Fæst 2. h. syn 1. synum, SM.* 
12) hålla, iakttaga. VG.* ME.* St.* Chr.* 
h. dagh 1. stæmnudagh, se Dagher, Stæm- 
nudagher. halda siunætting, se Siunæt- 
tinger. h. in (o: verkställa det som da
gen förut hade blifvit tillsagdt) um 
morghonen &c. VG. III. 92. not. 80. h. 
lagha ting11111, h. vij> man tu lagha

Îing, o: där infinna sig, VM.* h. daga 
elga, G.* h. hionalagh 1. fæstning, U.* 

Sm.* h. köp, legho, bolagh ( )( ryva), 
ÖG.* VM.* Bj. 30; pr; Sk.* St.* vil eig 
han h. (n. legho), Bj.* giva mera æn 
arvin vil h., -dis sva mykit som ar
vin qvæther ia vitlier, Sm. 15. h. ej>, 
SM.* ME* h. lydhno, St.* h. lagh, krist 
but, hælgh]>, frit, hunungs dom &c. 
U.* SM.* G.* Sk.* ME.* 13) behandla, 
tæn (n. sum) vær ær -din, a) den som 
är sårad, U.* b) den som är förför
delad vid åkrens delning, SM.* Jfr. Mis- 
halda, -hælde. 14) hålla, anse. han firi 
kunung h. ok hava, SM.* h. hanum for 
en falsk man 1. for var fiende, Sk.* 15) 
bekräfta, bestyrka, h. medh sinum edhe, 
St.* talati ]>æt han h* tortb U-* 
16) hålla i bet. h. fæ i fritgærti, h. a 
sinu 1. ivir ramærki, VG.* h. fæ sinu 
mæt hund ok hirta, h. svinum a skoghi, 
ÖG.* 17) v. n. hålla hel. )( brista, ÖG.* 
siængakôpet -der saman, a : det som så 
är köpt är gemensamt för makarne, 
och om det sedan säljes, säljes det som 
deras gemensamma egendom, U.* VM. 
II. J. 13: pr; ME. Egn. 19: 1 ; Chr. J. 28: i. 
— Jfr. Uppihalda.

Haldbani, haldsbani (halbani, halss 
bani, halfbani), m. (af halda 1) 1) drå
pares medhjälpare, som vid dråpet hål
ler den som dräpes. VG.* ÖG.* U.* VM.*

)( sandbani, U.* SM.* ME.* Chr* )( sän
der drapare, SM.* )( ratshani, SM. M. 
24: pr; 26:11; VM. II. M. ind. not. SO; H.* 
ME.* Chr. DrVl. 21. 2) =haldbændl. VG. 
II. Dr. ind. 8.

Haldbænd, haldsbænd (halhænd, halss- 
bænd, halfbænd), f. (af haldbani) 1) dens 
delaktighet i dråp, som hjälper dråpa
ren genom att hålla den som dräpes. 
VG.* ÖG.* 2) den 1. de personer, som 
på sådant sätt äro brottslige, næmna h., 
nämna den 1. dem, som äro skyldige 
till haldbænd, VG.*

llaldna, se Handla.
Halds böter, f. pl. böter för delak

tighet i dråp genom den dräpnes hål
lande (haldbænd). ÖG.*

Half attunger, m. hälften af en attung 
(se Attunger 1 b). ME.*

Half attungs land, n. hälften af ett at- 
tungsland. attungs land ok half attungs 
(n. land), Chr. B. 4: pr.

Half broÿer, m. halfbroder. Sk.* ME. 
G. 1.

llalfdcl, m. hälft. Sk. I. 7. not. 58; Add. 
C. 3. n. 7 ; St. Eds. 19: pr; Add. A. h. hæ- 
raÿs, ME * Chr. B. 37: l.

Halfiemti, se Halver.
Half foster, se Kalfs fostre.
Half friper, se Halfgærÿi.
Halfgarÿer, m. gärdsgård, hvaraf gran

nar skola stänga hälften hvar. VG.* Jfr. 
Halfgærÿi.

Halfgildi (halfgiælde, St.), n. ersätt
ning af halfva värdet för dräpt 1. ska
dadi fäkreatur, 1. halfva vådaböter för 
en genom våda omkommen människa, 
gælde (ater) h., VG.* ÖG.* gælde (ater) 
h. )( böte 1. gælde fiærÿung af fullo 
gælde, ME.* St.* Chr.* böte h., ÖG* 
böte h. )( gælde ater 1. böte fiillum gæl- 
dum, ME.* Chr.* take h., VG.*

Halfgirjti, se Halfgærÿi.
Halfgærjsa, v. a. gärda till hälften (oin 

grannar), h. gar]), SM.*
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Halfgserja man, m. en man som be- 
taler half skatt. ME.* Jfr. GserJ 3.

Halfgserji, halfgirji, ni. (och n.?) 1) 
= halfgar Jer. VG.* ÖG.* h. varja (vij 
annan 1. msej andrum), h. halda a mot 
vij hsegnaj, ÖG.* I ÖG.* har den äld
sta hs. på två ställen, troligen genom 
skriffel, half friji, som dock kunde på 
samma sätt förstås. 2) upprättande af 
stängsel till hälften af hvar granne, 
baijas h. af manni, G.*

Halfgserjis, adv. till hälfi en af gärds
gården. gserji (np) h. (hvar Jera), VM.*

Halfhiindari, n. ett halft härad (hun- 
dare). Däraf

Halfhundaris bro, f. bro, hvilken det 
åligger ett halft härad att bygga och 
underhålla. SM.*

Half hælagher, adj. (tid) då det är 
mindre 1. half helg. Sk.*, där orden Ja 
-ght ser hafva afseende på de näst föreg. 
til qvselz, och troligen beteckna tiden 
eptir mijian aptan til solasseters (SM. 
Kk. 17:1.), 1. från klockan 6 till solens 
nedgång, då denna inträffar efter kloc
kan 6.

Half inter, adj. till hälften förvärfvad 
1. förtjent. gift ser -int, n. därigenom 
att halfva legostämman förflutit (jfr. 
Gift 6), ÖG.*

Halfiämpnlånge, m. (afiamlangi) half
år. ÖG.*

Half manajer, m. en half månad, firi 
-J, G. 32. -da dagher, en half månads 
tid, ME. Kg. 23: 7. not. 80; B. 26:1. not. 
86 ; Chr. Kg. 27: pr.

Half mark, halfmark, f. 1) en half mark 
a) i vigt. h. sill's, G.* h. vajmala, se 
Mark. b) i pänningar. VG.* ÖG.* U.* 
SM.*VM.*H.*Sm.*Bj*G.*Sk* h. psen- 
ninga, ÖG. B. 9: pr. not. 58; SM.* G. 19: 
19. not. 50; 20: 9. -ka JiufnaJer, VM.* 
2) = halfmarka land. U.*

Halfmarka land, halfmarkland, n. ett 
halft markland, 1. fyra öresland. VM.*

h. ok XX lassa seng, VG.* h. iortha (gen.) 
ok niu vagnlassa seng, Sm.* Då h. tyd
ligen nämnes såsom icke inefattande 
äng, så finnes däraf att jordens indel
ning i markland &c. eg. har afseende 
på åkren; jfr. Öres land.

Halfnaja trseje, n. sådant åkerbruk, 
då halfva åkren besås och andra hälf
ten ligger i träde. tolf Jynia sseje a 
h., åkerjord, på hvars ena hälft tolf 
tunnor säd kunna sås, då den andra 
hälften ligger i träde, ÖG.* Jfr. Half 
trseje.

HalfnaJ (halnat), m. hälft. Sk.* skif
tse til -Jse, dela i två lika delar, Sk.*

Halfortugs land, n. ett halft örtogha 
land. Chr.* '

llalfpsenninger (halpseninger), m. en
half (Svensk) pänning, en sextondedels 
örtug. VM.*

Halfthundrsed, n. ett halft hundrade, 
h. lanbo (för landboa, gen. pl.), VG*

Halftninger, se Hselfninger.
Half thridiesinstinghende, num. (ND. 

halvtredsinstyvende) fämtionde. Sk.*
Half trset, adj. n. till hälften (1. endast 

om hösten) plöjdt. )( tvsetrset, U.* VM. 
II. J. 14.

Half trseje, n. = halfnaja trseje. h. a 
(n. iorj) gsera, ÖG.*

Half öre, m. halföre. U.*
Hali, m. (Isl. =, D. hale) svans. VG.* 

ÖG.* Jfr. Halataghl.
Hallna, se Handla.
Halmber (halm, Sk.), m. 1) halm. VG. 

I. p. 5:1; ÖG* Sk* Chr. Add. B. 7. Jfr. 
Langhalmber. 2) ett års gröda i allm., 
skörd, taka 1. hava (af n. iorj) en halm 
1. Jrea -ma, ÖG.* thrsenne -ma, havse 
havit Jre -mse (ofna n. iorj), han haver 
fangit laghse hsefJ ofna ior Jena Jset seru 
Jre -mse, Sk.* De anf. ställena i Sk. 
kunna, ehuru tre grödor upptagas un
der tre år, som fordras till häfd (jfr. 
HsefJ), likväl beteckna en kortare tid;
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ty om liden börjas ett är kort före 
skörden, och slutas så snart den tredje 
grödan blifvit inbärgad, inträffar det 
som menas då det säges att tres agri
culture duobus annis v el paulo maiori 
spatio roncluduntur (Sk. II. 37.) ; men 
då i det följ. talas om att unus annus 
vel paulo prolixius tempus sufficeret 
ad prescriptions consummationem, är 
detta så mycket mindre en förklaring af 
thrsenne halma, som där tvärtom uttryck
ligen anmärkes att cum agricultura se- 
mel exerceatur in hyeme, bis in vere, 
(således tre gånger om året), skulle den 
nämnda korta tiden vara tillräcklig till 
liäfd, n. om ej i fråga om häfd till 
agricultura äfven hörde fructuum se- 
getisque collection sicut ex vulgari no
stro, quod thrænne halma dicimus, evi
denter apparet. 3) ett års tid (jfr. ar, som 
eg. be lyder gröda), vita sik til ens -ms, 
visa sin rätt att sitta qvar på den ar
renderade jorden ett år (jfr. Ars fæsta, 
Ars gæf), ÖG.* nöt um siax -ma, a : sex 
år gammall, ÖG.*

Halmlaÿa, f. halmlada. H.*
Ilalninger, se Hælfninger.
Halpæninger, se Halfpænninger.
Hals (halsic för hals sic, VM.*), m. 

1) hals. ÖG. Dr. 13: 2; VM.* H.* standa 
a -si ok a höf]»i ok lueria man, allitt., 
o: slå ned honom till marken och tram
pa på hans hals medan han plundras, 
VG. I. 0.10. manni ligger hunger a -si, 
allitt. VM.* 2) i fråga om straff be
tecknar h. lifvet (med afseende på hals
huggning). gældi, misti, havi foregört 
-sin, lösa (sin) h. (nue]> firitighi mar- 
kum), IL* SM.* VM.* Bj.* G. 63: 2; Sk.* 
h. ok gojis ganger fore, U.* SM.* tha 
gange a hans h., rjette det pa hans h., 
Sk.* sak ganger a h. ok hand, o: lif
vet 1. stympning (jfr. Hit. Gl. o. hals), 
Sk.* ra]»i -si hans, om mâlsegaren, G. 
21: 2. hand h. lif teller go]»s, ME.* Chr.

Kg. 35: l, där oo. h. och lif genom pleon. 
äro sammanställda.

Halshugga, v. a. halshugga. ÖG. Kr. 
25:1; E{js. 28; Dr. 2:1, 2; 9: 1; H.* ME. 
Ef)s. 14:1 ; 36 ; H. 4 ; DrVl. 31 ; St.*

Halss bani, Halss btend, se Haldbani, 
Haldbtrnd.

Halss örar, se Halz örar.
Halva, f. 1) hälft, sida. af mansins 1. 

konunna -vum, af manna 1. qvinna -vu, 
IL* H.* en af andri (hvarri genom skrif- 
fel i U.) -vunni, U.* VM. II. Æ. 8: 2. skyl- 
dir nuen op a konn -vu 1. -vum, VM.* 
a ajru (för a]»ra) -vu, a hajtar -vaer 
(för -vur), o: fädernet och mödernet, 
H.* barn gangi a I. til 1. i bætri -vu 
(jfr. Alf), IL* SM.* VM.* vari a qvinna 
-vum sum manna, a: det samma gäller 
om qvinnor som begå dråp 1. blifva 
dräpna, som om män (i samma slägt- 
led), VM.* 2) vägnar, af aldra ]>era 
l.af huntings -vum,U. Conf.; pg. 1: pr. not. 
18. af doctur sinna -vum, af hans -vum, 
på dottrens &c. vägnar, i hennes &c. 
ställe, VM.* 3) adscendent i första led, 
fader å ena sidan och moder å den 
andra, hær taker æi h. fore -vu, den 
ene af föräldrarne förtager ej den an
dra dess arfsrätt, VM.* — Jfr. Alf.

Halveges (förhalfvteges), adv.halfvägs, 
till hälften. Sk.*

Halver (gen. m. halfs), adj. half. VG.* 
ÖG.* IL* SM.* VM.* G.* Sk.* half annar, 
halfannan, en och en half, ÖG.* U* SM* 
H* Sk* half ÿriÿi, half fiærfci, half 
femti (halffemti) &c. VG.* ÖG.* IL* SM. 
Kk. 2: pr; 5: pr; M.3; VM* G.* halfemte, 
halfemto, för half femte, half femto, VG * 
hundrath ok halft (n. hundrath), Sk.* 
halft bo, VG.* gifta konu (manni) til 
siæng halfra (gen. för -rar), se Gifta 1. 
|>iunullinger jer half hand, se Hand. M- 
ler halft (n. skip), H.* söki halvan (n. 
gar]») sær af handuin &c., begäre dom 
att blifva befriad från halfva gärds-
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gårdens underhållande (jfr. Hand), VG. 
I. J. 17: l. half tylft (boanda manna), se 
Tylft. fals han at halfri (n. tylft), o:de 
6 männen å mödernet som skulle svärja 
jämte den hela tylften på fädernet, VG.
I. Md. 3: 2 ; II. Dr. 8. sett hans ser half 
Jrælar ok frælsgivar, hans (den ättled- 
des) halfva slägt, n. hans naturliga skyl- 
dernän, äro trälar och frigifne (och en
dast den andra hälften, n. ättledarens 
slägt, i hvilken han blifvit upptagen, 
består af friborne), VG.* at halvum 
mestu botum, hälften af högsta böter 
(för sår 1. lyte), G.* half (n. vaja) hot, 
eg. tredjedelen af 20 marker, n. half 
siunde mark ok fiurar örtugher, ÖG.* 
-vi vilia et ok -vi annat, a : hälften af 
granuarne, ÖG.* knnno -ve hvarin vsel- 
ia, a: hälften afsocknemännen, Sm.* — 
Halft, n. abs. hälften. VG. I. A. 3: l; FB. 
7: pr; pl.;II.A.3.&c.;ÖG*II.*SM* VM.* 
H.* Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* taka, giva, 
segha alt h., a: hälften af allt, Sk.* St.* 
Ja ser alt h. Jset han a, hälften af allt 
det han eger är hans hufvudlott, som 
han kan gifva till klostret, )( Ja ser alt 
Jset han a hans hovo Jlot, Sk. I. 39. jfr. 
37. giptas til als halts, a: till hälften 
af all egendomen, Bj.* gserja h., a: hälf
ten af gärdsgården, SM. B. 14: pr. bro- 
Jer ( )( half hrojer) böte h. msej möj- 
rinis frsendum, helbroder böte hälften 
af sin del i ätlarboten tillsamman med 
mödernesfränderna (och den andra hälf
ten med fädernesfränderna, hvaremot 
halfbroder bötte allt på den sidan där 
han var beslägtad), Sk. I. 91. h. Jset sep- 
tir ser, hälften af det som återstår, VG.
II. Fr. 11, hvartill bör läggas I. B. 7, där 
alt är skrifvet för halft, gselda msej 
-vu = gselda halfgildi, ÖG.* lyti msej 
-vu böta, eg. med tredjedelen, n. af 
såraboten, ty för lytet böttes till måls- 
egaren lika mycket som för såret, men 
inte till konungen och häradet (jfr.

Sialf bot), ÖG.* skifta til halfs vij barn 
sin, o: laga hälften mot dem, Bj.* St.* 
bolagh var laghat til halfs, o: så att 
två bolagsmän skulle hafva hälften hvar, 
)( til JriJiungs, då den ene blott skulle 
hafva en tredjedel, VM.* -vu minna 1. 
lseghra, hälften (ej en tredjedel) min
dre 1. lägre, VG* U.* SM.* H.* G.* Sk.* 
ME.* St.* -vu dyrri, mere, höghri, stör
re, dubbelt (ej hälften) dyrare SCc. U.* 
SM.* VM*H.* G.* Sk.* ME.* St.* Chr.* 
-vu værre, dubbelt sämre, a: endast 
hälften så mycket värd som förr, ÖG.* 
Jfr. nofja, Nsemna, Hælfninger, Hælft.

Halz fæ, n. (af hald 2) inlagsfä som är 
mottaget i förvar under ovilkorlig an
svarighet. Sk.* Detta ord, som äfven 
förekommer i Y. SelL. III. 33, har blifvit 
på åtskilliga sätt orätt uttydt af Here 
förf., som utan skäl öfvergifvit den af 
sammanhanget i Sk. I. 223,224. bestyrk
ta, utan tvifvel riktiga förklaringen som 
meddelas i Lat. texten II. 142: ’’quicum- 
que recipit ea conditione qucelibet con- 
servanda, ut in eodem, quicquid eis 
contigerit, valöre reddantur, quce de
posit a lialzs fæ lingua patria nominan- 
tur”. Jfr. Halz pænningæ, -örar.

Halzmajer, m. inehafvare, den som 
har något i sitt förvar, ræna goJs fore 
-manni, VM.*

Halz pænningæ, m. pl. = halz fæ. Sk.* 
I annan bem. förekommer d. o. i ett 
köpebref af 1316 {Sv. Dipl. N:r 2049).

Halz örar (halss örar), m. pl. = halz 
fæ. VG.* De af Ih. och äldre förf., som 
taga för afgjordt att första delen af 
d. o. är hals, uppgifna tydningar, äro 
uppenbart oriktiga.

Hamar (dat. hambri), m. gammal och 
mindre noggrann delning af tomterna 
i en by. by ligger i hambri ok i forni 
skipt, )( i rættri solskipt, U.* VM.* ME. 
B. 1: pr; jfr. 3: 1 ; Chr. B. 1. jfr. 4:1. h. 
förekommer, troligen genom skriffel, för

33Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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byamal, Chr.* Huru den delning varit 
beskaffad, som med d. o. betecknades, 
äfvensom hvad ordet eg. betyder, är 
ovisst. Men då ordet hammar i vårt 
folkspråk ännu har bem. af skogbe- 
vuxen stenbacke, högländ, stenig mark 
(se Rz.; jfr. Isl. hamarr, klippa), hvar- 
af många orter i Sverige hafva namn, 
t. ex. Sandhammar på sydöstra kusten 
af Skåne, så är det möjligt att byarne 
ursprungligen, för att spara den till 
odling tjenliga jorden, där belägenhe
ten medgifvit det, varit anlagda på ste
niga backar, där en ordentlig plan för 
tomternas indelning ej kunnat följas, 
och att en så anlagd by på en senare 
tid, då man fordrade en ordentligare 
tomtindelning, hvilken kunde som en 
karta ligga till grund för egornas del
ning mällan byamännen, sades liggia i 
hambri. (Orden ligger i fisellum, SM. 
Kk. 2: pr., kunna dock ej här jämföras, 
ty detta fisellum kommer icke af fisell, 
bärg, utan af fiselder = urfiselder.) Men 
däraf att en smed, som bodde på lan
det, åtnjöt hemfred mällan sin gård och 
smedjan, om dessa voro hvarandra så 
nära belägna, att han kunde kasta sin 
hammare och hoftång från gården till 
smedjan (U. M. 12: 5.), eller af andra dy
lika fordom brukliga sätt att ungefär
ligen bestämma mått, kan icke slutas 
att så äfven tillgått vid utstakande af 
bytomterna, och att detta gifvit anled
ning till ifrågavarande benämning, så
som Gr. antagit (RA. s. 527). Ännu 
mindre kan Thors hammare här tjena 
till någon upplysning, såsom en annan 
förf. trott; se SM. Addenda s. 337. — 
Jfr. Hamarskipt.

Hamar (dat. hambri), m. 1) hamma
re. Chr.* kasta haka ok hambri, allitt. 
U.* ; med det där omtalade mätnings- 
sätt jfr. de exempel som anföras af Gr. 
RA. s. 55. 2) en yxas baksida, hvilken

kan brukas som hammare. Se Yxar hamar. 
3) det på tvären satta järn, hvarmed än
den af en kedja fastes, t. ex. vid en 
stolpe. G.*, där T. öfvs:en har twer ysen.

Hamar siangh, f. så kallas i ÖG.* den 
hemgift som gafs en hemmafödd träl 
1. trälinna då de gifte sig. Hvad förra 
delen af d. o. betyder, är obekant; ha
mar, stenig mark, synes icke höra hit, 
ehuru h. kunde eg. betyda en hård säng, 
likasom ett läger på en stenig mark; 
ännu mindre beviser AS. hamora, hus
folk (enligt Benson, Vocab.AS.), afham, 
hem, hus, att hamar betyder domesticus, 
servas,, såsom Ih. antager.

Hamarskipt, f. gammal och mindre 
noggrann delning af tomterna i en by 
(jfr. Hamar). )( solskipt, SM.*

Ramber, m. (Isl. hamr) skepnad, i trois 
ham 1. trolzham (N. trollbarn, skikkelse 
som er paakommen ved trolddom, A-n), 
VG.* Jfr. R-t, II. 51.

Hambla, v. a. (Isl. hamla, hindra, lem- 
lästa; Fhl. hamnlon, afskära knäsenor- 
na, stympa, hamal, stympad, af hamma, 
knäveck, has; Mht. hamelen af h anime : 
AS. hamelan af ham) genom lemmars 
stympning (eg. knäsenornas afskärande) 
1. annan svår mishandel göra någon o- 
färdig. ÖG.* Sk.* hugga seller h., varjta 
huggin seller -aÿer, allitt. Sk.* ME.* St.* 
Chr* )( hoggse och bserise, sserse och 
bserise, Sk.* Jfr. Mb. I). Gl. o. hamble.

Hamblan, f. lemmars stympning. U.* 
SM.* VM. II. Kg. 5: rubr.; H. Kg. ind. 5.

Hamn, liampn (haffn, Sk.), f. hamn. U.* 
SM.* Bj.* G.* Sk.* St* nsemna h., a: den 
hamn, där flottan skall samlas for att 
utgå i leding; om ej, såsom troligt är, 
h. ok stamn i U. för rimmets skull äro 
sammanställda i st. f. hambu ok stam
boa (jfr. Stamn), U.* VM. II. Kg. 7: pr. 
lagha h., St.*, där o. lagha är afskrif- 
vet ur ME. DrVl. 42: pr., som har lagha 
Iseghe (jfr. Lseghi).
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namna, hampna (hafna), f. 1) i Upp
land benämndes så en viss del af ett 
hundare, hvilken i krigstider skulle upp
ställa en krigsman; hvart hundare var 
n. deladt i åtta attungar, af hvilka hvar 
inehöll flera hamnor; hvaremot en ar, 
som var en del af ett skiplagh, skulle 
skaffa en roddare; och så voro utan 
tvifvel äfven i Östergötland och andra 
landskap där hamnor nämnas, dessa så
dana distrikter ine i landet, som borde 
uppställa hvar sin krigsman, hvaremot 
en har i Östergötland och Helsingland, 
var, likasom i Uppland en ar, ett af de 
distrikter, hvari kustlandet (Roden) var 
indeladt, och hvilka skulle skaffa hvar 
sin roddare. (Orden hainna och ar vo
ro således icke synonyma, icke häller 
hamna och har; jfr. min skrift om Sv. 
ä. ind. s. 15-17.) U.* SM* VM.* Sk.* )( 
alt skiplagh, (alder) fiarjunger, SM.* 
by ligger til ha ok h., iam full (eghn) 
til ha ok h., se Har. Jre marker fore 
-nuna, o: om en hel hamna försummat 
att erlägga utskylder, U.* — Äfven 
JutL. III. 1. föreskrifver att ur hvar 
hainna en man skulle fara ut i leding; 
och en dylik inrättning fanns äfven t 
Norge, där roddarnes antal beteckna
des med hömlor, som eg. betyder de 
band, hvarmed årorna under roendet 
höllos vid årtullarne, och således sva
rade mot hvad i Sverige kallas ar och 
har; se NGL. I. 198, 201-203; II. 40. 
(R-t (IV. 310, 311) antager slägtskap 
mällan det Svenska hamna och det N. 
hamla.) — Jfr. Hamn. 2) de utskylder 
som skulle erläggas af en hamna, sitia 
(n. böndir) qvarrir um halva 1. alla h., 
dömis ut h., )( siter qvar fiorjonger af 
skiplæghe 1. halft 1. alt skiplæghe, VM.* 

llaïunu mæn, hampnumæn(hamnamæn), 
m. pl. invånare i en hamna. U.* SM.* 
VM.* kalle soman h. sina, a:invånarne 
i samma hamna, VM.* attungs majer

ok h. (allir), den af åttingen valde fö
reståndaren, jämte de med honom föl
jande männen från de särskilda ham- 
norna i samma åtting, U.*

Hanmu vapn, n. pl. vissa vapen som 
hvar hamna skulle hålla, för att där
med utrusta den man, som från ham
nan skulle utgå i leding. SM.*

nantp, m.? (Isl. hainpr, D.hamp, T.hanf) 
hampa. SM.* VM. II. Kr. 6:4. Jfr. Hampa.

Hampa, f. = hamp. U. Kk. 7: 5 ; VM. I. 
Kr. 3: 3 ; Chr.*

Hainpn, se Hamn.
Han (an, lisen, sen, VG.* hann, G. gen. 

hans, dat. hanum, honom, acc. han ; ha- 
num, Sk.*), pron. pers. han. h. (n. sum) 
msej eje sinuni, den som med &c. VG.* 
h. (n. sum) i varji skær, U.* til hans, 
till 1. mot honom, VG* ÖG* U.* SM.* 
VM.I.B.49.l; II.Æ. 2:1; 20:1; Sm* ME.* 
St.* bi Ja hans, afbida honom, o: hans 
återkomst, ÖG.* Ja ser han misti hans, 
då han miste honom, VG.* hema at hans 
eghin, se Eghin. han galt hans at, han 
umgällde honom, se At gselda 1. ser hans 
se gsetit &c., se Gseta 3. laiji hanum bana 
i garj, lede dråparen till honom i går
den, n. till hans gård, G. 16: 2. Ja skal 
han (acc.) sökia, Jsen ser han havir, hin 
(n. sum) han setledde, &c., då skall man 
söka honom, den som har honom &c. 
VG.* ÖG.* U.* fore minna ma han eig 
hsengia, a: må man ej hänga honom, 
Bj. 11: pr. sum han (n. vseghin) skulu 
fara, Jsen sum han (n. Jsen galna hun- 
din) a, ÖG.* sum han (n. trälen) skal 
lösa msej, ÖG. Dr. 16: 2; 21. han (n. Jok
ka) a taka hserra &c. U. M. 20. han (n. 
bujkalla) skal bonde bsera, H. p. 1: i. 
bondanum Jser han atte, som egde ho
nom, a: hade köpt honom då han blef 
såld, Sk. 1.125. then sum han (n. mals- 
seghanda rset) til sin taker, han eig han 
(n. daghen) balder, &c. St.* hvar (n. sum) 
um han skal döma, hvem som skall döm-
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ma om honom, St. Kg. ind. 8. — han, 
nom. och acc. sammandrages stundom 
med ett föreg. verbum, såsom: bindran, 
kiplaran, ræniran, för binder han &c. 
ÖG. Vap. 31:2; G. 6: pr. not. 81. söken för 
söke han, VG.* ærvan för ærva han, 
sean för sea han, ÖG. Æ. 20: l ; R. 14: pr. 
bipin, fören, för biji han, före han, U.* 
betradhen, laghsökian &c., för betradhe 
han &c. ME.* gærdhen, skyldan, för 
gærdhe han, skylda han, Chr.* (Likaså 
sammandrages stundom i vår gamla bi- 
belöfversältning äfven acc. honom med 
föreg. verbum, såsom öfverantvardaden, 
Matth. 27: 2; the skola begabban och 
hudflängjan, bespottan och dödan, Mar- 
ci 10: 34.) På samma sätt sammandra
ges han med præp. firi till firin, se Fi- 
ri. — IG. skrifves h. vanligen med två 
nn, men fem. han, hon, merendels med 
ett n, någon gång med två aa, hvarför 
den skilnad synes hafva varit mällan 
dessa ord, att i det förra a varit kort, 
i det senare däremot långt. — Jfr. Hans.

Hana, se Handla.
Hanbitghi (förhandbughi), m. (Isl.hand- 

bogi) handbåge, vanlig båge (som med 
blotta händerna spännes och hålles 
spänd). SM.* Jfr. Armborst.

Hand (dat. lue ml i, hande, hand; pl. 
hænder, dat. handum), f. 1) handen jäm
te hela armen upp till skuldran, gar
der skal vara sva högher at taker un- 
dir h. nueÿlungu mann i, a: når honom 
upp under axlen, H.*, hvarmed jfr. ML. 
GulL. Landsl. 29: garÖ skal gera sva ha- 
fan at hann nai undir hond meÖalman- 
ni, o: ”at de kand naa op under en 
mands arm”, såsom det rätt öfvs:s i 
Chr. IV. N. L. Landsl. 27, och äfven före
kommer i T. stadgar, såsom: ein pfat- 
zaun soll einem zimlichen mann unter 
die achsel gehen und ihn stehend tra
gen (Gr. RA. s. 102). Denna bem. af o. 
hönd är icke ovanlig i Isl. skrifter, t.

ex. kom öxin undir hönd hänum, o:
träffade honom under armen; hjö a 
hönd Arnjjori fyri ofan ölboga &c., se 
Fr. och EJ., och det N. hand brukas 
ännu i samma bem., se A-n. 2) hand. 
VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* ÿumulfinger ær 
(sva gilder sum) half h., för tummen 
bötes hälften (1. mera än hälften) så 
mycket som för hela handen, ÖG.* U.* 
SM.* ME. SV1. 3; Chr. SV1. 4; jfr. Heta. 
taka i h. manni, VG.* -dum saman taka, 
ME. pj. 14. taka hand i fontkar, U.* 
-dum i (n. font) gripa, VM.* hæra (a) 
ÿæn sum -dum taker 1. far, ÖG.* hava 
sik i -de (a: i sin hand) haka skapt, 
ÖG.* bok i tuender taka 1. i h. sik (o: 
i sin hand) taka, H.* löse hanum dom 
i lurade, a: i hans hand, se Lösa. lata 
slippa sik tugh af -dum, slæppa (tugh) 
af -dum, St. Sk. 17. hava vanta ofna hæn
de (n. efter järnbörd), Sk.* -ds bot, se 
Bot S. gælde (n. ther) fore h. sina, se 
Gælda 3. döma h. af manne, kniver stin
ges ginum h. mans, ME.* stinga genom 
h. mans, Sk.* böte h. fore sar &c., se 
Böta 7. hals ok h., se Hals 2. h. a (fæ) 
hæra, se Bæra 1. värjer alt takit sa- 
man h. ok brander, om mordbrännare 
träffas å bar gärning med eldbrand i 
handen, ÖG.* taka alt soman bvtto ok 
h., h. ok kæralde, h. ok vand, se Bytta, 
Kæralde, Vander. hava kirkiugarji -da 
mællum, förestå kyrkbyggnaden, Sm.* 
væria fore manni 1. standa firi mæ]> vær- 
iande h., varpa dræpin i 1. utan vær- 
iande h., Sk. IV. 57; ME.* Chr. DrVl. 4, 
5 ; Tj. 13:1. sla (fæ) mæj» fastri h ., se 
Faster 1. tve taka medh sampnadhe h., 
o: gemensamt, St.* stinga -dum viper, 
se Stinga, koma -dum a gripi, a : stjäla, 
G.* h. skal hændi sælia, a: den hand 
som mottagit det lånta godset (com- 
modatum) skall återlemna det i dens 
hand som utlånat det (jfr. Men), VM.* ; 
denna regel har någon likhet med det
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Lübeckska lagordspråket hand muss 
hand wahren, hvars mening är att ett 
utlånadt ting skall återställas af lånta
garen, som ej må visa egaren till en 
tredje man som inehar det. -dinhælgha, 
ett helgedomsskrin, som utan tvifvel 
till formen liknat en hand, VG.* — 
Som man med handen 1. händerna 
mottager, håller 1. lemnar från sig nå
got, så brukas d. o. till att beteckna 
besittning, så att sætia &c. i hand 1. 
luender manni är att öfverlemna åt ho
nom, falla manni til -da, tillfalla honom, 
fa i hænder, mottaga, hava i -dum L 
hændi, handa mællum 1. under -dum si- 
num, inehafvä, hitta, taka &c. i -dum 
mans 1. a hændi, o: i hans besittning, 
af -dum 1. hændi sær, från sig, af-dum 
mans I. nr -dum manni, från honom; 
och så har äfven, då fråga ej är om 
besittning, a hændi 1. hand 1. hænder 
manni, sik 1. manni til -da &c., kom
mit att betyda det samma som a man, 
til sik 1. mans &c. fa, raja, sætia &c. 
(staf, fæ &c.) i hand 1. hænder manni, 
VG.* ÖG* U* SM.* VM.* H.* Sm.* G* 
Sk.* ME.* sætia andrum talu i hænder, 
VM. I. pg. 11 ; II. pg-11. Jæn sum ku- 
nuiiger Jet (n. ämbetet) i hænder sæter, 
ME.pg.2. sætia (umbuj) i h. manni, upp
draga något åt honom, VG.* sætia fæ 
i taka hændir, hava fæ i taka -dum, &c., 
se Taki. kuma i hærs hænder, G.* arf 
falder manni til -da, tillfaller honom, 
U.* i hænder fa, mottaga, VG* Sk.* 
i -dum 1. hændi hava, VG.* SM * VM.* 
G.* ME* Chr. DrVl. 10. -da mællum (I. 
handamællnm) hava, VG.* ÖG* U.* SM.* 
VM.* H.* Bj.* Sk* ME.*, jfr. Handamæl- 
li. hava under -dum (sinum), St* taka 
fæ i Jiufs -dum, taks (JiufnaJer &c.) i 
-dum (manni), ÖG.* i -dum 1. handi ta
ka (JiufnaJ), kænna 1. hitta grip (sin) 
i annars mans 1. Jiufs -dnm, VG.* SM.* 
(vara 1. var Jer) i -dum takit, U.* ME.*

a hændi takit, om tjufgods, H * sitia i 
hærs -dum, G* fara sær ior J af -dum, 
se Fara 7. loysa man af hers -dum, G.* 
värjer Jæt rænt ur -dum manni, SM* 
ælta fæ u -dum manni, VM.* væriæ 
(ior J &c.) sik til -da, värja till sig, o : 
med ed försvara sin eganderätt, ÖG.* 
Sk.* væriæ, vitæ, sværiæ manni til -dæ, 
Sk.* hiera 1. kuma manni til -da, G* 
leja manni til -da, a hand I. hænder, 
n. leda ett omtvistadt ting till fånges
mannen, se Leja. köpa gæstomen gods 
til -da, a: för att lemnas till dem, för 
deras räkning, St.* Jæt ær guji ær 
til -dæ vight, a: invigdt till bruk vid 
gudstjensten, Sk.* biera (manni fula) 
a h., a: bära till honom i hans gård, 
G. 37: l. ælli I. ysalde gar manni a hæn
der, Sk.* leja (JiufnaJ) a hænder man
ne, ME.* lejes a hænder manni sander 
JiufnaJer &c., se Leja. venzl ir manni a 
hendi, a: görs mot honom, G. 4. sökiaa 
hænder 1. hand manni (lirnar orj&c.), VG.* 
Sk. 1.118;III. 13. vita, vitna &cc. a (1. ofna) 
hænder manni, VG*Sk.*; jfr. Sökia. laija 
manni (vitni) a h., G. 4, 37: pr ; Add. 4. 
sauna*, sværiæ, mælæ &c. manni a 1. of
na hand 1. hænder, Sk.* hava biskups 
dom 1. konungs syslu handa mællum, 
U. Kk. 15: pr; Kp. 9: 3. sökia (garj) af 
hændi 1. handum sær (gildan ok eig 
ugildan), söka gärdsgården från sig, a: 
att blifva befriad från skyldigheten att 
underhålla honom (jfr. Döma 2), VG.* sva 
sum (han sökte, n. garjin) fyr a (n. 
hænder sær), likasom han förr sökte 
att få uppsätta den gärdsgården om
kring den då anlagda gården, VG..* 
skiuta kono af-dum sær, förskjut a hen
ne, VG.* sværia barn af -dum sær, svär
ja barnet från sig, a : att man ej är dess 
fader, VG.* iorj gar manni af handæ, 
a: från honom, Sk.* taka tva (nuen) af 
Jæs hænde, a: af den, VG. I. J. 2: pr; 
II. J. 1. bi Jin af bæggia -dum, a. af ba-
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Jnm, VG.* leja af -dum sær, n. till 
fångesman, se Leja. föra ej sik af -dum, 
aflägga ed, ÖG.* vitnæ man ni fae fran 
handæ, Sk* — Jfr. Ilarms-, Vrejs hand; 
Jæmnaja hinder.

Iland,? slag (genus). Af d. o. före
kommer endast gen. pl. i sammansätt
ningar. Se Aldra-, Andra-, Holka-, Hvar- 
ia-, Hvat-, Nokra-, priggia-, Ængin han
da. Pr. och EJ. taga för afgjordt att 
Isl. handa i allra handa, tveggja handa 
är gen. pl. af hönd, manus.

Handa gaerning, f. 1) gärning som görs 
med händerna, varja .. fore sinnm egh- 
nnm -gum, a: för den skada å det leg- 
da tinget som han själf gjort 1. vållat, 
Sk.* han galt ey hans vanrökt at ok 
ey hans -gum, det legda tingets égaré 
umgällde icke (led ej skada genom) hans 
vårdslöshet 1. hans gärningar, s. st., jfr. 
Lat. texten II. 139. 2) = gaerning 4. St.*

Handa lester, m. skada 1. fel i hand 
(vållad genom slag). G.*

Ilandalös, se Ilandlös.
Handamaelli, adv. i händerna, hava h., 

besitta, VG.* Jfr. Hand 2.
Handamællum, se Hand 2.
Handat, ett ord som troligen tillkom

mit genom skriffel för stranden 1. lan
det, Sk.*

Handa virke, se Handvirki.
Handaværk, handværk, handaværki, 

handværki, n. 1) gärning som verkstäl
les med händerna, fa fiorlaesting, döia 
&c. af manna 1. mans -kum, o: genom 
människors 1. en människas gärningar 
1. vållande, VG* ÖG.* U.* SM.* ME.* 
Chr.* eig kom Jaet af hans -kum, VG.* 
rinder elder af mans -kum vijari &c. 
VM.* ai gingin hennar h. til, a: våld
sam gärning (som kunnat vålla barnets 
död), G.* Jaet man laegger sit h. op a, 
o: gör med sina händer, VM.* synis 
Jaet a likinu .. mans h., a : märke af 
våldsam behandling, ÖG.* (manna 1. æn-

gun) h. aer 1. synis a (liki), U* SM. B. 
8: pr. not. 43; M. 20:1 ; 22: l; 27: 5; VM* 
varja sinum -kum, ÖG. B. 17: i; U.* SM. 
B. 19: 2 ; VM. II. B. 24: i ; ME.* varja Jy 
(n. fae) firi sik ok sinum -kum, ÖG. B. 
26: pr. not. 22. liggia ogilder af 1. a sialf- 
sins -kum, ÖG.* 2) ett med händer 
gjordt verk, t. ex. en brunn, fiskdamm, 
qvarn &c. VG.* ÖG.* SM. B. 19: 3, 5. hus 
aeller annur h. (manna), SM.* ME.* St* 
fae kan koma i mans h., a: snara 1. an
nat giller for vilda djur, ME.* Chr.* 
fa döj &c. af (mans) -kum, ÖG.* Jfr. 
Handaværka drap. — handavaerk och 
-vaerki förekomma om hvartannat med 
samma bem:er; och då dat. pl. -kum 
kan hänföras till hvilken af nämnda no- 
minativer som liälst, så kunna dessa ej 
skiljas åt såsom särskilda ord. Jfr. Hand
virki.

Handaværka drap, handværka drap, n.
dråp, lillskyndadt genom en med hän
der gjord inrättning (till villdjurs dö
dande 1. fångande). U.* VM.*

Handa vaerkan, f.=handa værk 1. Chr.* 
Handaværki, se Handaværk.
Handbok, f. kyrkhandbok; Hiber in 

quo continetur ordo servitii, extremæ 
unctionis, catechismi, baptismi et hu- 
iusmodi' (Dufr. Gl. o. manualis). Sm.* 

Handfaster (handfæster), adj. fast, fä
stad, som ej med blott handkraft kan 
flyttas, -st værk )( lanur, ÖG.* 

Handklæji , n. handkläde. U.*
Handla (haldna, hal Ina, hanna; hanæ), 

v. a. (af hand; Isl. höndla) handtera, 
prov. hanna. Sk.* St.* illa h., U.* VM.* 
ME* Chr.* (u. Handla och Hanna). Jfr. 
Mb. D. Gl. o. haine.

Handlin, n. (Isl. =, jfr. Fr.) handkläde. 
VG* Sm.*

Handlös (handalös, hanlös), adj. hand
lös, ej styrd af hand. kasta stene -sum 
(1. -so, adv;er, handlöst), a: utan att 
kasta till något visst mål, 1. se sig för
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hvar stenen kan träffa, ME.* h. vajri, 
a) en vådlig händelse som sker på det 
sätt, att t. ex. ett kastadt spjut gör 
skada sedan det nedfallit och genom 
studsning fått en annan rigtning än han
den gifvit det, I. ock blifvit kastadt öf- 
ver ett hus, utan att den som kastat 
det, ser hvar det faller ned (men icke 
menas härmed, såsom Here äldre förf. 
antagit, ett oförsigtigt kastande i allm.), 
ÖG.* U * VM. II. M. 4; H. M. 3: pr; ME.* 
St.* Chr. SVd. 4, 6: pr. h. vaÿa drap, = 
drap af 1. i -sum vaja, VM.* b) vådlig 
händelse som sker utan människohand 
på det sätt, att någon t. ex. blir sla
gen af en annans häst; då för sådan 
händelse stadgas 3 markers böter, för- 
utsättes att den skadade ljutit döden, 
Sk.*, där således, likasom i Y. SelL. II. 
61, 63, 65, h. va])i har annan bem. än 
i de förut nämnda Svenska lagarne; för
hållandet mällan dessa olika sätt att 
betrakta h. va]>i, hvilka båda lika väl 
öfverensstämma med den rätta bety
delsen af epithetet handlös, har KR. 
(GDL. II. 371) ej rätt fattat; och Wilda 
(Das Strafrecht der Germ. s. 584-586) 
har med sin skefva åsigt af saken åt
minstone icke gjort henne klarare.

Ilandraghin (för handdraghin), adj. 
dragen ur händerna, -ghit ran, = hand
rail, U.* SM.* H. M. ind. 18.

Handran (hande roff, Sk. i yngre hss.), 
n. rån, hvarigenom något med våld ta- 
ges en annan ur händerna, gsera man- 
ni h., ÖG.* rsena man handran 1. -ni, 
VG.* ÿset heter h. at man ganger bya 
mællum seller köpstajia varjer rsenter, 
)( saÿolran och slij»a ran, VM.* I Sk.* 
förekommer d. o. om det fall, att ett 
i en annans åker 1. äng intaget fäkrea
tur blir af dess égaré med våld taget 
ur dens händer som intagit det; dock 
kan ordets bem. enligt Sk. ej anses 
hafva varit inskränkt till detta fall.

Handsalder, adj. (af i hand sselia) öf- 
verlemnad i någons händer, anförtrodd. 
j»set ser -lt fa, det som han får åt sig 
anförtrodl, VG.*, om ej fa är skrifvet 
för fse. Jfr. Handsalu fse.

Handsalu fse, n. öfverlemnadt 1. an- 
fortrodt gods. VG.* Jfr. Handsalder.

nandsama, v. a. (Isl. =) få i händerna, 
taga fast. h. sit n. gods, U.*VM.II. M. 
28: pr. h. fciuf, VM.* I Norge brukas 
d. o. i bem. ”behandle, holde eller be- 
væge med hænderne” (A-n).

Handski (hanzski), m. handske. ÖG.* 
SM.* VM.* Sk*

Handslag, n. handslag (till beteck
nande af samtycke). St.*

Handtak, n. (N. =, handslag till be
kräftelse af en öfverenskoinmelse) hän
dernas sammantagning. svseria at -ki 
( )( at bok), Sk.* ; förklaras i yngre hss.: 
allse met hand udi hand, I. 82. not. 52; 
en på detta sätt gången ed kallas i nya
re hss. handtagen ed, hantsegthe ed. 
Jfr. Nytjur. ark. XIV. 7-9.

Hand taka (han taka), v. a. (Isl. =) fast
taga, gripa. VM.* -tagen ed, ed som 
sker med händernas sammantagning, se 
Handtak.

Handvirki, handavirke, n. 1) = handa- 
værk 1. var ja -knm sinum, SM. B. 18: 2. 
not. 82; 19: 2. n. 40. var]»a ÿy (fse) firi 
sik ok sinum -kum, ÖG.* synas h. a like, 
SM. M. 27: 5. not. 81. synas (manna) h., 
o: att gärdsgården blifvit nedbruten, 
SM. B. 8: pr. 2) = handavserk 2. ÖG.* 
SM. B. 19: 3. not. 55; §.5. n.60; M. 19:rubr. 
hus eller annur h. manna, St. DrVd. 8: 
pr. nott. 2, 3 ; Chr.* utan laghhsefÿat h. 
gangi firi, o: vattenverk, ÖG.* synis 
alt saman.. har ok li., allitt., o: finnes 
hår af det döda kreaturet fastnadt på 
gärdsgården, ÖG. B. 15:1.

Handviti, m. (D. haandvidie, haandved) 
handveta, plogstyre. ÖG.*

Handvserk, handvserki, se nandavserk.
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Handværka drap, se Handaværka drap.
Handværkajer, adj. åstadkommen ge

nom en med händer gjord inrättning, 
-kat drap, U.* ; jfr. Handavterka drap.

Handverkes folk, n. handtverksfolk. 
Sk.*

Ilanga, v. n. (Isi. =) hänga (i galge). 
Se Hugga, Hangi, Hængia.

Ilangi, m. (Isl.=, hängd människa) häng
ning. döma Jiuf til -gæ, Sk.* hug ok 
h., allitt., se Hug.

Hani, m. hane, tupp. VM.* G.*
Hanker, m. hank (hvarmed störarne 

i en gärdsgård sammanbindas). ÖG.* Jfr. 
Gårdehank.

Hanna, se Handla.
Hanni, se non.
Hans, pron. pers. gen. se Han.
Hans, pron. poss. (gen. af pron. pers. 

han) hans. VG. I. K. 2, 12: 1. &c. lati 
ater h., n. fae 1. pænninga, n. det som 
köparen hade betalt för jorden, ÖG. 
ES. 7. vet ei hvart h. ær kumit, n. det 
förlorade godset, ME. pj. 35. kastas för- 
stum h. (n. gods) ut, St. Sk. 13: l.

Hantering, f. handierande. hvo ther- 
ræ h. haver, den som har att göra med 
sådana sakers handterande, Sk.*

Hantægthe ed, m. (af handtækt = hand
tak) ed som gås med händernas sam
mantagande. Se Handtak.

Hanung, se Hunagh.
Haper, m.? = hum per: förekommer 

endast i förbindelse med nämnda ord så
som synonymt därmed; att skilnadenmäl- 
lan dessa ord, såsom ock Ih. antager, 
endast uppkommit genom olika uttal, be
kräftas däraf, att formerna hubbe, håb- 
be och håp, med samma bem. ännu igen
finnas i Kalmar län ; se Rz. s. 267, 278. 
Se Humper.

Hapt, haft, n. (Isl. hapt) band, boja. 
i Jiufs -tum, i tjufs händer och bunden 
af honom, VG* Jfr. Hapti, Haefta &c.

Hapti (pl. -tar, -tir), m. fånge. U.*

lysa fore -tum ok skiparum sinum, o:
sina medfångar och skeppsfolket på 
samma fartyg, s. st.

Har, n. hår.VG.* G.* Sk* St. SV1.12. 
taka man 1. manni i h., VG.* G.* horn 
ok h., huld ok h., huj ok h., h. ok 
handvirki, allitt., se Horn &c. Jfr. Lös- 
harajer.

Har, m. eg. årtulle (jfr. Hasæti; Isl. hår, 
hvaraf habora, håseti, håstokkr); så kal
lades i Östergötland och Helsingland, 
likasom i Uppland ar (eg. åra), ett af 
de distrikter, hvari kustlandet var in- 
deladt, och hvilka skulle i krigstider 
skaffa hvart sin roddare (jfr. Ar 2, Ham
na 1). )( fiærjunger (n. af skip), halft 
och alt (n. skip, jfr. FiarJunger), H.* 
byr ligger til ha ok hamnu, o : är i af- 
seende på krigstjensten till sjös ansla
gen till en viss har 1. hamna, ÖG.* iam 
full (eghn) til ha ok hamnu, underka
stad lika stora utskylder for krigstjen
sten till sjös, och således varande af 
lika värde som förr, ÖG.*

Har, pron. se Hvar.
Hardeliga, se Harjlika.
Harder (harther, Sk. compar. -dare, 

-dane, St.), adj. hård, sträng. VG.* Sk.* 
St.* Jfr. Of harjer, Herja.

Hardrag, n. hårdrag. Bj.* G.* Sk. I. 97. 
not. 3 ; St.* Jfr. Hardræt, -grip.

Hardragha, v. a. hårdraga. St. SV1.12.
not. 17.

Hardraghan, f. = hardragh. St.*
Hardræt, f. = hardrag. Sk.* Det är 

icke det ringaste tvifvelaktigt att se
nare delen af d. o., hvilken ännu bru
kas i Danskan, 1. ex. fiskedræt, plov- 
dræt, kommer af dragha, likasom i an
dra här upptagna ord (se Dræt); det 
är därför genom ett besynnerligt mis- 
tag som KR. (GDL. II. 383) kunnat an
se det som ”möjligt”, att d. o. är del 
samma som Isl. harôrètti, hård be
handling.
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Barf, f. harf. Chr.* Jfr. Harva kælke, 
Harva, Harver.

Hargrip, ? = hardrag. Sk.*
Harma, v. a. (Isl. =) sörja öfver. VG.* 
Harniber, m. harm, vrede. Se Harms 

hand, -vili.
Harms hand, f. en af vrede styrd hand, 

dræpa 1. sia til döj>s mæj> -hændi, U.* 
VM. IL M. 11: pr; B. 28:3; H.* V-k (Ôfvs. 
s. 13 not. 3) vill att vreÿs i o. vrejs hand 
skall vara gen. af adj. vreÿer, hvar- 
för äfven ”det synonyma harms i harms 
hand rättare må anses för adj. än för 
subst.” Jämförelsen mällan de två or
den är visserligen klar; men då något 
adj., hvaraf harms skulle vara gen., icke 
finnes, visar just denna jämförelse att 
anmärkningen äfven beträffande den all
deles enahanda sammansättningen vrejis 
hand är falsk, och att första delen i 
båda orden är ett subst. Likaså är för
sta delen af orden hemuls ej»er och he- 
muls man otvifvelakligt gen. af subst. 
hemul, hemuld, f., och icke af adj. he- 
mul; man skulle annars också kunna 
säga att då det skrifves t. ex. vatu- 
tæpa, vatuværke, första delen af dessa 
ord icke är gen. af vatn utan af ett 
annat ord vata, och att orden ÿræmær- 
kis mal, gærningis man &c. måste här
ledas från mærki och gærningi, och ej 
från mark, gærning.

Harms vili, m. vredesmod. SM.* 
Harskin, n. harskinn. St.*
Harund, m. (Isl. hörund) hud. G.* 
Harva, f. harf. ÖG.* SM.* VM.* Chr.* 

Jfr. Harf, Harvu kialki, Anhærve.
Harva, v. a. harfva. ÖG.* U.* VM. II. B. 

5: pr; ME. B. 7: pr; Chr. B. 8: pr; Add.B.l.
Harva kælke, f. (af harf) = harvu kial

ki. Chr.*
Harver, m. = harva. Se Akerharver. 
Harvu kialki, m. (af harva) kälke, på 

hvilken harfven förs till och från åkren. 
ÖG.* Jfr. Harva kælke.

Harvu tindi, m. harfpinne. ÖG.*
Harÿlika (hardeliga), adv. hårdeligen. 

St.* Chr.* Jfr. Ofharÿlika.
Hasl, f. hassel. ÖG.* U.* SM* VM. II. B. 

14:4; ME. B. 17:4; Chr. B. 18:3. Jfr. Hæsle.
Hasla, f. (Isl. =) hasselstång, hassel

käpp. sætia i (n. ior]>) -lu, n. såsom tec
ken till förbud, ÖG.*; jfr. VG.I. J. 20; 
II. J. 45. föra in 1. flytia (n. säd) un
dan -lu, o: från stället, där hasselstån
gen blifvit nedsatt, s. st.

Hasskaper, se Hæskaper.
Hastighet, f. hastighet, öfverilning. Sk.*
Hastoger, adj. hastig, (brått och) -gt 

modh, Chr.*
Hasæti (hassæti, assæti, a sættære),

m. (af har och sitia; Isl. hâseti ; N. haa- 
sete, haaseter, båtsman, matros) eg. en 
som sitter vid årlullen; roddare; så för
klaras d. o. äfven af Thorlacius, anf. 
st. (se Flat) s. 213. U.* SM.* VM. II. M. 
25: 4; H. Kg. 9: 2. och not. 60. Jfr. NGL. I. 
98, 99, 180 &c.

Hat (haÿ), n. hat. VG. IV. 12 ; Bj.* 
Chr.* Jfr. Ofhatult.

Hatta band, n. hattband. ÖG.*
Hatter, m. (mans) hatt. VG. I. FB. 10: 

i; II. U. 24; ÖG.* U.* G* Sk.* hvarte 1. 
ei hyl h. æller huva, allitt., n. lyte, ÖG.* 
SM.* Bj.* G.* h. æller huva giter hult,
n. sår, H * thet hyl badhe h. ok huva, 
St.* hyl ]>ær h. halva (n. lytis) bot, hat
ten skyler örat, och därför är lytes- 
boten, då detta är afhugget, hälften 
mindre än den annars skulle hafva va
rit (n. 12 öre i st. f. 3 marker), VM.* 
h. ganger til (n. arfs) ok huva fran, = 
maÿrin taker arvit ok kona ganger fran, 
ÖG.* Jfr. Jarnhatter.

Haugr, Haur, Haut, se Högher, Höght.
Hava (hafa, G. impf. haf])i, sup. ha- 

vat; hæft för haft, VG.* præs. pass. 
hafs), v. a. 1) hafva. VG. I. K. 6, 12: pr, 
l; 18. &c.; ÖG.* U.* G* Sk.* ME.* h. i 
handum 1. handa mællum, se Hand. h.

34Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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annan inne msej sser, se Inni. h. iorj 
6cc. til, se Til. havi Jsen 1. sielfr skaja, 
skadan vare hans (egen), U.* G.* han 
havir ey sva got, se Cio^er 1. h. man 
kseran, VG.* Ja han haver gujslikama, 
se Gujslikami. h. konungs &c. dom, se 
Domber 3. Jsen sum ensak konungs ha
ver, se Ensak. h. at loghuni, Sk.* h. 
hionalagh, löskalseghi, JyJilagh, U.* h. 
sin vilia msej fse, VG. II. R. 8. Jön haf- 
Ju am g uni andrum til sighia, a: hvil- 
ken de kunde tillsäga, U.* havir sei 
böta, o: att böta med, tillgång till bö
ter, VM.* vij hafs baje lin ok lækir, 
a: begagnas, SM.* Jsen sum malsse- 
ghanda haver, se Malsseghandi. Jaghar 
kirkia havir sit alt, sedan kyrkan bar 
återfått sina bortstulna saker, VG. I. K. 
7: 3; jfr. II. K. 13; IV. 21: 48. han havir 
alt or bo Jset ser han atti, han har fått 
med sig ur gården allt som var hans 
eget, VG. I. A. 17: pr. Jfr. Hunliaf. 2) 
inehafva, besitta, h. ok hsefja, allitt. 
VG.* ÖG.* h. bol ok bygning annars 
mans, VM.* h. iorj ohindraja &c. ME. 
Egn. 25: pr. Jsen sum arf haver, ME. Æ. 
14. h. um Jry ar, ÖG. ES. 16: pr ; VM. I. 
B. 10: pr. Jfr. Inne hava, HsefJ. 3) ega. 
h. ena mark, iorj &c. Sk.* h. i flernm 
akrum, o: ega del i, U.* Ja a han at 
h. træ, träet skall tillhöra honom, Sk.* 
4) behålla, havi Jsen iorj, sin Jrsel, &c. 
U. pg. 8: pr; SM.* Sk.* ME. G. 6: pr; 10: 
l; 18: pr. &c. havi ok nyti, SM. B. 13: l. 
havi Jsen sum köpte, fangit haver, förra 
atte, VM. II. J. 6 ; H. M. 29 ; J. 7, 12, 14: 
pr; Kp. 3. Jsen lata h., SM.* Ju skul- 
dir h., n. trälen, G.* havi sialver, n. det 
som han tagit från den andre 1. hittat, 
VG.* havi kirkia vigsl sina samu, a: 
hon behöfver icke å nyo invigas, VG. 
I. K. 6. Jfr. Gseld 1. 5) erhålla, få. havi 
half mark (n. Jser) firir, havi II örtugha, 
VG. I. K. 15: 3; SM.Kk. 13. skola, segha, 
vara skyldogher h., VG. I. K. 18; II. K.

73: pr; ÖG. Kr. 26: pr; U* SM. Kk. 11: 
pr; VM.* havi Jsen afraj, U. J. 9: 3. 
havi ærvudhes lön, St. Thj. 16. h. lagha 
byter, laup rygar, hogsl ok ij, &c. G. 
12: l ; 20: 5, 8. åcc. bavin hans arva gojs 
hans, ME. EJs. 43. hava inkte 1. psen- 
ninga septir fajur &c., o : ärfva, VG. II. 
K. 72: pr, l. böta sva mykit sum Jer (n. 
frsendir) vilia h., VG.* Ja skal Jsen h., 
n. den omtvistade jorden, ÖG. Vins. 7: 
5. (sit) atter h., återfå, SM. Add. 8; G. 
Add. 5: pr, 2. allan sin rset up h. (jfr. 
lip), VG.* havin (n. the XII i nempdene 
sitia) til skiptis, o: för att dela sig emäl- 
lan, Chr. Tg. 10: l. allir aigu at h., o: 
få del i böterna, G.* döj hafji Jsen 
karl (n. Jser) af, VM. I. B. 46: pr. 6) 
halva (fram &c.), föra. h. Jiuf til Jings, 
VG.* h. (fileji &c.) til kirkiur I. Jin- 
ga, G.* h. fyrningar til bryllaupa, G. 
24: pr. slikt sum han i (gar J) hafji, G. 
19: 38. grip frarnmi (I. framnit) h., VG * 
h. fse i taka handum, se Taki. sea hvat 
Je hava in, ÖG.* alt mij sir bort h., 
G.* 7) häfda, hafva beblandelse med 
(jfr. Ægha). h. fse, hors &c. VG.* U.* 8) 
hålla, förrätta, h. Jing, VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* H. p. 3: pr ; 6: pr; ME. pg. 6, 
7. ficc. h. syn, ÖG.* U.* SM.* h. vapna- 
syn, ME. Kg. 11: l; 13, 19. h. msessu, ti- 
Jir, leccior, IL* G.* 9) hålla, anse. han 
firi konung (halda ok) h., SM.* ME. Kg. 
6: l. 10) h. sik, hafva sig, förhålla sig, 
vara. St.* Chr.* 11) v. aux. hafva (gjort 
&c). ÖG.* U.* G.* Sk.* h. havat, U* h. 
at (sup. af segha), VG.* U.* h. fæst, VG* 
havir af iorju salt, om han har sålt 
något af sin jord, VG.* Jsen i hans garj 
gsest havir, se (besta. vil takit h., vil 
senkti givit h., o: vil taka 1. senkti gi
va, U. M. 30: pr; SM.* VM * vil Jem lå
tit h., a : Jem lata, SM.* sum han ban- 
du vil h. dragit, 3: vil draga, G. 13: pr. 
Några gånger följer efter detta hjälp— 
verbum part. pass. i st. f. sup., hvilket
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förklaras däraf, att det i Svenskan och 
flera nyare språk så kallade supinum 
ej är annat än n. part. pass. (hvarför 
den i senare tider uppfunna orthogra- 
fiska skilnaden mällan t. ex. gjordt 
och gjort är icke blott onödig, utan i 
sig själf oriktig), h. kirkiu garra, tiiint 
fram reida 1. af fyrfea, för gart &c. G.*

Havandi (hafandi), adj. (part. af hava, 
jfr. Gr. syovace sv yccozQt) hafvande. VG. 
I. A. 4: pr; II. G. 13; ÖG. Kr. 15: pr; Æ.7; 
VM.* G.* ME. G. 23: pr; Æ. 9. vserfea h. 
msefe barni, U.*

Haveska, f. (af haur, se Högher) hög
het. Se Hiarta haveska.

Havor, f. pl. (af hava) håfvor, tillhö
righeter. ME.* C hr.*

Hazsla, se Hsefesla.
Ila]>, se Hat.
Heder, se Hefeer.
Hedin, se Hefein.
Hefnd, se Hsemd.
Hegna, se Hsegna.
Heiniul, se Hemnl.
Hekta, Hektilse, se Hækta, Hæktilse.
Hel, m. och f., se Hsel.
Hel (hæl ; hail, heil, G.), adj. 1) hel 

(ej söndrig 1. skadad), oskadd, i godt 
stånd. VG.* SM* VM.* ]»a agho fee sate 
feæfean fara ok hele hem koma, o : utan 
att under uppkommen strid på vägen 
hafva blifvit skadade, Sm.* brufe ser hem 
kumin h. ok helbrugfeo, ME.* St. G. 6: 
3 ; Ghr. G. 6: i. gier alt hailt, fa hailt 
ater, kum hanum (n. hesti) hailum ater, 
kuma (fereli) heilum ater, G* Jfr.Bain-, 
Band-, Brustheil; Hailna. 2) hel (ej de
lad), full. helt hundari )( halft, U.* SM.* 
halft ar seller helt, Bj.* St. B. 10. h. 
hovofeloter, brandstufe ()( halver), VG* 
ÖG.* köpa 1. sselia helum dikrum, timb- 
rum 6cc. ( )( halvum), St. Kp. 14: 3, 4 ; 33. 
3, 4; 34: l, 4. dec. gialdi helt (abs., o : 
fulla värdet) firi, o : för det dödade 
kreaturet, VG.* göre then helt (o:full

gengärd) sum helt (n. boi) agher, VG. 
V. 1. göra helt seller halft, n. gengärd 
och allmänningsöre, VG. V. 3. ok fgieri) 
hailt ater, gifve fullt åter 1. ersätte (det 
som han tagit), G.* 3) frisk. VG.* U.* 
Sk.* )( sinker. Sk.* St.* h. ok nsiuker, 
VG * U.* h. ok helbryfea, SM.* 4) he
lad, läkt. sar seru ater h., SM.* VM. I. 
M. 11 ; II. M. 22: pr. en lastalaust ir ater 
hailt, G.*

Hela (sup. helat 1. helt, part. pass, bei
der), v. a. 1) (af hel 4) hela, läka. h. 
iarnhuggit sar, U.* SM. M. 11. sar seru 
ater held, SM. M. 4: pr. not. 45. 2) helt 
1. fullt ersätta, h. ater kost, U.*

Helagher (helsegher, hselsegher; hai- 
ligr, G. def. hselghi, acc. hadghan; pl. 
hselghir, gen. hselgra), adj. 1) helig 
(sanctus). VG. IV. 14: 2; 16: 1, 12; U.* 
SM.* VM.* Sm.* fesen hselghi andi, VG.
1. K. 1 ; II.K. 1 ; U*SM.*Sm.* helga land 
ierusalem, G.* hselgha aptan, se Aptan
2. hselghir msen, a) i allm. människor 
som anses som heliga, ganga hselgra 
manna msellum, o: gå omkring i prest- 
gårdarne och klostren för att tigga, 
ÖG.* fore hselghra manna hsefeslu,förden 
skymf som blifvit tillfogad presterna, 
H.* b) i synn. helgon, aflidna männi
skor som af katolska kyrkan blifvit 
förklarade för helgon. VG. IV. 16: 2, 6; 
St.* fara utlsendis til hselgra manna, o: 
göra pelegrimsfärd till ställen, där af
lidna helgon äro begrafna, G.* eriker 
hin hselghi, U * helghi olaver, G.* hin 
hselghi knut, Sk.* 2) helig (dag), )( 
socken, h. dagher ( )( sykn dagher),ÖG.* 
U.* G.* Sk.* ; jfr. Hselghidagher. ser an- 
nser h. dagh i uku, o: verklig helgdag, 
och ej blott fastedag, som i det föreg. 
nämnes (jfr. Hselgh), Sk. 1.148. h. timi, 
U.* SM. Kk. 17: l. not. 35; H. p. 7: l. be
lagt, n. abs. helgdag. ( )( syknt), VG. 
III. 111; VM * Jfr. AU-, Bufe-, Half hse- 
lagher; Verkhailiger. 3) fredlyst. kir-
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kiugarpar im prir helghastir &c. G.* 
i hælghum sætiim, troligen i ett af de 
två säten: i fæstum och i brupbænki, 
som omtalas i H. (se Faest I), VM.* Jfr. 
Friphelagher ; Jem-, Ohailiger.

Helbrjghÿu (liclbrygpo, helbrygdo, 
helbryghpa, helbrugpo, helbrigda; hel- 
brypa, SM.), adj. indecl. (eg. n. abs. 
adv:er af -per, Isl. heilbrigÖr), helbreg- 
da, frisk. )( siuker, U.* VM. II. Æ. 13: 2; 
H. Æ. 13: 6. hel ok h., allitt., se Hel 1, 3.

Held, n.? besittning; så synes detta 
annars icke förekommande ord böra 
förklaras, då det heter: en han varder 
brigder i heldi, o: då han är i (din) 
besittning, G.* Jfr. Hald, som möjligen 
är samma ord.

Helda, Helder, se Haelda, Haelder.
Helg, Helga &c., se under Hæ-.
Heli, se Hæli.
Hell,? häll, flat sten (Isl. hella); tro

ligen är det i bem. af den under en 
husport 1. kyrkdörr såsom tröskel lagda 
flata sten, 1. af husets 1. kyrkans sten
fot, som d. o. förekommer i samman
hanget: jer helt bape him ok h., ier 
hvaski brutit hun ella h. (jfr. Hun), 
VM.* G.* ; men att därmed ej kan me
nas stengolf, är klart, då detta icke är 
den väg, på hvilken tjufvar bryta sig 
in i kyrka. Ih. antager att d. o. bety
der tröskel; hvaremot Locc. tror det 
betyda häl, då han öfvs:r orden him ok 
heller (såsom det läses i gamla ed. af 
VM. : caput et calces, h. e. superius quo
ad tectum et fastigium, et inferius 
quoad fundamentum.

Hell, se Hæl, m.
Hella, se Hælda.
Helsa, v. a. helsa, önska välgång. U.* 

SM. Conf.
Hem (1. hember !), m. (Isl. heimr) verld. 

Sk.* ingin man p%ssa hems, VG. IV. 16: 
12. i h. ok nr heme, ÖG. Kr. 1. föpas ok 
i h. koma, U. Æ. 10:1; VM. II. Æ. 10: i.

Hem (haim, G.), n. hem, hemvist, bo
ning. ÖG.* SM.* Bj.* G.* ME. Kg. 18: 1 ; 
Eps. ind. 23; DrVl. 9; St.* hus ok 1. æl- 
ler h., allitt. VG.* ÖG.* U* SM.* ME. 
Eds. ind. 1; DrVl. 20; St.* Jfr. Brötar-, 
Siunjetta tak.

Hem (haim, G.), adv. hem. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* G* Sk* fajir komber til sons 
h., son komber h. til fajmrs sins, U. M. 
12: 4. afræÿe h. bæra, n. till jordega- 
ren, ÖG. B. 9: 2. e skal lan h. komæ, n. 
till egaren, Sk.* lan skal æ h. (n. ko
ma), ÖG. B. 26: pr. næmna ping h. til 
mans, se ping, bmp h. varpa, se Yar- 
pa. ganga h. til tomptinni, VM.* skipta 
æghu undir sik h., tillskifta sig jord 
för att själf bruka (och ej utarrendera) 
henne, VM.* förer (n. arf) hit li., n. 
till detta biskopsdömet, VG. III. 99. — 
I VG. I. är på flera ställen skrifvet pem 
i st. f. hem; se Md. 3: pr. not. 28; S. 1. n. 
2; B. 1: pr. n. 2; Æ. 21: pr. n. 58; §. 2. n. 63.

Hema (liaima, G.), adv. hemma. VG.* 
ÖG* U* SM.* G.* Sk.* h. fore garpi, 
Bj.* iak födde han h. i husum ok hæ- 
skap & c., edsformulär, VG.* han atte 
ok h. födde &c., edsformulär, OG.* h. 
mæp sik, se Mæp. h. at sin, mans &c., 
se At 4. i bygd h., se Bygd 2. h. fore 
himdari sinu, a: vid tinget i häradet 
där han bor, U.* h. a sægnarpingi )( 
i skoghe, VG. I. Md. 1: 3; II. Dr. 4. i 
hæghna skoghum h., hemma i sin in
hägnade skog, VM.* h. i haghum &c. 
H.* ær pæn h. i stapinum, Bj.* höte 
(brot sin) h. (æftir landslaghom), o: på 
landet där han bor, VM.* vteria land 
sit h., o: inom landskapet, H. Kg. 7.

Hema, v. a. hysa, härbärgera. VM* 
hysa 1. husa ok 1. «eller h., allitt., se 
Hysa, Husa.

Hema aghnr, f. pl. (af ægha) inhäg
nade egor. H.*

Hema dræpin, se Hemdræpin.
Hema föder, hemfödder, adj. 1) hem-
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mafödd. væria 1. sværia at i hans garji 
Jær var Jæuni griper h., sværia at Jæt 
var -fot, VG* væria, vitna, vinna firi 
-föt, svärja att kreaturet 1. trälen hvar- 
om tvistas, är hemmafödt hos den, för 
hvilken det klandras, VG.* Sk.* Jfr. 
Fylsvat, Hemföja. 2) som hemma upp- 
födes 1. underhålles. -föd diur 1. villi 
diur, VG * SM* VM.*

Hcma giorjer, adj. hemmagjord, gri
pa til -rt = til hemgærj, SM.*

Hcma haghi, m. inhägnad hage. H.* 
Hema hion, n. pl. trälar (eg. husfolk). 

U.* VM. II. M. ind. not. 96; Æ. 3, 12:1; M. 
34:1; Kp. 5.

Hema kona, f. trälinna. )( Jræl, VM.* 
Hemakono barn, n. trälinnas barn. VM. 

II. Kr. 7: pr.
Heman (kaiman, G.), adv. hemifrån. 

VG* ÖG.* SM.* H.* G.* h. fran sin, se 
Fran 1 c.

Heman, n. 1) hem, boning, hus hans el
ler h., allitt. Chr.* 2) hemman, gård. Chr.* 

Hembiudha, v. a. hembjuda, erbju
da (till lösen) åt någon hemma i hans 
gård. St. J. 3: i. hembudhen )( upbudhen,. 
St. B. 9: 2. frændum eig hembudhen )( 
obudhen up a radstuvu, St. J. 2: pr. Jfr. 
Hembu J 2.

Hcmblæ, se Hemula.
Hemblan, f. försvar för en rättighet 

som blifvit åt en annan gifven. tviggia 
manna h., n. Jerræ ær varo ofna Jingi 
ok dömde &c. Sk.* Jfr. Hemuld.

HembuJ, n. 1) (af luiJ» 1) tillsägelse 
till någon hemma i hans gård. H.*, där 
den tillsägelse menas, som bör göras 
om ett fakreatur som gjort skada i 
åker 1. äng, och bör föras hem till 
egaren. 2) (af buj 5) hembud, erbju
dande åt någon hemma i hans gård. 
)( radhstuvu budh, St* Jfr. Hembiudha. 

Hembyghd, I. hembygd, hemvist. Sk.* 
Hembæra, v. a. hembära, hemföra. U.* 

VM. II. Kp. 9.

Hemdriepin, hema drsepin, adj. dräpen 
hemma i sitt hus. U.* SM. M. 26: 8. h. i 
stovo sialfsins, VM. II. M. 11: l.

Hcmele, n. (Isl. heimili) hem, boning. 
ME.*

Hemelika, se Hemulika.
Hemelika hus, se nemelikhus.
Hemeliker (hemiliker, hæmiliker), adj. 

hendig. -kt hus, hemlighus, afträde, SM.* 
Bj.* ME.* St* Jfr. nemelikhus.

Hemelikhus (hemelika hus), n. hemlig
hus, afträde. ME.* St.* Chr. Eds. 3: l.

Hemelikhus fridher (hemlighus frider), 
m. hemlighusfred. St.* Chr.*

Hemfriher (haim frijr, haima frijr,
G. ), m. hemfred. VG.* U.* SM.* G* ME. 
Kg. 5:7; Ejas. ind. 6; St.* Chr.*

Hem fylghia, v. a. följa hem; säges 
om det som gifves såsom hemföljd. la
ta iord h., gifva jord till hemföljd, VG.*

Hemfylgia (hemfölghia), f. (Isl. hei- 
manfylgja) 1) = hemfylghj. VM* 2) -= 
fylglij) 2. VM.*

HemfylghJ (hemfölghj, hemfylgh), f. 
hemföljd, som af föräldrar gifves åt 
barn vid deras giftermål. VG.* U.* SM.*
H. Æ. ind. 8. (jfr. c. 8:2.); ME*Chr.G. 12, 
13. — VG.* kallar särskildt det h., som 
vid giftermål gifves åt dotter, )( hem- 
gæf, som gifves åt son; och enligt ÖG.* 
synes h., likasom fylghj i allm., betyda 
hvad som af giftoman gafs åt qvinna 
vid hennes giftermål. — Jfr. Haim fylgi, 
Hæÿfylghÿ.

Hemfærd, f. hemfärd, hemresa. Se
Bort færd.

Hemfödder, se Hema föder.
Hemföra, v. a. hemföra. VM.* H. V. 6: 

pr; Sk* ME. G. 6: pr; Kp. 5:1; Chr. G. 6: 
pr ; Kp. 8: l ; Add. D. 3.

Hemföra, f. det förhållande, att en 
träl 1. ett fäkreatur blifvit födt hemma 
hos någon viss person. ÖG.* U.* vita 
(firi) -Jm, ÖG.* han a vald (1. vitsorj» 
vita) til -Ju æn (Jæt, n. som klandras)
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qvikt ær til hemgærj ten döt ær, U.* 
VM. II. M. 27; ME.* Chr.* væria Jæt (n. 
det klandrade) sik til -Ju aeller hem- 
gær J, U.* gripa til - Ju (aeller hemgaer J), 
U. M. 43: pr; SM.* VM. I. B. 35: 2 ; II. M. 
27. man a egh -Ju sina i tak lata, o: 
man skall ej i qvarstad sätta kreatu
ret, hvilket man vill bevisa vara hem- 
mafödt, utan svaeria maej ofaestum eje, 
ÖG.*; jfr. VM. I. B. 35: 2, där samma me
ning uttryckes med orden vari siaelver 
taks man sin. Jfr. Hema föder.

Hemföjo ejer, m. ed hvarigenom den, 
hos hvilken en träl 1. ett fäkreatur blif- 
vit klandradt, bekräftar att trälen 1. 
kreaturet är hemmafödt (jfr. Hemföja, 
Fylsvat). VG.* ÖG.*

Hemganga, f. hemgång. Bj.* Chr.* gö
ra h. a annan, ME.*

Hemgava, f. = hemgaef 2. VG.* 
Hemgift, f. = hemgaef 2. VG.* 
Hemgiva, v. a. gifva såsom hemgaef. VG.* 
Hemgaef, f. hemgift, 1) som af för

äldrar gifves åt son vid hans giftermål, 
)( hemfylghj, VG.* 2) äfven hvad som 
vid sådant tillfälle gifves åt dotter. VG.* 
Jfr. Hemgava, Hemgift.

Hemgærj, f. det förhållande, att en 
(klandrad) sak blifvit förfärdigad hem
ma hos en viss person. U.* gripa til 
h., U. M. 43: pr ; SM.* VM. II. M. 27 ; jfr. 
VM. I. B. 35: 2, där ordet ej förekom
mer, men saken åsyftas, då det heter 
att den, hos hvilken klandret sker, sä
ger : Jaetta laet iak giora iak havir Jaetta 
at (sup. af aegha) baji nyt ok fornt. Jfr. 
Hemföja.

Hemhall, n. ställe där man håller sig 
som i sitt hem. Chr.*

Hemiliker, se Hemeliker.
Hemkynni, n. pl. (Isl. heimkynni) hem

ort, eg. hemmavarande bekanta, släg- 
tingar och vänner, vaenda hael ok nak- 
ka at -nnm, koma apter til -na, hema 
at -num, VG.*

Hemlof (haim luf), n. hemlof, tillåtel
se att gå hem. St.* haft hver majer h., 
alla gästerna hemförlofvas, G.* 

Hemlösa, v. a. igenlösa (pant). U.* 
Hemohus, n. hemvist, boning. SM.* 
Hemol, Ilemola &c., se Hemul &c. 
Hemsokn (haim sokn, G.), f. (af sökia) 

1) hemgång. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. I. 
EJs. 2: pr, 2, 4, 5 ; II. Kg. 2: pr, 2-4 ; H. 
Kg. 2: pr. not. 24; §§. 2-4; ME.*St.* Chr.* 
full h., H.* h. ok husbrut, ÖG.* varja 
draepin i h., a: af den som gör hem
gång, ÖG.* sva byrias li., o: hemfridens 
område börjas där, så långt sträcker 
han sig, särskilda böter för hemfrids- 
brott skola erläggas om dråp där sker, 
H.* sum för var skilt i h., a: i flocken 
som handlar om detta brott, ÖG.* h. 
genom skriffel för soknir 1. friji, VM.* 
Jfr. Hemsökning. 2) böter för hemgång.
G. * 3) stöld, begången hemma i nå
gons gård. böte aftaekt i skoghi sum h.,
H. *

Hem staempna, v. a. (Isl. heimstemna, 
NGL. I. 26) förelägga någon en viss 
tid att vara tillstädes i sitt hem och 
fullgöra något, krævia ok h. (um Jre 
metter), H.*

Hemstæmpnung, f. (Isl. heimstemna, 
heimstemnu vitni )( Jingstemnu vitni, 
iVrGZ/.I.32;II.151) stämning, hvarigenom 
det förelägges någon en viss tid att 
vara tillstädes i sitt hem och fullgöra 
något. H.*

Hemsökning, f. = hemsokn 1. U.* St* 
Hemul (hemol; heimul, G.), adj. (Isl. 

heimill, heimull) tillegnad, försvarad (om 
en rättighet). -It gæra, försvara sin be
sittning I. förytring af en sak då klander 
skett och fångesmannen blifvit upp- 
gifven ; a) säges i ÖG.* i fråga om jord 
både om inehafvare, som försvarar sin 
besittning, och om fångesman som för
svarar förytringen och med det samma 
inehafvarens rätt; men förekommer i
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fråga om lösören endast om fånges
mannen, ÖG.* H.* -It göra köp seller 
skipte, om den som förytrat jord, ME.* 
St.* iorj -la göra, om fångesmannen, 
U.* giera man (en såld träl) -lan, G.* 
halda (nianni) -lt, försvara förytring af 
jord, ÖG.*, 1. lösören, Chr.*; jfr. Halda 8. 
Je iorj ser hanuni h., a: tillegnas honom, 
förytras åt honom, IT.* ME.* Chr. J. 15: pr. 
Je aterfang seru hans skser »k h., o: så
som rätt och laglig egendom, U.* (jfr. til- 
egner then (gardh) skser och hemol gör.. 
til everdeliga sego, i ett gåfvobref af år 
1313, Sv. Dipl. N:r 1901). värjer ha- 
num egh skogher h., kan han ej bevisa 
sin rättighet att hugga i skogen, ÖG.* 
-lt skal (n. hsesta köp &c.) urn alder va
ra, a: säljaren är alltid (och ej blott 
under de i det föreg. nämnda fem dyg
nen) skyldig att försvara förytringen,
H. * brister (n. säljaren) at -lo, om han 
ej försvarar förytringen, s. st. h., ge
nom skriffel för skipajer, ME.* Jfr. 
Ohemul.

Ilemula (hemola : hemlse, hemblse, Sk.), 
v. a. (Isl. heimila) 1) öfverlåta egande- 
rätt 1. annan rättighet åt en annan. h. 
manne tompt ella gardh, a : sälja 1. pant
sätta, St. J. 9: pr. hvar (sum) mera vil 
h. andrum, n. sen han ser seghande at, 
SM.*, där fråga är om tillåtelse att fi
ska i en annans vatten. 2) försvara 
sin 1. en annans eganderätt 1. annan 
rättighet. Ja skal Jsen h. sum gaf, a: 
afgöra åt hvilkendera (presten 1. kyr
kan) han gaf (jorden), och därmed för
svara dess eganderätt, ÖG.* h. (n. jord
I. lösören) hvem han hselder vil, U.* VM. 
II. Kr. 13: 2. h. hvarinm Jera han vil 
hselder, afgöra åt hvilkendera han hade 
sålt (lösören), ÖG.* han ma h. hvem sum 
han vil, havi Jsen (ior J) ser han vil h., 
a: försvara köparens rätt, därigenom 
att han förklarar sig hafva sålt åt ho
nom, Sk.* Jsen sam han -aje (n. ior Ji-

na), o : om hvilken han svser sva at iak 
salde Jsessum förra, ÖG.* JriJi majer 
ma egh h., o: till sitt försvar leda till 
fångesman, ÖG. ES. 11: l. not. 35. sialver 
h. sser, o: försvara sin eganderätt (= 
vseria )( hemnit gsera) utan att leda till 
fångesman, ÖG.* kan (han) ey h., o : för
svara sin besittning, Chr. J. 18: l. Jsen 
sum -lar sik til = sigher sik segha, n. 
det klandrade godset, ME.* Chr.* vil 
han (n. iorjseghandin) h., o: försvara 
landbons besittning, därigenom att han 
tillstår att han åt honom arrenderat 
den omtvistade jorden, ÖG.* h. andrum 
dom, a: försvara hans rätt på grund 
af en dom som man erkänner sig haf
va gifvit på tinget (jfr. llemblan), Sk.* 
3) i synn. försvara jord 1. lös egendom 
som man förytrat, mot klander, giver 
majer uhcmolt gojs (fast 1. löst) 1. ssel 
man andrum iorj ok giter eig -lat, VG.* 
Sk.* giter han -lat ok vil ey, o: om 
säljaren vill rygga köpet under före
vändning att han ej kan hemula, Sk.* 
h. (nianni) iorJ, ÖG.* U. J. 18: l ; 20: 2 ; 
H. J. 14: pr; ME. Egn. 33: pr. h. vserj, o: 
den lösa egendom som blifvit gifven 
såsom betalning för såld jord, U. J. 4: 
2 ; ME. Egn. 14; St. J. 7; Chr. J. 12. h., abs. 
ÖG.* U.* ME. Egn. 14; Çhr. J. ind. 14; c. 
12. Ja skuln Je h., ÖG. ES. 11: l. not. 
42. Ja skal hemnlsmannin.. h. ok (n. 
Jsen sum avserkaje skal) egh lufs ej 
ganga, n. om åverkaren påstår sig vara 
jordens égaré, så att tvist uppstår om 
eganderätten (jfr. Hemuls ejer), ÖG.* 
— Efter de här meddelade bevis för 
detta ords verkliga bem:er, behöfves 
ingen särskild vederläggning af den 
gamla, redan af Yer. förkastade, men 
sedan af Ld. och Ih. försvarade uppen
bart oriktiga mening, att ordet skulle 
komma af hem och mnll (hvarför det 
ock af Ih. skrifves hemmulla), och att 
hemul, hemula skulle vara helt andra
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ord än Isl. heimill, hcimila); dock må 
här anmärkas att Ld:i uppgift att i st. 
f. rar]>i Jnrn ior]) .. hin liemuli værj, 
U. J. 4: 2, i membranis vetustissimis lä
ses : henmle Jen iord .. hin varde värd, 
är, såsom man ock kunnat vänta af 
denne förf:s bekanta sätt att åberopa 
gamla hss., alldeles sanningslös.

Hemuid (heinult, hemold, hemul, gen. 
hemuls), f. (Isl. heiinuld, heimild) he
mul, försvar för eganderätt (till jord 
1. lös egendom) 1. för någon annan rät
tighet, hvilket vinnes genom uppgifvan- 
de af den person, af hvilken man fått 
rättigheten åt sig öfverlåten. lita a h. 
1. til -Is, söka försvar för sin rätt hos 
hemulsman, leda till fångesman, se Lita. 
stæmna h. sinne, o: den som skall he
mula, ÖG.* binda man til -ls, genom 
bevisning af köpet nödga säljaren att 
hemula, Chr.* i h. standa, inställa sig 
inför rätten för att försvara sin föryt- 
ring, U.* VM. II. M. 28: 2; ME.* Chr. J. 
30: 3, 4. ængin bæri first a föter dö])um 
ok ængin (n. bæri fæst) til högs at h., 
o : söka hemul vid grafhögen genom att 
leda till en numera död hemulsman, ÖG.*, 
där de anf. uttrycken möjligen icke en
dast äro bildliga, utan ock torde åsyfta 
afskaffandet af ett förut gällande bruk, 
att föra bevisning mot den redan döde 
hemulsmannen genom eds afläggande på 
hans graf (jfr. Graf 4); af ett dylikt 
förfarande finnas i gamla stadgar flera 
exempel; ”olim si quid a quo vel apud 
quem esset actum, huiusque rei testi
monium propter mortem eins haberi 
iam non posset, solebant ire ad sepul- 
crum et cum iureiurando eliam con- 
sacramentalium fidem defuncti conte- 
stari; quæ dicebatur contestatio super 
sepulcrum s. super fossam mortui, su
per mortuum, super os mortui'1'1 ; i T. 
lagar kallades detta att erziugen uf den 
toten man, hintz dem toten manne auf

dem grab, gan uppe sin graflf unde swe-
ren &c., se Hit. Gl. o. grab, lete -ls ÿæs 
hanum gaf, fordre hemul af den som 
gaf honom (det klandrade godset), ÖG.* 
han nar egh h. sinne ok egh leÿsnum, 
han får ej försvara sin eganderätt ge
nom ledning till fångesmannen (jfr. 
Leÿsn), ÖG.* ÿæn h. fylghir, den som 
har försvar af hemulsman, ÔG.* hvar 
egh kumber h. innan lagha leÿsniim, då 
tinget ej blir hemuladt när det blifvit 
ledt till tredje säljaren 1. dessförinnan 
(jfr. Leÿsn), ÖG.* h. sina vita 1. firi ko
ma, næmna sina b. vin ok vitni, o: dem 
som skola försvara hans åtkomst 1. hans 
besittning (såsom panthafvare, låntaga
re &c.), ME.* Chr.* h. manni halda, i 
h. standa, om vin, ME.* Chr. Tj. 20, 21. 
fa h., genom hemul bevisa sin egande
rätt 1. annan rättighet, ÖG.* leta h. 
sinna, skaffa sig försvar af den som 
tillåtit honom att hugga i skogen, ÖG.* 
]>æn sum ei haver firi sik h., o: som 
ej kan bevisa att han af behörig per
son fått åt sig öfverlåten rättigheten 
att släppa sina svin i skogen, SM.* Jfr. 
Ohemuld.

Hemuli, hemole, m. hemulsman. ÖG.* 
ME.*

Hemulika (hæmolika, hemelika; hem- 
melige, Sk.), adv. 1) enskildt, särskildt. 
VG* 2) hemligen. Sk.* ME.* St. R. 10; 
Chr. Tg. 17.

Hemuls e]>er, m. ed, hvarigenom säl
jaren bestyrker den skedda föryt- 
ringen och försvarar köparens rätt. 
biÿia han (n. ]>æn sum aværkaj»e) sea 
-e]> at sær (n. hemuls manninum), bed
ja åverkaren (n. då han påstått egan
derätt till jorden) emottaga sådan ed 
af hemulsmannen till försvar för ine- 
hafvaren som köpt jorden af honom, 
ÖG.*

Hemuls man (hemolman, VM.), m. he
mulsman, 1) i allm. den som åt en an-
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nan lemnat en viss rättighet, och vid 
uppkommen tvist skall försvara den
samma. H.* ME.* Chr. B. 11: 2, där frå
ga är om rättighet att hugga i en an
nans skog, 1. där insläppa sina svin. 2) 
i synn. den som till en annan förytrat 
fast 1. lös egendom, och vid uppkom
met klander skall försvara den skedda 
förytringen och den andres eganderätl. 
ÖG.* U.* SM.* VM.* ME.* Chr. Tj. 17-19. 
I yngre hss. af Sk.* förekommer i sam
ma hem. hiemmel.

Hemult, se Ileiniild.
Hennar, se Haennar.
Henrici dagher, henriks dagher, m. 

Henriks dag, den 19 Januarii. U.* Chr.*
Her, Herbergi &c., se Hær 4cc.
Ilcrians son, se Haeriansun.
Herra, se Haerra.
Herrenskedt, f. nedrighet, elakhet. Sk.*, 

där det i några yngre hss. är orätt 
skrifvet för haerskiold. Jfr. Haeriansun, 
och Mb. D. Gl. o. haeriaensked.

Hcr Ja, v. a. (af barder ; Isl. lieröa, 
tränga på af alla krafter, Fr.) eg. göra 
hård, härda; framhärda, envist drifva 
igenom ett förehafvande. G.*

Herjingi, se Hirjingi.
Heta (liaeta; liaita, G.; impf, hæt; hit, 

G.), 1) v. a. kalla, ropa på, tillkalla 
(vocare) (Isl. heita). h. a hult cja kau- 
ga, o: åkalla, G. 4. huti, G. Add. 4, är 
troligen skriffel för haiti 1. heiti. Jfr. 
Up haita, Haizl. 2) kalla, gifva namn af 
(appellare). Jæt ma (n. man) vael trul- 
dom (acc.) h., VM.* gangi Jit ater snm 
(n. han) hetin aer, o: till sin herre (och 
vare träl) såsom han var kallad, VM.* 
3) v. n. kallas, heta, hafva namn. kiael- 
da heter byrghittae, einander haet kol- 
braenna, inajer snm Jielvar hit, oy sum 
haitir dagai Ji, et konungs riki sum he- 
tir sveariki, VG. IV. 15: i, 2; SM. Add. 
1: pr; G.* han kallar sik ajru namni 
aen han heter, VG. IV. 19: l. h. aeptir

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XI

annan, VG. IV. 15: 9. h. vaji, fingin faest, 
aldra göta Jing, aker &c. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* G.* Sk.* ME. Æ. 3; B. 28: pr. 
&c. ; Chr.* h. Jengsbani, Jiuver, graes- 
spari, falsari, kasna vargher, horstakka 
&c. VG* ÖG.* U* SM.* VM. I. B. 45: 4; 
II. M. 26: 16; Bj.* Sk.* ME. pg. 32:1; pj. 
1 ; St.* Chr.* bete man eig thaes baetre, 
SO' h. saklös, fallin, saker, laghgangit, 
kona hete laghtakin, h. liarna fajir, hete 
frillubarn hans, aen hun (n. saet) skal 
stajugh h., kallas, förklaras, dömmas 
saklös &c. ÖG.* U.* SM. Kk. 15: 4; G. 2: 
pr; VM. I. G 8; H.* ME. G. 4. hete Jrer 
(marker) ok aeru tvar, se Mark, ÿumulfin- 
ger heter half hand, o: den kallas så 
därför att för tummen hötes hälften så 
mycket som för hela handen (jfr. Hand 
2), ME. SV1. 3. sum han heter, såsom 
den andre har kallat honom, U.* 4) 
vara. jiaet (n. vingaef) hetir siax öra, ÖG.* 
Jaen heter laglia laekir, Jaen heter raet- 
lika til kirkiu komin, SM. Kk. 4: pr; M. 
11. aen (Jaet) falt heter, om det är till 
salu, o: om den som har köpt 1. tillskift at 
sig det, vill åter sälja det, SM.*

Heta, v. a. (Isl. heita, lofva) gifva. Sm.* 
lletning, ett (roligen genom skrilfel 

tillkommet ord, G.*, där, enligt gammalt 
bruk, rättelsen blifvit genast anmärkt 
genom de tillagda orden eja dailu mal 
(jfr. Graf 1, Himin, Laesa; G. föret. s. III. 
och not. 14.); ordet förbigås i T. öfvs. 

neyc, se Haegha.
Ilejer, heder, m. heder. II.* ME. Kg. 

15, 31; St.* Chr. Kg. 12. thet a h. gar 
eller aero, Chr.* til h. ok til husfru, 
allitt., o: till hederlig hustru (jfr. Asker), 
U.* ME. G. 5: pr. vil han engen h. görae, 
o: upprätta den våldtagna qvinnans he
der genom att gifta sig med henne, Sk.* 
aerve eptir sik lata göra ok h. allan &c., 
o: hederlig begrafning m. m. SM.* Jaet 
aer gujs vari h., som vore (till) Guds 
ära, VG. IV. 19: pr. toko marghir h. af
/. 35
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varum laghum, VG.*, skulle öfvs-.s: män
ga togo heder &c. ; men hvad menin
gen härmed kunde vara, är svårt att 
förklara; äldre försök att tyda dessa 
ord, se VG. gl.

Hejerliker, adj. hederlig. SM.* 
Hejjerlös, adj. ohedrad, utan ära. H.* 
Hejtin, hedin (hæÿin ; haijvin, n. ha- 

ÿit, pl. m. hainir, G.), adj. 1) hednisk, 
hedning. VG.* U* G.* Sk.* ME. Kg. 5:6; 
Egn. 32: pr; St. H. 2: pr. i lie]) mim tima, 
IL* af hedne vserld, Chr.* h. gu]> (n. pl.), 
G.* 2) odöpt (om barn) ( )( cristit). 
VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* H.* Sm.* ME.
Æ. 9;H. 2. he])it mur]), nyfödt, ännu ej 
döpt barns mord, barnmord, ÖG.* VM.* 
Sm.* 3) ovigd (jord, som ej är invigd 
till christna människors begrafningj. læg- 
gia man i Iie]ma ior]> ()( i kirkiugar])), 
Sm.* Sk.*

Heÿna (haijma, G.), f. 1) hedendom. 
G.* 2) den hedniska iiden, före chri- 
stendomens införande i landet, bæÿi i 
he]>nu ok k rist nu, VG.* högha byr ok 
af he]>nu bygder, o: ända frän hedni
ska tiden, VG.*

Hejum byr, m. gammal by, som va
rit bygd ända från hedniska tiden (= 
af hejmu bygder, se Hej)na), högha byr 
ok hejmu (n. byr), allitt., se Högha byr.

Hejira, v. a. hedra. h. husfru 1. brud 
sina, n. genom alt.gifva henne morgon- 
gåfva, U.* SM.* ; denna gåfva var till 
brudens heder (jfr. mina Jur. ufh. s. 202); 
men däraf följer icke att o. h. betyder 
munus aliquod offerre, såsom Ih. an
tager.

Heÿvarÿæ man, m. (af besvärjer, Isl. 
heiÖvirÖr, se Haiÿverÿer) hederlig, mäg- 
tig man. Sk.*, där Lat. texten så förklarar 
d. o.: dives et prœpotens, cut non esset 
tutum resistere aut propter generis cla- 
ritatem aut officii dignitatem. I den 
D. Vitherlagsretten nämnas konung ok 
andra hithworthe (i andra hss. heth-

worthc, hsetwarthe) men, hvilka ord sy
nas åsyftas då i Sven. Agg. hist. legg. 
castr. talas om dem som vel stemrna- 
tum titulis fiorent vel facultatum co- 
piis exuberant (KR. GDL. V. 2, 9). Jfr. 
Mb. D. Gl. o. hedvard.

Higat, se Ringat.
Himin (hymin, himil, pl. gen. himna, 

dat. hympnum), m. (Isl. himinn) himmel. 
SM * VM.* kununger af hympnum, him
na kununger, U.* SM.* Men himin, G.*, 
är utan tvifvel skriffel, rättadt på for
dom vanligt sätt (jfr. Hetning) genom 
de tillagda orden e]»a hinna, ehuru Ih. 
(G/. I. 773, 871) fager for afgjordt att 
bimin betyder tegumentum (i hvilken 
bem. Isl. himinn och äfven T. himmel 
antages förekomma), och att orden e]»a 
hinna äro en senare tillagd förkla
ring.

Himiriki(hymiriki), n. himmelrike. VG.* 
U.* SM.* VM.* H.* alt -kis hserskap, se 
llærskaper.

Hin (n. hint, hit; pl. m. hinir, hini, 
hinne: n. hin), pron. 1) den, den an
dre, prov. hin (T. jener). VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* H.* Bj.* G.* Sk.* ME.* )( 
Janine, VM.* h. ene .. hine Here, ÖG.* 
sen annar .. ]>a ma h., n. hin sum orar, 
ÖG. Dr. 7: i. hin .. hin, den ene .. den 
andre, ÖG.* U.* friende hins, Sm.* vil 
hin (acc.) fore binda, h. (n. sum rsenti) 
böte fiuratigiii marker ok brut Je han 
(n. draparin) görji, U.* hint gangi (alt) 
til skiptis, o: (allt) det öfriga, U. Æ. 
10: pr; J. 21. hin hejni, den hedningen, 
U.* sva sum h. (n. den dräpne) takit 
haver, VM.* lata hin (n. de ankomman
de fartygen) til bronna koma, St.* ok 
h. (n. sum qvar siter) taki &c., ok h. 
(n. som hade anklagat den andre) stan
de sama net, St.* hini ni nuen, hina sy- 
nir, hinna tvigia manna, Sk.* 2) den 
(som), h. ser (relat.), VG.* ÖG.* SM.* 
VM * Sk.* hin 1. hint Jser, U * VM * Sk *
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h. sum, VG.* ÖG.*U.*VM.*H.*Sm.*Bj*
G. * ME.* Ofta utelemnas efter hin re
lät. ær &c., t. ex. h. (den som) han (acc.) 
ætledde, hin gar]> a, h. i handum havir 
&c. VG.* U.* VM.*Bj.*Sk.* 3) art. defin. 
den. h. annar, ÿrifci &c. VG.* SM.* Sk.* 
Chr. B. 41: pr. hina andra fyrar, Bj.* h. 
skyldasti, ælsti, frælsa, hælglii, nya &c. 
VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* ME.* himim ældra 
1. dræpna, hins dræpna 4cc. VG.* Sk.* eri- 
kinuiii hælgha för erikihinum hælgha, U.*

Hinder, n. hinder. VG. IV. 12 ;U. Kk. 
8; pr; 9; Chr.*

Hinderdagker, se Hindradagher.
Hinderdags gava, f. = hindradags gæf.

St.*
Hinderdags gipt, f. = hindradags gæf. 

Chr.*
Hindersmæssa, f. Henriksmessa, den 

19 Januarii. ÖG.*
Hindra, v. a. hindra. U. Kk. 15: 2; SM.*

H. * Bj.* G.* Sk* ME. Dr VI. 4; St.* Chr* 
nu ær ÿe iiughur domaren ma h., n. 
att de ej förleda honom att göra orätt, 
= mot j»em Hnrum a domarin standa, 
VG. IV. 12. jïera ma hvarghin fore and
rum fæÿerne h., ingendera (af bröder
na 1. andra sins emällan lika nära bör- 
demän) må förtaga arfjorden för den 
andre, 1. hindra honom från att börda 
(utan de få lösa hvar sin del), SM.* 
h. man til rætta, o: hindra honom att 
han ej må rymma, utan måste inställa 
sig för rätten, St.* Jfr. Ohindraÿer.

Hindradagher (hinderdagher), m. se
nare 1. följ. dagen; förekommer endast 
om dagen näst efter giftarqvällen och 
sedan bruden om natten legat i sitt nya 
hem. VG.* ÖG.* SM.* arættnmh., ME* 
Chr. G. 10: 3 ; 18: pr. -dags (adv:er) um 
morghin, U* VM. II. Æ. 4. Förra delen 
af d. o. kunde väl, såsom Ih. antagit, 
vara sammansatt af hin och annar, då 
genom hopdragning uppkommit hinnar 
och hinra = hindra, hvilket sedan i sam

mansättningen med dagher blifvit oför- 
ändradt; men då i Isl. finnes hindri, 
hinztr, senare, senast, hvaraf hindra 1. 
hindar dags, följande dagen, hinzta sin- 
ni, hinztr fundr &c., sista gången &c. 
(se Eg. Lex., Fr. Ordb. o. hindri) hvar- 
till komma beslägtade ord i flera språk 
(E. hind, hinder, behind, T. hinter &c.), 
så behöfver förutnämnda sammansätt
ning ej antagas till förklarande af o. 
h. Jfr. R-t II. 446, 447.

Hindradags gæf (hindærdaghs 1. hin- 
dro daghs gæf, hindradags gif), f. mor- 
gongåfva, i allm. så kallad däraf, att 
hon gafs om morgonen på hindradagen; 
en motsvarande gåfva har enligt VG. 
fått delta namn därför, att eganderät- 
ten därtill ej tillföll hustrun förr än de 
nygifte kommit baj»i a en bulster ok 
ena bleo. VG.* ÖG* VM* H.* ME* sva 
i h. sum i andrum bom, så väl där bland 
lösören finnes sådant som är gifvet i 
morgongåfva, som i andra bon, där så
dant icke finnes, U-* gifs at hindradags, 
n. gæf, VG.* Jfr. Hinderdags gava, -gipt; 
Morghongæf.

Hingat, higat (hinget, hængat), adv. 
(Isl. =) hit. VG.*

Hinna, f. hinna; förekommer endast 
om hjärnhinnan {dura mater). VG.* G.* 
Jfr. Iliarna hinna.

Hinna, v. a., se Inna.
Hinnugh, adv. (af hinvægh; Isl. hin- 

neg, hinnug) ät det hållet, dit. h. sum 
dræpit (n. part, pass.) 1. (n. maÿer) dræ- 
pin var, o: som dråpet var begånget 1. 
människan blifvit dräpen, VG.*

Hinvægh, hinvagh, præp. på andra si
dan om. annar h. kæglu 1. kolmarÿ, 
den andre (boende) på andra sidan om 
skogen Käglan (mällan Nerike och Väst
manland) 1. Kolmården (mällan Öster
götland och Södermanland), VG.* h. 
kægln mæn, män från andra sidan om 
Käglan, VG.*
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HirJ, f. (Isl. hirS =; hirÖa, vårda, för
vara) (konungens) hof, hofstaf. Se HirJ- 
garjer, -man; Hirji, Hserdis lös.

Hirjgarjer, m. gård. där konungens 
hof hålles. Se Haf.

Hirji (herde, hyrde, Chr.), m. (afhir- 
J»> vårda, förvara; jfr. HirJ) herde. 
ME. B. 9: 6 ; Chr.* halda fse, gaeta, fara 
msej hund ok h., allitt. VG.* ÖG.* Sk.* 
taka alt sauian hior J ok h., U. V. 7: 6. 
Jfr. Kyrkio-, Valgångs herde.

Hirjingi (herjingi, hyrdinge, hördin
ge, hiordinge), m. = hirji. VG.* VM.* 
ME* Chr.* Jfr. HiorJ.

Hirjman, m. (Isl. hirÖmaÖr) drabant, 
hofman. U.* SM.*

Ifisken, n. litet hus; förekommer om 
afträde. Sk* Jfr. VSl. o. hysighe, och 
Mb. D. Gl. o. hysken.

Hiskeper, se Hseskaper.
Hit (hyt, St.), adv. hit. VG. III. 99 ; IV. 

16: 9; U.* SM. pg. 11: 2; Sm. 1; Bj.* St.*
Hitta (præs. -tir, impf, -ti, part. pass, 

hitter, n. hit), v. a. 1) hitta, finna. 
VG.* ÖG.* U.* SM* VM.* Bj.* G.* Sk.*; 
jfr. Fynd. Jiuvar hitta gacrna sva sum 
klokkarin -ti kalkin, ett ordspråk, U.* 
i Imsum -tas, om tjufgods 1. annat som 
blifvit olofligen borttaget, SM.* VM.* 
h. banaman, skola sin, bana, Jiuf, SM.* 
VM.* kan (n. man) han (o: skajaman 
sin) h., SM. pj. 11: l. -tis a (n. fæ) liælti 
&c. H. Kp. 3. -tas, finnas, vara till, VG.* 
ÖG.* U.* SM.* -tas til, d. s., ÖG* SM.* 
Jfr. Biti, Fynd; A-, Til hitta; \yhitter. 
2) befinna, -tis (n. Jiufsak) msej hanuiii 
si Jan, VG. II. Add. 2: 7 ; III. 46. -tis takit 
1. aværkat, befinnes det vara taget &c. 
SM.* -tis Jscr sant um, befinnes det 
vara sannt, ME.* utan thet -tes annar- 
ledhes, om det ej finnes förhålla sig 
annorlunda, St.* 3) finna, anse vara. 
sum han rættast -tir, æptir Jy han san
nast -tir, U.* 4) råka, träffa. Je gita 
egh hitt han, ÖG.* 5) hittas, v. dep. a)

träffas, komma tillsamman, -as sattir ok 
skilias osattir, se Satter, b) -tas, -tas 
at, stöta tillsamman, gränsa intill hvar
andra. hær -tis at vart land ok fin vid 
&c. VG. IV. 10. -tis at aker ok topt, VG. 
I. J. 9. pr ; II. J. 21. bya eghnir -tas i vat- 
num &c. ÖG. B. 4: 2. -tis at kirkiugar- 
Jer ok toptargarjer, om kyrkogård 
och tomt stöta tillsamman, så att bå
das gärdsgårdar skulle komma på sam
ma ställe; dock borde troligen toptar
garjer vara topt, så att med kirkiu- 
garjer menas coemiterium och ej srapes 
coemiterii (jfr. aker ok topt i det följ.), 
VG.* -tas vijer, d. s., ÖG.* c) råka i 
slagsmål 1. strid (äfven om fakreatur), 
kunnu Jer -tas, ÖG. Dr. 17: l. -tas at, 
d. s., SM.* 6) besöka, gå till. h. man, ÖG.* 
U.* man at h., VG.* ÖG.* SM.* VM. II. 
Kp. 12: pr;ME* h. man hema, ÖG.* 7) 
råka (att göra något), alt Jæthan-ter 
vîerka 1. bryta, am han -ter stsela, VM.* 
-tir (n. majer) skip bryta, Bj * -tir hin 
sit at stæjia, VG.* h. saker at giera, 
man at drepa, G.* h. at misgörse, Sk.* 

Hitta, f. fynd. ME*
HiJi, n. eg. gömställe (AS. hydan, E. 

hide, dölja, gömma); hide, ide. ÖG.* 
Hialp, se Hiselp.
Hialseghi, n. (Isl. hjä, N. hjaa, hos) 

samlag, köttslig beblandelse. VG.* 
niarna hinna, f. (af hiserne) hjärnhin- 

na (dura muter). H.*
Hiarta, n. hjärta. Däraf
Hiarta haveska, f. själsstorhet. VG.*
Hiaul, se Hinl.
Hieldu, se Halda. 
nielp, se Hiselp.
Hier, se Hser.
Hiern skal, f. hufvudskål. G.* På Got

land säges ännu hjennskal, af hjenne (för 
hjerne).

Hiog, se Hugga.
Hiolt, se Halda.
Hion (hiön), n. (oftast pl.) 1) man och
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hustru, 1. fästehjon. U.* SM.* VM* H. 
Kk. 15: l; Sm.* Bj. 25; ME.* h. tu 1. baji, 
VG.* h. tu koma sanian, o: man och qvin- 
na blifva makar, Sk.* Jfr. Hionafælagh, 
Hionalagh. 2) husfolk, tjenstfolk. VG. 
I. R. 11: pr; p. 7: pr ; II. K. 43,66; Dr. 40 ; 
R. 26 ; p. 35; III. 87; ÖG.* U * VM.* H.* 
Sm. 11; Sk.* ME.* annöjught 1. annö- 
tugh h., ÖG.* Sk* frælst h., Bj. 17. 
husfru barn ælia h., ME.* kirkiunna b., 
de som bo pâ kyrkans jordegendomar, 
men ej äro i kyrkans tjenst, 1., som det 
heter i K. Magni bref d. 29 Julii 1281 
(Sv. Dipl. N:r 725) : familice in bonis 
immobilibus ecclesiarum commorantes, 
sive per villicos regantur sive per co- 
lonos sive per inquilinos sive etiam per 
novalium excultores. )( klerkar,U.*SM.* 
H. Kk. 20. kirkiu «Sec. gojs ok h., SM.* 
frælsis manna h. sum æru brytia land- 
boa «ce. ME.* Chr. SVd. 7. Jfr. Frælsis-, 
Gæst-, Hema-, Legho-, Rejo-, Varjnaja 
hion. 3) i allrn. person, människa. U.* 
VM.* ME.* ail folkfræls h., ÖG.* Jfr. 
Hælgli hion.

Hiona (hiöna), n. en af någons hus
folk. VG. I. K. 15: pr ; II. K. 30; Add. 7:1, 
8; ÖG.* U.* SM.*H.Kg. 2:1. not.26; ME* 
annöjoght h., Sk.* frælst h., ÖG.* hans 
daghlikt h., den som bor 1. dagligen 
vistas i hans hus, ÖG.* I Sk.* före
kommer d. o., utom i sammansättningen 
leghæ hionæ, endast om träl.

Hionafælagh, n. = hionalagh. h. binda, 
byggia, lösa, at skilia, ÖG.* ME.*

Hionalagh, n. 1) hjonalag, äktenskap. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* Sm.* ME. G. 19; Egn. 
19. i. h. binda, byggia, linsa, VG.* VM.* 
ME. G. 4. takæ kunu at h., Sk.* 2) sam
lag mällan makar, hava h. i kirkiu, )( 
lôskalæghi, U.* VM.*

Hiona mali, m. en pänningafgift till 
presten af legohjon. H.*, hvarmed är 
att jämföra K. Birgers och Ärkebiskop 
Nicolai bref d. 13 Julii 1297 (Sv. Dipl.

N:r 1202), som stadgar: pro pensione 
dicta maala mercenarius qnilibet solvat 
sacerdoti duas ulnas telce, mercenaria 
autem unam ulnam telm cum tertia parte.

Hiona span,? (troligen sammandr. af 
hiona spanan) = bospanan 1. bospænd. 
bodræt æller h., H.*

Hionavighning, f. vigsel. U.*SM.*VM.* 
H*

Hiort, m. hjort. Sk.*
Hiorj, f. hjord (eg. af nötkreatur). 

U* SM.* Sk.* ME. B. 21:6. )(stoj, ÖG.* 
Jær ær b. sum tiu hovoj æru, U.* tolf 
nöt (göra) h., )( stoj och vraj, Sk.* 
taka alt sanian hiorj ok hirja 1. hir- 
Jingia, allitt. U.* VM.* ME. B. 9: 6; Chr. 
B. 10:6. vraka bort hund ok h., allitt. ÖG.*

Hiorjahug, hiordhug, n. dråp å en 
annans boskapshjord; så kallas det en
ligt VG.* om tre 1. Here nöt nedhug
gas, och enligt LL:ne* och St.* om man 
med vilja dräper flera än tre fäkrea
tur af hvad slag som hälst.

Hiorjalöt, se Hiorjlöt.
Hiorj gata, f. väg för nötkreatur, fä

gata. horn gata ok h., allitt., o: väg för 
en hjord af hornboskap; dessa två ord 
betyda således icke två särskilda saker 
(jfr. Asker), ÖG.*

Hiorjhald, n. vallgång med boskaps
hjord. ME.* Chr.* ; på senare stället har 
en yngre hs. hiordalagh, hvilket kan 
betyda gemensainhet i vallgång, men 
troligen har tillkommit genom skriffel; 
jfr. Hiorjhalds man.

Hiordhalds man, m. den som går vall 
med boskapshjord, herde. ME.* Chr.*; 
på senare stället har en nyare hs. för 
-mæn hiordalagha, hvilket kan öfvs:s: 
de som hafva gemensam vård om sina 
betande hjordar; och två andra hafva 
kiordhamæn, hvilket kunde betyda hjor- 
darnes égaré; men båda dessa läsar
ter hafva troligen tillkommit genom 
skriffel (jfr. Hiorjhald).



278 Hiorp hunder — Hofstokher.

HiorJ blinder, m. fähund, vallhund. 
ÖG.* SM.*

Hior Jlöt (hior Jalöt), f. betesmark. ÖG.* 
U.* SM * VM. II. B. 17: 5; 19: rubr.; ME.*; 
men i U. M. 8: pr; VM. II. M. 8: pr. har 
d. o. möjligen inkommit i st. f. genlöt, 
som torde hafva varit okändt, och blif- 
vit ansedt som felaktigt.

Hiorjvalder, m. betesmark. U.* SM.* 
VM. II. B. 4:2; 6:3; 17: 5; ME.* Chr.* bya 
h., ME.* Chr. B. 32: pr.

Hiul (hiaul, G. hiughl, Sk.), n. hjul. 
VG. I. FS.4; II. Forn. 16; ÖG. B. 18; U. V. 
12:1 ; SM. B. 8: 5 ; VM. I. pj. 17: 1 ; G. 27. 
h. a qværn, ÖG. B. 28: 4. döma man i h., 
o: att steglas (jfr. Staeghl), Sk.* Jfr. Myl- 
nohiul.

Hiæl, se Hæl, f.
libelle, m. hylla I. säng uppe under 

taket. Chr.*, där nyare hss. hafva hylla. 
Folkspråket bibehåller ännu d. o. i sam
ma bem. på flera orter; jfr. Ih. Gl. o. 
hjälle, och Dial. Lex. oo. hjiilla, gälle; 
i Skåne kallas så höskullen ofvanför 
stallet. Flera bem:er af d. o. anföras 
af Bz. s. 280. Äfven i Norge förekom
mer det i flera former och bem:er;se 
A-n o. hjell.

Hiælmber, m. hjälm. ME.*
Hiaelp, hialp (hielp), f. hjälp. VG.*ÖG.* 

IL* VM.* Bj. 11: 6 ; ME. Kg. 5: 6. hegnan 
ok h., G.* sökia man til -pa (gen.), a: 
för att få hjälp af honom, VG.* ÖG.* 
ME. Eps. 2 ; St. Eds. 2. öpa 1. löpa sik 
til h., ÖG.* bithia 1. koma til -pa, Sk.* 
St. Kg. 1: 1 ; B. 22: 6. stelia sik til -pa, 
han giorthe hanum thet ey til-pa, Sk.*

Hiælpa, hialpa (hielpa, impf, halp, pl. 
hulpu, sup. hulpit), v. a. m. dat. hjälpa. 
VG* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* G.* Sk.* 
ME. B. 33: 2 ; Chr. Tj. 1: i. h. manni et 
dagsværki, IL* h. sær, VG.* h. sik nuej 
hand seller fot, a: bruka dem, SM.* 
han giter aei hulpit sik, han ma ey siæl- 
ver h. sik, a: försörja sig, VM.* Sk.*

sialver h. sik ok föja sik, h. sik til fö- 
Jo sinna, ÖG.* SM.* sinkum h., a: med
dela dem den h. nattvarden 1. yttersta 
smörjelsen, VG.* h. manni i hem ok ur 
heme, n. med dop och den h. nattvarden, 
ÖG.* bibia sik sva guj h. &c., edsfor- 
mulär, ÖG.* Sk.* ME. Kg. 31; pg. 1. &c. 
lönda skript -per (egh) firi (biskups sak 
1. lea bot), a: böterna undgås (ej) ge
nom enskild penitens, ÖG.*; jfr. VM. I. 
Kr. 13: i. forfals ejer -per trysvar, Ja 
-per hanum egh forfals ejer 1. vilzs eher, 
ÖG* (Jær) til h., IL* SM* h. gojs 
undan eld, U.* SM.* ME. pj. 37: l ; St.* 
hvar sum Jy go Ja -per, a : bärgar det 
skeppsbrutna godset, Bj.* h. hö ok kör
ne, bärga det, VG.* Jfr. Laghhiælpa.

Hiælt, n. (Isl. hjalt) svärdsknapp, sia 
mæj hornum ælla -tum, allitt. ÖG.* 

Hiærne, m. hjärna. Sk.* Jfr. Hör, Hiar- 
na hinna, Hiern skal.

Ho, se nvar, pr on.
Hof, n. 1) hof (aula). ME.* Chr.* 2) 

riksdag (i Danmark, det så kallade da- 
nehof). Sk.* Jfr. Mb. D. Gl. d. o.

Hof, m. hof, måtta, sedighet. h. i or- 
dum ok athavum, VG.*

Hof, m. se Hover.
Hofda, se Hofja.
Hofdabolster, se Hufjabulster.
Hotfa», n. (af hover) fäkreatur med 

hofvar. h. ok hornfæ, allitt. VG.* 
Hofman, m. hofman. St. Kp. 30:2;R. 

34: 3. )( bonde, Bj.* ME.* St. Kp. 23: pr; 
34: pr. nott. 14, 20; Chr. Kp. 6: pr; Tg. 1: 
pr; 41: pr; 42. -nuen, pl. )( almoghe, ME.* 

Hofinæstare, m. hofmästare; förekom
mer här om den som förestår förpläg- 
ningen med mat och dryck vid stora 
bröllopp. St.*

Hofsamber, adj. (af hof, m.) hofsam, 
som iakttager måtta och skick. VG.* 

Hofstokker, m. en träklabb som fä
stes vid hästens fot för att hindra ho
nom att flöja. H.*
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Hof Ja, höfja (hofda), v. a. (afhovoj; 
Isl. höföa, börja) 1) börja. h. ej, sa
ges a) om den som förestafvar eden 
for de svärjande, på landet häradshöf- 
dingen (1. lagmannen), i staden rådet, 
hærajshôfjinge -Je ejin, VG.* ME.* 
Chr.*; jfr. ME. H. 12:1, där samma sak 
uttryckes med orden : Ja skal laghma- 
Jer ok lands næmd hærajshôf Jonge ok 
hærajs næmd Jem væria æller fælla, 
ty lagmannen och bäradshöfdingen del- 
togo i nämndens ed endast genom dess 
förestafvande; och att detta kunde kal
las att hof Ja 1. börja eden är helt na
turligt (jfr. Bihanget). foghaten ok radh- 
mæn -dhen edhen, St.* b) om vitnen 
som svuro i föreden. the tve eden hof
da, = the tve i foredenum æru, SM* c) 
om hufvudmannen. VM.* )( sijan gangi 
til ælleve mæn &c. Sk.* 2) främst (bland 
slägtingar) erlägga I. emottaga dråps
böter. Ja -Jar han halft flri allum, han 
betaler 1. tager först halfva summan, 
då alla de andra sedan utgifva 1. taga 
den andra hälften, ÖG.* -Ji sialver hal
va bot, brojer -Ji (n. den andra hälf
ten) mæj adin ni, VM.*

Hufjabulster, hofdabolster, n.=hofJa 
dyna. ME* Chr.*

Hofja dyna, hovnj dyna, huvuj dyna,
f. hufvuddyna. ÖG* U* VM. II. Æ. 10: 
pr; H. Æ. 10: pr; ME.*

HofJ i, se HovuJ.
Hofjoduker, se Hovujduker.
Hog, Hogga, se Hug, Hugga.
Hogsl, n. ett endast i G.* förekom

mande ord, hvarmed betecknas 1) en 
viss summa pänningar, som fadren till 
ett af en ogift qvinna framfödt barn 
skulle gifva henne: giefi henni h. atta 
1. Jriar marker; stundom skulle gifvas 
4 marker (se Hogsla), men då det säges: 
giefi henni fult h ., menas därmed tro
ligen 8 marker; ehuru detta sålunda 
säges skola gifvas till qvinnan, finner

man dock att det uppbars af hennes 
närmaste slägtingar, då det heter: Jair 
sum h. aigu up taka fajir eja brojir. 
T. öfvs. har: vorbesserunge eres rech
tes 1. des göthnischen rechtes. 2) en 
viss del af egendomen, som efter man
nens död tillföll enkan, men hvars be
lopp är obekant: kuna liauter h. ok ij 
eptir bonda sen, hafi h. ok ij ok ai 
maira. Några förfis meningar härom 
äro anförda i gl. vid G.; hvartill kan 
läggas S-e s. XXVII. Att d. o. är af 
Mnt. ursprung, synes sannolikt; men e- 
huru högsel betyder ett underlag, hvar- 
igenom något upphöjes, af hoog, hög, 
höge, höjd (jfr. Brem. Wb.), tyckes 
det ej höra hit; icke häller synes d. o. 
beteckna förbättring 1. tillökning, ehuru 
T. öfvs:ren så förstått det. Snarare kun
de det härledas från höge, glädje, hö
gen, uphögen, glädja (jfr. Richey, Idiot. 
Hamburg.; också finnes högen i T. öfvs. 
för hogsla), så att det eg. skulle be
tyda tröst, hugnad, hvilken bem. pas
sade både för en vanhedrad flicka och 
en sörjande enka; ordet torde då först 
hafva blifvit användt på det förra af 
dessa fall, och därefter lämpadt äfven 
på det senare; men då det som i se
nare fallet gifves, kallas h. ok ij, är 
därigenom icke allenast det, som gifves 
åt en hederlig enka, utmärkt såsom skildt 
från det som gifves åt en förnedrad 
flicka, utan detta betecknas ock såsom 
inefattande ej blott en tröst i sorgen, 
utan ock belöning för hustruns omsorg 
och möda för boets vård och förkof- 
ran. Ehvad o. h. eg. må hafva betydt, 
är dock bem. af ij icke tvifvelaktig, 
och intet skäl är att tro att dessa två 
sålunda förenade ord någonsin hafva 
betydt två särskilda saker som skulle 
hafva tillfallit enkan; om dylika sam
manställningar jfr. Asker.

Hogsla, v. a. gifva hogsl åt ogift qvin-
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na som födl oäkta barn (jfr. Hogsl 1). 
-Ii hana mij IIII markum, Ja skal han 
hana h. 1. ai h., G.* T. öfvs. har på ena 
stället högen, på det andra högsln das 
ist verbesserunge tun noch rechte.

Hol, se Hui, Huld.
Holagli, n. trä verket, h varpå vatten

rännan i en qvarn hvilar. VG.*
Hold, Holder, se fluid, Holder.
Holde, se Haida.
Holkahanda, adj. indecl. (gen. pl. af 

holkin = hvilikin, och hand) af hvad slag 
som hälst. U.*

Holniher, m. 1) holme. U.* Jfr. Flot- 
holinber, och Dana-, Putuholinber i VG.
ind. n. pr. 2) instängd, afskild plats. I 
liknande bem. brukas o. holm i Norge, då 
därmed menas ”en plet som adskiller 
sig fra den omliggende grund, saasoin 
en jordplet paa en klippe, en græsplet i 
en ager, et stykke afslaaet eng, og desk” 
(A-n.) Se Holms tompt.

Holme, m. = holmber, livaraf d. o. en
dast är en nyare form. ME.* Chr. B. 26: 
l. Jfr. Flotholme.

Holms tompt, f. (af holmber 2) nybyg
ge, anlagdt på en bys betesmark, så 
kalladt för sin enstaka belägenhet, och 
därför att egaren hade inga vitu utan 
garjs, icke rätt till något utanför sin 
gärdsgård, o: var afstängd från delak
tighet i byns egor. VG.*, där på ett 
ställe, utan tvifvel genom skriffel, står 
holmsköp.

Holsar, Holt, se Hulsar, Hult.
Holværi, ett ord, som troligen endast 

tillkommit genom ett fel i äldsta edit, 
af H.*, där, såsom Ih. anmärkt (Gl. I. 
893), för holwäri, halw dyrrä borde lä
sas hol, wäri (1. wari) halw dyrrä, li
kasom i det föreg. står: Wari tha halw 
dyrrä; jfr. Hul.

Hon, hun (lian, hann, haan, G.*), pron. 
pers. f. VG.* ÖG.* U.* &c. gen. hænnær, 
U. Kk. 5; SM. Æ. 7. hænnæ, H. Æ. 2:1;

Sm.* jfr. Hænnær, pron. poss. dat. hæn- 
ni, banni, hænnæ, hæne, VG.* ÖG.* U.*
G. * Sk.* hænnir, VG.* acc. hana, hona, 
VG.* ÔG.*U.*G.*Sk.*ME* hennæ, Sk.* 
acc. hana sammandrages någon gång, 
likasom han, med ett föreg. verbuin 1. 
præp. firij gordhenæ för gördhe hanæ, 
VG.* firina för firi hana, se Firi. — 
Då d. o. i G.* merendels skrifves med 
enkelt n, på ett ställe med aa, däremot 
hann, m. merendels med nn, synes skil— 
naden mällan dessa två ord endast haf- 
va bestått i uttalet (jfr. Han); på några 
orter af Gotland säges ännu ha för 
hon, men detta har nästan kommit ur 
bruk.

Honag, se Hunagh.
Hoper, m. ett stycke jord i åker 1. 

äng. Chr.*, där en yngre hs. för hop 
har homp. Jfr. numper.

Hor, n. hor. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM*
H. Kk. 15: pr, 2; Bj. 15: pr; Sk.* ME. G. 
11. enfalt, tvefalt hor, VG * U.* SM.*
H. * G.* gæra h. undir man, se llndir. 
Jfr. Yfir hor.

Horbarn, n. 1) barn afladt i hor. VG.
I. A. 8: pr; II. A. 11; ME* St.* Chr. Æ. 
ind. 20. 2) oäkta barn i allm. (likasom 
o. horunge nu i tal brukas i samma 
oegentliga bem.). VG. II. A. 10; U.* II. 
Æ. 10:1.

Horbot, f. böter för hor. U.* 
Hordomber, m. hordom, hor. U.* SM.* 

VM.* G.* ME. Æ. 18; St. Æ. 15: pr; Chr. 
Æ. 20.

Hordoms sak, f. = horsak. giva kunu 
(sinni) h., Sk.*

Hoere, f. hora; d. o.förekommer bland 
oqvädinsord. Sk.*

Horenson, m. horson; ett oqvädins
ord som tillkommit genom misförstånd 
af o. hæriansun. Chr.*

Horkarl, m. horkarl, en karl som har 
begått hor. U. Kk. 15: 3. not. 98. sid. 64; 
Bj* G.* Sk.* St.*
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Horkona, f. horkona, qvinna som har 
begått hor. VG.* ÖG.* U. Kk. 15: 3. not. 
98. sid. 64; Bj.* St.* Chr.*

Horkunu barn, n. = horbarn 1. ÖG.*
Hormal, n. 1) mål som angår hor. ÖG.* 

U.* H.* Sm.* 2) hor. vartha inne takin 
meth sann uni -lum, Sm.*

Hormals bot, f. böter i mål angåen
de hor. SM.*

Horn, n. 1) horn. VG. II. R. 24; ÖG.* 
G* Sk. IV. 39. qviki sum h. ok kof ha
ver, allitt., o : nötkreatur och häst, ÖG.* 
böta baje fore h. ok fore hof ok fore 
hunds tan, o: för kreatur som stångar, 
sparkar 1. biter, Sk. L 100. sva.. sum 
ytserst ganger h. ok hova i, a: längst 
ute i marken där hornboskap och hä
star gå i bet, H.* Jser gange h. gen 1. 
a mot -ne ok hof gen hof, o: båda e- 
garnes nötkreatur och hästar beta om 
hvarandra i båda betesmarkerna, så att 
de likasom qvitta med hvarandra, ÖG.* 
Däraf att oo. h. och hover i sådan me
ning genom allitt. sammanställas, följer 
icke att h. för sig själf betyder nöt
kreatur och hover häst, hvilket ock 
gäller om Isl. horn; och då detsäges: 
ef horn eÖa hofr verÖr manus bani, haf- 
va båda dessa orden sin eg. bem., och 
beteckna just de vapen, med hvilka 
kreaturen dödat en människa. Jfr. Nöts
horn. 2) dryckshorn. sia annan msej 
-num sella hiseltum, ÖG.*, där h. af Ver. 
och Locc. öfvs:s: ferrum capuli instar 
cornu prominens, då h. och hiselt skulle 
vara synonyma. Jfr. Diurs horn. 3) nag
lar. synis a (n. barni) h. ok har, barn 
havir baji h. ok har, allitt. U.* VM. I. 
Kr. 6: pr; IL Æ. 12:4, där Ih. tror att 
h. är sammandr. af horund (Isl. hörund), 
hud (jfr. Harnnd), hvilket ej synes san
nolikt, fastän Sk. 1.2. har hnj ok har; 
och att i gamla T. lagar haut und har 
i helt annan bem. sammanställes (se 
Hit. Gl. o. haut), tjenar här ej till nå-

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XI

gon upplysning. var Ja takin (msej trul- 
dom) mæj h. ok har &c. VM.* Sm.*, där 
naglar och hår nämnas såsom redskap 
för trolldom; jfr. Troldomber. 4) alta
res hörn, altarhörn. Se Altserse horn. 
Isl. och N. horn brukas i bem. af hörn 
i allm.

Horn band, n. hornband; så kallades 
ett slags hälla som brukades på oxar, 
och hvars ena ände bands vid en bak
fot och den andra vid hornen. G.* Gol- 
ländingarne kalla nu på några orter 
honnband (= hornband) band, med hvilka 
oxarnes horn bindas vid oket.

Hornfse, n. hornkreatur. Se Hoffæ.
Horn gata, f. = hiorj gata. Se II i or J 

gata.
Horn stokker, m. en träklabb som bin- 

des vid hornen på nötkreatur för att 
hindra dem att göra skada. H.* Ver. 
tror att härmed menas ett ”bräde som 
bindes for pannan på otam boskap att 
han ser inte flöja öfver gärdsgården”; 
men fisel fore öghsen nämnes särskildt 
på s. st.

Horo, se Huru.
Hors, n. 1) sto, prov. hors. VG.* ÖG.* 

ME.* )( hæster, VG* ÖG.* SM.* VM.* 
ME.* St.* Chr.* )( gangare och rinnare, 
SM.* 2) häst 1. sto. Sk* )( nöt, VG.* 
ÖG.* SM.* Sk.* utamt h., VM.* vild h., 
Sk.* Jfr. Stoj-, Vildi hors; Hyrsa, Rus, Örs.

Horsak, f. 1) horsak, anklagelse för 
hor. giva kono sinni, inanni 1. kono &c. 
h., VG.* ÖG* SM. Kk. 15: 3. not. 8; Sk* 
vinna Jörn til h., fallas adla vserias firi 
h., ÖG.* Jfr. Hordoms sak. 2) hor. Sm.*

Horsiang (horsiseng, -sseng), f. eg. säng 
där hor begås; äfven själfva brottet, 
varja drsepin i k., ÖG.* U.* taka man 
inne msej kunu 1. var Ja takin mæ J ku- 
nu i h., ÖG.* VM.* Sk* fallas sella vser- 
ias firi h., ÖG.* bot f. h., VM.*

Horstakka, f. (af stsekkia) stympad 
horkona; en titel som gafs åt en hu-

7. 36
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stru hvilken, för begånget hor, hår, ö- 
ron och näsa hade blifvit afskurna. U.* 
SM.* VM.* I Jonsb. Ll. 39. kallas en 
häst stakka, af hvilken taglet jämte en 
del af själfva svansen (röfa) blifvit af- 
hugget; enligt Ä. GulL. (NGL. I. 85) 
sknlle en trälinna som, för stöld tredje 
resan, miste näsan, sedan förut båda 
öronen hade blifvit afskurna, heta stu
va ok nuva, o: stympad och näslös (nu- 
va, af nef, näsa, har för rimmet med 
stuva fått denna form; jfr. Reje).

Hortuta (hortugha), f. horkona ; före
kommer såsom oqvädinsord. VG.* I af- 
seende på senare delen af d. o. anför 
Ver., förmodligen såsom landskapsord, 
”vargtytta, gammal varginna,” och ”tytta 
på Dalska, farmoder I. mormoder, gamla 
mor”; tytta, tötta, titta, brukas i flera 
landskap, i synn. i Dalarne, i bem. af 
faster och moster, äfven af gammal o- 
gift qvinna, och såsom oqvädinsord 
till qvinnor; Ih. (Dial. Lex.) uppgifver 
teta såsom på Gotland brukligt i bem. 
af farmor; och enligt Rz. (s. 770) skall 
till och med hortuta förekomma såsom 
oqvädinsord i Småland.

Hos, præp. 1) hos. VG. I. Md. 11 ; A. 
8:1 ; G. 5: pr. &c. ; Sk.* 2) vid. ax Jær h. 
læggia, n. vid vägen, SM. B. 5: 2. staf 
sin h. (n. fæ) stinga, VG. I. PB. 10: i. 
Jera manna (n. sum) Jær h. varn, a: 
tillstädes, VM.* ær eigli Jæn skyldaste 
h., VG. I. A. 14: pr. vyndue h. gade, Sk.*

Hoser,? pl. (T. hosen) byxor. Sk.*
Hova vægher, m. (af hover) väg, be

stående af spår af kreatur med hofvar. 
vi saghum -vægh ok klöva (vægh) &c. 
VM* ME* Chr.*

Ho va Jer (hövajer, VM.), adj. som har 
hofvar. klövat (n. fie) teller h o vat, baji 
hövat ok klövat, SM.* VM.* ME.* St.* 
Chr. Kp. 1 ; Tj. 15: pr; 10: pr.

Hover (hof, Sk.), m. hof (vngula). Se 
Horn 1. Jfr. H;est hof.

Hovo J ho vu jj, hovud, huvuj, hnvut ; 
hafuj, G.; dat. Iiofji, höfji, liofdi: haf- 
Ji, G.), n. 1) hufvud. VG.* ÖG.* SM.* 
VM.* H.* Sm. 13: 2; Bj* G.* Sk.* misti 
h. sit, halshugges, St.* Chr.* taka vapn 
ivir hö Je (för höfje) sinn, fråntaga en 
annan ett vapen, t. ex. ett svärd, just 
då det af den andre svänges öfver ens 
hufvud i afsigt att därmed göra skada, 
SM.* standa a halsi ok a höfdi, se Hals. 
elder ær hofji höghre, högre än huf- 
vudet, a: lös; se Elder, Jær ær hiorj 
sum tiu h. æru, o : tio fäkreatur, U.* Jfr. 
Huld, Axlar hafuj, Hafja tal, Hofja.
2) enligt ÖG.* hufvuddel af omynd: Jry 
h., mæla kunu bulster at (n. enu) hof Je 
at andru (n. hof Je) eghn at Jri Jia gull, 
Jæt ena -Jit, at andru 1. JriJia -Je.
3) ytre kanten af en by, som går långs 
efter alla tomterna, at hofjiim )( at 
æg, se Æg.

Huvnjbani, m. dråpare, tunga h., tun
gan är hans dråpare, U.*

Hovujduker (huvuj-, hovudd uker; 
hof Joduker, VM.), m. hufvudkläde. ÖG.* 
U.* SM.* VM. II. Æ. 10:pr;ME.* Chr. G. 16. 

HovuJ dyna, se Hof Ja dyna. 
Hovudgæld (hovet giæld), n. 1) lånt 

kapital, skuldsumma. Chr.* 2) betalning 
af själfva skulden. )( asökn, Sk.* 

Hovojlin, huvujlin, n. presterlig huf- 
vudbonad af linne. VG.* Sm.*

Hovojloter, huvuj luter (hovojlot, 
Sk. hafuj lutr, G.), m. hufvudlott; I) 
en af de lotter, hvari ett arf först de
las. VG.* ÖG.* hel, halver h., ÖG.* skif
te lösörum sinum i -lyti (acc. pl.), n. 
mällan sig och sina närmaste arfvin- 
gar, Sm.* Jæt ær en h. sva manga &c., 
denna förklaring angår det fall, då sö
ner och döttrar ärfva, och ej det, då 
iamn arf skall delas i två hufvudlotter, 
ÖG.* 2) en persons andel i arf 1. an
nat gods. liantin nijiar -lut, a: hvar 
sin andel i arfvet, G.* taki up h. sen
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af oyrum, G.* valdi h. sinum, a: hans 
egendom delas, då han ingår i klost
ret, mällan honom och hans barn, så 
att han tager en hufvudlott, hvilken, då 
han dör, stadnar qvar i klostret, G.*', 
jfr. VG. I. A. 9: pr; II. A. 13; Sm. 18. pr. 
leggi fram h. sen, o : sin del af böter
na som skola erläggas af honom och 
hans broder, G.* 3) enligt Sk.* a) den 
andel som tillfaller hvar och en af del- 
egarne i ett bo som delas i lika lotter, 
dock så att broder tager dubbel lott 
mot syster, och moder, då son finnes, 
dubbel mot dotter, komm far ey mer 
sen en h. vijer hans (n. mannens) börn; 
skiftse arvse sinnse i msellin i -tser ok 
sialvum sik ok k. &c. ; bo alt skal skif
tas i -tser en h. them dötha &c. ; bo gan
ge til h., o: till delning i sådana lotter; 
fa 1. taka h. s han take en h. annær myn- 
dser han &c., o: han tage en lott (af 
köpt jord och lösören, en annan tage 
han af hustruns enskilda jord (möthri- 
nis iorth) och af den öfriga egendomen 
(så att han tager en lott af hustruns 
enskilda jord, och en dubbel lott i den 
öfriga egendomen); skifte hans h., o: 
den egendom som vid arfskiflet fallit 
på den döde fadrens lott; taghe han sig 
til h. ; halft hörnen til h. vether fadher 
therre (då barnens lotter sammantagna 
kallas en k.); tha skal (n. knnse) giftses 
til half h. vith svenbarn. b) egendom 
hvari ingen annan har del, ehvad den 
genom delning tillfallit inehafvaren 1. 
icke. Ja ser alt Jæt han a hans h., o: 
så att han kan gifva det åt klostret; 
mæj allum h. sinum in fara )( halvan h. 
giva; allsen hans h., mæj allum sinum 
h., a: all mannens 1. hustruns egendom, 
&c., se gl. vid Sk.

IIuvuJ ramarkar, m. pl. hufvudråmär- 
ken, råmärken som utvisa omkretsen 
af alla tomterna i en by. ÖG.*

Iliivujsak, huvujs sak, hovoj sak (hu-

vuts sak, huvudsak), f. hufvudsak (hvar- 
om tvistas). ÖG.* Sk.* ME.* St.* Chr. Tg. 
12:1.

HuvuJ sar, hovuj sar (hovud sar), n.
sår tillfogadt hufvudet. SM.* VM.* H.* 
ME.* St. SV1.16: pr; Chr.SVl. 16:pr. Jfr.
Hovujsære.

Huvujs ejer, m. ed angående hufvud- 
saken. )( forfals ejer 1. bujs ejer, ÖG.* 

lluvujs mal, n. = huvujsak. ÖG.* 
Huvujs mal, n. det mått 1. indelning, 

hvarigenom bys egor äro fördelade mäl
lan grannarne. humper utan h., ett jord
stycke som någon eger utom denna 
räkning 1. gemenskap med grannarne, 
ÖG.* Jfr. Byamal, Byabrut.

Hovojs majer, huvujs majer, liovujs 
man (huvujsman; i nyare hss. hövizman, 
hövitsszman), m. 1) hufvudman, a) i brott 
1. ansvarighet. ÖG.*U.pg.7'.5;VM.*Sk* 
)( Jæn Jær til halp, U.* )( Jien i Hök 
ok farunöte var, SM.* VM.* ær 1. vari 
hvar h. firi (sialvan) sik, hvar för sig, 
af dem som deltagit i gärningen, anses 
och ansvarar som hufvudman (och ej 
blott som medhjälpare), VG.* ÖG.* U. 
Kg. 5: pr; SM. Kg. 5: pr.; hvartill bör läg
gas SM. Æ. 5: pr., där malseghande u- 
tan tvifvel genom skriffel står i st. f. 
howz man. b) i edgång. ÖG.* SM.* VM.* 
H.* )( livar istajaman, VG.* )( ejviti, se 
EJ viti. )( ejs mæn, VM.* h. sum fore 
ejc ær, VM.* 2) höfvidsman, höfding, 
befälhafvare. ME.*St* konungs h.,Chr* 
var (n. konungens) h., Sk.*

Hovosilver (för hovodsilver), n. huf- 
vudprydnader af silfver. St.*

Hovojsynd, f. synd, för hvilken skall 
undergås uppenbar skrift. VG.*

Hovothsækt (hovudsækt, huvudh sækt), 
f. hufvudsaken som genom rättegång 
utsökes; förekommer i nyare hss. i st. 
f. hovothsak. ME * St.* Chr.* 

Hovujsære, n. = huvuj sar. SM.* 
flovoj tekn, n. synes betyda en må-
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lad bild (tilläfventyrs porträtt). VG.* 
Ih. (Gl. o. let) öfvs:r: primaries imagines.

Hovojtiunda, v. a. gifva hufvudtionde. 
VG.* Jfr. Hovojtiundi.

Hovojtiundi, m. hufvudtionde, tionde 
af lösegendom som i Västergötland gafs 
till biskopen. VG.* Denna tionde om
talas i tre bref af 1220, 1257 och 1279, 
Sv. Dipl. N:r 189, 440, 658. Om huf- 
vudtionden, äfven på Island och i Nor
ge, är utförligt handladt af K. Maurer, 
Geber den hauptzehnt einiger nordger
manischer rechte, München 1874.

Hoy, Hoygri, Hoyra, se Hö, Höghre, 
Höra.

Hoysletr, m. höslåtter. G.* Nu bru
kas på Gotland o. hojslet i bem. afen 
höslåtter, till hvilken samlas en mängd 
människor; ga i hojslet är att samlas 
till ett sådant arbete; på några orter 
betyder hojslet själfva ängen som skall 
slås.

Hiidli, se II ii]).
Hufa, se Huva.

hugg, hog (hag, hagg, G.), n. 1) 
huggning, huggande, a) i allm. Se Af-, 
Hiorjahug. h) hygge, huggning i skog 
(af ved ficc.). VG. II. Forn. ind. 12, 14. 
göra h. a skogh, SM.* lagha h., rättig
het, att hugga i bys allmänning, VG.* 
Jfr. Of-, Skoghar-, Storja-, Tiniherhugg. 
c) huggande med vapen (i strid), h. ok 
bardaghi, SM.* drap æller h., VM.* 
standa i haggum ella i oristu, G.* d) 
halshuggning, döma man til hugs ok til 
hanga &c., o: till halshuggning och häng
ning &c. VG.*, där flera straff för stöld 
äro uppräknade, af hvilka dock blott 
ett i hvart fall skulle ådömmas. ko- 
na a eig h. ok eig hanga, o: skall ej 
undergå något af dessa straff, VG.* 2) 
hugg (med svärd &c.). ÖG.* ME. DrVJ. 
1. h. «Her stinger kan hænda, St. Sk. 
8. h. eller skut, Chr. DrVd. 1: t. lteggia 
h. æller styng a man, ME.* Chr. Kg. 27:

pr. hand fylgher eig hugge, se Fylghia 
3. öve var Jer i hugge takin, o: då den 
är upplyftad för att hugga, H.* af enu 
hugge kunnu tu sar var Ja, ÖG. VaJ. 1: 
pr; ME. DrVJ. 2: pr; Chr. DrVd. 2. hug
ga tva mæn i hugge eno, U.* hugga., 
mæj 1. i cno hugge, Bj* varjæ hog
gin 1. vetæ Here sar at eno hogge, Sk. 
1.113. af huggas innan eno 1. at andro 
hugge, St. SV1. 20: pr. 3) slag. ÖG.* G.* 
Sk.* Jfr. Bens-, Blok-, Nævæ-, Stangæ-, 
Staffver-, Stens-, ) a Ja hug: Luka hagg. 
4) hugget sår. )( sar, Sk. I. 95. not. 25; 
V. 3:12. n. 32. töre h., se Thör. )( bla- 
najer æller blojvite, ME. EJs. 20: pr; 
St."' Chr. Eds. 16: pr. — Jfr. Hugga.

Hugher (hugh, hoff, Sk.), m. håg, sin
ne. manni kan h. vændas, U.* VM. I. G.
1 ; IL Æ. 1: 3 ; H. Æ. 1: 3. hvat Jem skil 
hæl æller h., allitt., ehvad döden 1. hå
gen (genom äktenskapsskilnad) åtskiljer 
dem, VG. I. B. 4; G. 5: 1; II. G. 6; jfr. Hæl. 
Jæn (n. man) guj hanum i hugh skiu- 
ter, ME.* Chr. Tg. 1: pr. meth (forakt 
ok) berad h., foruden berad h., Sk.* 
Jfr. Hughi, iffykilhughajer.

Hugga, hogga (hagga, G. impf, hiog, 
hiögg, pl. hioggu; part. pass, huggin; 
haggvin, G.; på Gotland säges ännu hag
ga, impf, hjegg), v. a. I) hugga (med 
svärd, yxa & c.), h. hand &c. af manni, 
VG.* ÖG.* U* SM.* Sk.* h. annan sar 1. 
Herum sarum, ÖG.* VM. II. M. 21: i, 2. 
sar värjer -get, Sk.* varja -gin i ho- 
voj, VG.* St. SV1. 9: i. h. fæ i hæl, ÖG.* 
tinnar -ger, o : dräper, ÖG.* h. at manni, 
ÖG.* U.* ME. DrVJ. 1 ; SVJ. 1: pr. Jæn 
ær til (n. annars) hiog, ÖG. Vaj. 17: pr. 
h. bat 1. farkost ur läse, ÖG.* SM.* -ger 
för nijer (n. Jræl), o: om han forr, ge
nom vidjans afhuggande hvarmed trä
len är upphängd, släpper ned honom, 
ÖG.*; jfr. IViJer hugga. h. störa fran 
garji, II.* h. torfu af hafji, G.* h. döj- 
vija las, tymber, löfstak, störa las, troj
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«ce. (n. i skogen), U.* SM.* H.* Sk.* -gin 
fang, se Fang 4. h. hagha, se Haghi. h. 
(n. i skog) fore fæ, Sk. 1.185. jfr. II. 114. 
taka annan -ande i skoghe sinum, Chr.* 
bryta æller h. vindögha, göra fönsler- 
öppning på vägg af sten 1. trä, Sm.* h. 
sunder, se Sunder, h. ater vsegli, se A- 
ter 2. rnnir a (n. luellu) liognar, H.* h. 
mans fred af hanitm &c., se Yapna tak. 
-gas (dep.) tve nuen (annar värjer sar 
ok annar drsepin &c.), o: två strida med 
huggvapen, och endera 1. båda blifva så
rade, 1. den ene blir sårad och den an
dre dräpen, U* SM.* VM.* Jfr. Af-, Fi- 
ri-, Dp-, Uthugga; Jarnhuggin. 2) hug
ga ned, fälla (trä i skogen). II. ek, un- 
dirviju, skogh &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* G.* Sk* af stumne h. (n. trä) ok 
gæra (n. hus), ÖG. Vins. 7: pr. It., abs. 
(i skoghi Sec.), VG. II. J. 19; Forn. 7,10. 
6cc. ; ÖG. B. 30, 31; SM.* G.* sanue lund 
snm (n. trie) -get vare, Sk.* taka an
nan -ande, Chr.* 3) afhugga. h. fsestur, 
tugh, Bj* St* 4) tillhugga, h. (sæ) ax- 
ul, andurstang, krakæ, VG.* Sk.* Je 
skulu h., )( aka, o : göra ti mm era rbe te, 
Sm.* 5) sönderhugga, h. klæji scllervapn 
annars, VG.*ÖG* VM.* ME. Eps. 16:1. h. 
garj, hus, hat, ÖG.* VM.* H * ME. B. 8: 
4. h. seller bryta (garj 1. lij a garje, 
SM. B. 2:1. 6) hugga sår, i synn. göra 
fullsår. ÖG. Kr. ind. 22; Vap l:pr.&c.U.* 
SM.* VM.* Sm* Sk* ME.* St.* )( drse- 
pa, VG.* ÖG.* )( sia, VG.* ÖG* VM* 
ME* )(bseria, SM.*VM* )( sia til blojs, 
sia blojviti, hambla, sia skeno, skena, 
stinga, se BloJ, Blojviti <Scc. h. annan 
fullum saruni 1. fullsseri, se Sar, Full- 
sseri. h. huvujsar, kötsar, ME.* varjæ 
-gin, Sk.* finger vardha -gin, St. SV1. 
6: i. -as msen seller drsepas, dep., o: gö
ra sår 1. dråp, VM.* Jfr. Lythuggin. 7) 
halshugga, kona ser eig -ande ok eig 
hangande, o: skall ej halshuggas 1. hän
gas (jfr. Hug 1 d), VG.* Jfr. Halshugga.

8) slå. til Ii. (msej hvassi gesl), VG* 
ÖG.* Jaen sum til (n. annars) hiog, ÖG. 
Vap 23: pr. 9) bilas (om gall). VG.* 
ÖG* SM*

Hughi, m. (Isl. hugi) = hugher. hvat 
hem skil hselder hsel seller h., skil Jem 
at hsel seller h. (jfr. Hugher), VG. II. Fr.
8 ; J. 9. Jfr. Athughi.

Hugna, v. a. hugna. Chr* hugnas, dep. 
(Isl. hugnask) behaga, vara i någons 
smak. taki thet hon uni -as, St*

Hughnajer (gen. -Jer för -Jar), m. 
hugnad, tröst ok k., gagn ok h., SM.*

nughsa (huxa), v. a. 1) begrunda. VG. 
IV. 14.17 ; 19: pr. sik um h., h. sik um, 
U. pg. 8: 5; ME.* Chr* 2) upptänka. VG. 
IV. 14:1.

Hughsan, huxan, f. (Isl. hugsan) efter
tanke, begrundande. VG.* Jfr. Umhugli- 
san.

Hugstor (huxstor), adj. (afhugher; Isl. 
hugstorr) slormodig, stolt, balder ok h., 
VG.*

Hugundi, n. pl. (Isl. högindi, pl. be- 
qvämligheter, hvaraf -da-luis, afträdes- 
hus) beqvämlighet. -da (gen.) niauta, o: 
kasla vattnet, G.* Jfr. Höghinde.

Hug vakn, n. huggvapen, vapen att 
hugga med (såsom svärd och yxa). )( 
lifvakn, H* Jfr. Folkvapn.

Hugje, se Hyggia.
Hui, hol, n. 1) hål. Sk.* Chr* fylghia 

(biiiin) til stok ok hul, a: den ihåliga 
trästamm där biua satt sig (jfr. Asker), 
SM. B. 30: l; ME. B. 29:1; Chr. B. 39: l. 
2) bröst- och bukhåligheten. hulsar i 
nijra huli, o: i bukhåligheten, )( i yvra 
huli, i brösthåligheten, H* Sk* vartha 
huggen eller stungen i h. hryst eller 
arm, St.* Jfr. Hulsar, -sære. 3) det inre 
af hufvudet; jfr. Hulsar 2. Om för hol- 
væri, H. M. 9: i, bör läsas hol, væri, 
såsom Ih. antager (jfr. Holværi), kan 
h. icke här, såsom han tror, betyda 
abdomen„ då hulsar både i nidhra och
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yvra liuli i det föreg. äro nämnda; 
här talas däremot om hovud sar, och 
måste därför menas det inre af hufvu- 
det, hvilket ock Locc. lär antaga, då 
han öfvs:r: per cutem in interim ca
put aut cranium (förmodligen menas: 
per cutem aut cranium in interius ca
put). 4) håla, gömställe (för tjufgods) ; 
äfven undan döljande, böte .. sva fore 
h. sum fore Jiufti, H.* Jfr. piufliol.

Hula, f. håla. Se Armhula.
Huld, hold (hull; hoi, Chr.), n. hull, 

kött. brister huj sella (skriffél för ok) 
h., a: blodsutgjutelse sker genom den 
brustna huden, )( brister h. innan ok 
halder huj utan, då den inre bristnin
gen i köttet visar sig genom hudens 
mörka färg (svarta slagh), ÖG.* fa ater 
h. ok huj, allitt., den som legt krea
turet, återställe det, VG.* nyti h. ok 
huj, det döda kreaturets égaré behål- 
le det (och får i det fallet endast dess 
halfva värde ersatt), VG.* kan lik up 
takas fylghis at.. h. ok har, Sm.* agha 
skotbogh mæj h. ok har, H.* fullsæri 
&c. i -di )( i liofpi, U.* SM.* H.* Bj.*, 
där h. utan tvifvel, såsom endast mot
satt hovuj, betyder kroppens köttiga 
delar i allm., och ej må, såsom af Ih. 
blifvit gjordt, förblandas med hul; och 
samma hem. har troligen o. hull då det 
säges: värjer man huggin sella stungin 
i h. mej sværje )( huggin i lui vu J sella 
arm, ME.*; men då ordet på det mot
svarande stället St. SVl. 7. (där sam
manhanget äfven är ändradt) i de flesta 
äldre hss. skrifves holl, hul, och i Chr. 
SVl. 6. hool, torde dessa lagars förf. 
hafva tagit ordet i annan mening.

Hulder (acc. holl för hullan, VG.), 1) 
huld, nådig, bijia sva sser guj h. &c., sva 
se mser guj h. &c., edsformulär, VG.* 
SM.* ME. Kg. 5: 8; 6: 5; Egn. 12; H. 9: pr; 
pj. 19; St.* Chr. Kg. 5: 5. &c.; angående 
holl som i detta sammanhang förekom

mer i nom. och acc., se Bihangel o. guj. 
Jfr. Vat, Vatter, Hylla. 2) tillgifven. huile 
ok trone Jisenistomsen, SM.* ME.* Jfr.
Hyllest.

Hulder, part. pass. se nylia.
Hulikin, hulkin, se Hvilikin. 
Hulkalund, se Hvilka lund.
Hulsar, holsar, n. (Isl. holsår, holund)

1) (af hul 2) sår som inträngt i bröst-
I. bukhåligheten. SM* Sk.* ME. SVl. 9. 
not. 2; men troligen skriffél för fulsar, 
SM.* )( hovojsar, SM.* VM.* H.* ME. 
SVl. 15: pr; St.* h. i nijra 1. yvra kuli,
H. * Sk. 1.88; V.l. Då Y. SelL. II. 38. mäl- 
lan orden: særær man annær hol sar 
och: ællær gômæn hand oskickligt in
flickar en definition på holsar: thæt kal- 
lter man h. tluer æntingh scr i öfrte gulf 
ællær i næthræ gulf, har detta blifvit 
så misförstådt af Mb. (T). Gl. d. o.), som 
om de följ. orden: ællær gômæn hand 
&c. också skulle höra till denna defi
nition, hvaraf åter följt det misförstånd, 
att då sedan på anf. st. nämnes hol sar 
ællær tvi mynt sar æller en mynt sar, 
ællær här på första stället skulle bety da 
antingen; KR. hade dock redan (GDL.
II. 357) förklarat detta ställe riktigt, 
ehuru han icke anmärkt det otjenliga 
sätt, hvarpå definitionen där blifvit in
flickad. Jfr. Hulsære. 2) äfven sår som 
inträngt i det inre af hufvudet (jfr. Hul 
3). Sk. 1.88;V.l.

Hulsære, n. == hulsar 1. U.* G.* )( ho- 
vujsære, SM.*

Hult (holt), n. (Isl. AS. IV. holt, T. holz) 
liten skog, skogsbacke, prov. hult. halta
I. troa a h. eja 1. ok hauga, allitt. (jfr. Lun
der), G.* Jfr. Bursuholt m. fl. n. pr. VG.*

Huma mal, n. (af humi) mål som grun
dar sig på osäker mistanke. )( yppinbar 
mal ok laghvunnin, laghkallaj mal, ÖG.* 

Humblagarjer, m. humlegård. SM.* 
VM* H.* ME.* St. Thj. 8; Chr.*

Humbla stang, f. humlestång. Chr.*
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Hiimbla tiuver, m. humletjuf. Chr.*
llinubli (umbli, G.), m. humle. U.*SM* 

G* ME* St. Kp. 3: pr; 34:1; Thj.8; Chr* 
Jfr. Yilhumble.

Humi, m. (Isl. N. hum, n. skymning) 
hum, dunkel föreställning, mistanke. ÖG.* 
Jfr. Huma mal.

Humpa, v. a. ett obekant, tilläfventyrs 
misskrifvet ord, som synes skola betyda 
förfalska, uppblanda, utspäda (drycks- 
varor). h. drickio, St.*, där, såsom va
riant i ganda tryckta edit, anförs plum- 
pa, ett ord som ej är kändt i någon i 
detta sammanhang passande bem.

Hamper, m. urfjäll, ett från en bys 
öfriga egor skildt jordstycke. ÖG.* i 
-pc adla hape, i -pum ælla hapiirn (då 
två synonyma ord för allitterations skull 
sammanställas), ÖG.* ten egli ter förra 
salt af (n. ior}>) -pum, o: något såldt 
från (jorden) i särskilda stycken, ÖG.* 
Ordet hump brukas ännu på några or
ter i bem. af ett stycke jord, t. ex. 
skogshump, ängskamp; i Norge betyder 
det ”bjergknold, en liden klippe” (A-n). 
Jfr. Hoper.

Hun, pron. se Hon.
Hun,? takås, i hvilken bem. ännu 

på Gotland säges häun 1. liun, som, ge
nom en falsk härledning, af några 
tros vara bestämd form af häu 1. hu, 
a: huf, tak. ær helt hajtc k. ok hell, 
ær hvaske hrutit h. ella hell, allitt., om 
hvarken takåsen 1. trösklen är bruten, 
a: om från det öfversta till det neder
sta af kyrkan 1. huset inte är sönder
brutet (jfr. Hell), VM.* G.*

Hunagk, honag (kanung),? (Isl. hu- 
nang, n.) honing. SM. Kk. 7: pr. not. 70 ; 
Sm.* Chr.*

nundari (hunderi, G.), n. 1) härad. 
U.* SM.* VM.* St.* )( skiplagh, SM.* jfr. 
Skiplagh. Iiær^ungs h., fiarjjunger -ris 
1. af h., se Fiarÿungcr. halft h., U.* 
SM.*; jfr. Halfhundari. alt 1. helt h., U *

SM.* innan 1. utan -ris, U.* SM.* VM.* ; 
jfr. Innan hundaris maÿer. öre af hvarre 
-ris mark, o: af hvar mark, hvilken så
som böter 1. på annat sätt tillfaller hä
radet, SM.* Äfven i G., där tingslagen 
vanligen kallas Jnng, betecknas dessa 
på några ställen med o. hunderi. hun- 
deris men i saina h., rajnnen i sama h., 
-ris rajnnen, G.* — I Upland utgjorde 
flera hundari ett folkland, hvaremot 
kustlandet (roÿin) var deladt i skiplagh; 
men för öfrigt svarade hundari i de 
landskap, där denna benämning bruka
des, mot de områden som i andra land
skap, likasom i Norge och Danmark, 
kallades hæraÿ, hvilket namn med ti
den äfven intog det andras plats, så att 
namnet hundari kom ur bruk, och nu
mera endast igenfinnes i några härads 
egna namn, såsom Erlinghundra, Seming- 
hundra &c. 2) ett härads invånare, ænk- 
ti h. ma fara teller likia &c., alt li. a- 
gher ryjlia ok hroa, U. V. 20: 3. h. skal 
banaman finna, h. allu biij» fa, SM.* h. 
til ÿings qvælia, besvära häradets in
vånare med att infinna sig vid ting, SM.* 
væris kerna fore h. sinu, o: inför tings
menigheten i det härad där han (sva
randen) bor, U.* söki j>æt malsæghan- 
de mu'j) sinu h. ok domara sinum, o: vid 
tinget i det härad där han (käranden) 
bor, U.* VM. II. pg. 16. sökc J>æt læns- 
maÿer ut mæÿ h., a: med ting som döm
mes hem till den skyldiges gård, SM. 
B. 1:1 ; pg. 5: 2. jfr. M. 26: 9 ; pg. 8: 2.

Hundaris hro, f. bro, hvilken det ålig
ger ett härad att bygga och underhål
la. SM.*

Hundaris kirkia, f. häradskyrka, en 
kyrka som troligen var byggd på det 
ställe där häradstinget hölls, för alt 
begagnas af de där församlade härads- 
boarne. )( tolfta kirkia, U.*, där yngre 
hss. hafva härads kirkia 1. huwdhæredz 
kirkia, likasom i Sk. nämnes hæræzs kir-
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kise. Det är sannolikt att, efler chri- 
stendomens införande i landet, kyrkor 
först blifvit uppbyggda på de ställen, 
där häradsboarne plägat samlas för att 
hålla ting, då förut hedniska offer där 
hade blifvit förrättade, men numera chri
sten gudsljenst hölls. Så berättar ock 
Olaus Petri i sin Sv. krönika (Klem- 
Mii\GS ed. s. 82) att ”i förstone ett helt 
härad icke har haft mer än en kyrka, 
och därför varder berördt i lagboken 
om häradskyrkor”. Sedan hafva hära
dets särskilda delar (tolftir), hvaraf de 
nuvarande socknarne uppkommit, blif
vit försedda med kyrkor. Af detta för
hållande finnas ännu spår. Genom själf- 
va namnen tillkännagifva åtskilliga kyr
kor att de ursprungligen hafva tillhört 
hela häradet; så t. ex. i Upland Sol
lentuna, Lohärad, Rasbo (fordom Res- 
bohundari), Vaxala &c., och en i Sö
dermanland benämnd Härad; jfr. Hse- 
rsezs kirkise. I Färentuna (1. Svartsjö) 
härad skall en kyrka af samma namn 
vara äldre än de öfriga, och fördom 
hafva varit den enda i häradet (Sal- 
vius, Beskr. öfver Upland s. 204). Val
lentuna socken, i häradet af samma 
namn, hade en kyrka, som påstods va
ra mycket gammal, men brann upp år 
1856; denna kyrka sades hafva under 
katolska tiden varit ansedd som ”dom
kyrka” för andra underordnade försam
lingar i trakten (Histor. geogr. och sta
tist. Lexikon öfver Sverige), en sä
gen, som utan tvifvel grundat sig på 
en tradition från den tiden, då denna 
kyrka varit hundareskyrka; i samma 
socken är ett ställe kalladt Tingsvall, 
där ting fordom skola hafva varit hållna 
under bar himmel (Salvius s. 111), och 
ett dylikt ställe, kalladt Kongshof, finnes 
i Håbo härad, ej långt från Håtuna kyr
ka (s. st. s. 237). Hit synas äfven de 
kyrkor höra, som hafva namn af Hus

by, a: Konungens fogdes boställe (bland 
hvilka finnes en i Upland med namnet 
Husby-Sjutolft), då på dessa ställen hä
radstingen utan tvifvel varit hållna. Äf
ven må de kyrkor märkas, hvilkas namn 
beteckna ställen för fordom hållna hed
niska offer, såsom Odensvi, Thorslunda, 
Fröslunda och många andra med namn 
af Oden, Thor 1. Freyr. — I de IV. 
lagarne (ML. GulL. och iV. BorgL. KrR., 
NGL. II. s. 142, 294) nämnes heraÖs 
kirkia, som dock ej betyder annat än 
socknekyrka ( )( fylkis kirkia), h varför 
öfvs:en 'ecclesia mater eentumpagï'1 i 
gl. vid GulL. (Köpenh. 1817) är oriktig.

Hundaris insen, m. pl. häradets invå
nare. SM.* G.*

Hundaris nsemd, f.häradsnämnd, nämnd 
af män boende inom häradet, h. skal 
vita hvat.. seller <Scc. U.* SM.* VM. I. 
Efis. 1: pr; II. Kg. 1: pr. h. a vita hvat Jser 
ser sant um, U.* SM.* VM. I. EJs. 3: pr. 
h. vser man, U.* VM. II. Kp. 12: 3. utan h., 
a: utan föregången syn af häradsnämnd, 
SM.* Jfr. Hserajsnseind.

nundaris rsetter, m. häradets andel i 
böter. VM.* Jfr. Userais rsetter.

Hundaris syn, f. häradssyn, syn till 
hvars förrättande män nämnas på hä
radstinget. U.* SM.* VM. II. B. 17: 3. Jfr. 
Hserajs syn.

Hundaris Jing, n. häradsting. U.* SM.* 
VM. II. Kr. 26: 2; M. 7:1; 21: pr; B. 17: 3; 
pg. 18: 2; G.* biuja (bot 1. vaja ej) a 
-gum Jrim ok folklands Jinguin tvem 
(hvilka fem ting, 1. eg. de tre härads
tingen i afseende på erbjudandet af bö
ter och ed kallades laghjing, jfr. Lagh
jing), U.* (u. Folklands Jing). Jfr. Hse- 
rajsjing.

Hund bit (hunds bit), n. hundbett. G.* 
Sk.*

Hunder (hund, Sk.), m. hund. VG.* 
ÖG.* U* SM.* VM.* G.* Sk.* baldæ fæ 
&c. rnsej h. ok hirJa, vrseka bort hund
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ok Mor J, se Hirji, HiorJ. ganga i skogh 
mæj) h. ok bugha, n. för att jaga, H. 
Y. 8: pr. rija, beta man i hæl mæj höke 
ok h., se Höker. böta fore -ds tan, o: 
om ens hund biter någon, Sk. I. 100. 
niuta sum h. græss, se Hræss. Jfr. Fæ-, 
(,arjj-, HiorJ-, Ikorna-, Mio-, Okynnis-, 
Vediiehunder.

KundraJ (hundræj, -ræd, -raja, -ræ-
Jæj, num. hundrade. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
H.*Sk.* tn, Jry h., VG* SM* H*Sk.* 
tvem h. arum, U* Jry -rada arum,SM. 
Coiif. minna æn h. (n. skyla) fa, U.* sva 
mang h., värjer minna æn h., n. mar
ker. VM. I. G. 11: 3. h. marker ok fiura- 
tighi, U* H.* h. (n. marka) gæld okfiu- 
ratighi, 140 markers böter, U.* h. mar
ka gæld, h. gæld, d. s., o: 140 marker, 
då således, likasom i de följ. exemplen, 
h., såsom rundl tal, betecknar en högre 
summa, U.* h. marka gæld, böte h. (n. 
marker) til Jræskiptis, a: 140 marker,
H. * h. marka bot, bötis ater mæj h. 
markum, o: 120 marker, SM.* vari gil
der at Jrinni h. markuin, SM.* jfr. (Gil
da 3. h. gæld i drapum, gilder mæj h. 
markuni, troligen tredubbla dråpsböter 
(]»ræbôte), 120 marker, VM. II. M. 11: 
ruibr., pr. ; jfr. 24:1.

Hnitdraj, n. ett antal af hundrade, 
liggi i 1. gilder mæj -Juin ok iiuratighi
I. lin ruin tiughum, a: 140 marker, U.* 
hvat (= hvart) h., VM. I. G. 11: 3. sælia 
helum -dhum, St.* Jfr. Halfthundræd.

Hundrade, num. ordin, (den) hundrade, 
tuisandefyrahundradesiutighiförste, St. 
Atdd. A.

Hundsima, se Hyndsima.
Hunger, in. hunger. VG. II. J. 5; ÖG. 

G.. 14: i ; ME. Egn. 32: i. manni ligger h. 
a balsi, se Hals.

Hunsivia, f. = hyndsima. Där af
Hunsivioson, m. = hunzæma son. for- 

vum nin h., ett oqvädinsord (jfr. Forvin- 
nai)., St*

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Ät

Hunzæm, f. = hyndsima. Däraf
Hunzæma son (hundzseme-, hunzama-, 

hundsomuson ôte. St.), m. son af en hyn- 
da, hundhvalp (ett oqvädinsord). Bj.* 
St. R. 31:1. not. 84. Ett oqvädinsord af 
samma bem., sukin syn, är brukligt i 
Ryssland, och Morerna i norra Afrika 
uttrycka sitt förakt mot christna med 
titlen rumi ben-el-kilb, a: christne hund
son (se tidskriften Das ausland, 1842, 
N:r 258). Gamla T. oqvädinsord af 
samma slag äro hundessun 1. zohen- 
sun (af zohe, hynda), hundson, merhen- 
sun (af merhe, märr), märrson, m. fl. Jfr. 
Bikiuhvælper.

Hur, se Hvar, adv.
Hurruka, hurraka, f. dörrhake, dörr

stapel (hvarpå dörren hänger), hævia 
lij ur -ku, ÖG.* Första delen af d. o. 
kommer troligen af hurS, dörr (Isl. N. 
=); den senare kunde härledas från 
vræka, vraka, drifva (Isl. reka, hvaraf 
reka aptr hurÖ, stänga igen dörr), om 
ej ordets rätta form sannolikt vore hurd- 
rakki (jfr. Vagh rakki), 1. hurdhaki, 
hurdarhaki; Isl. oki, refvel, tvärträ som 
fästes vid sammanfogade bräder, hvar
af huröaroki, passar däremot här alls 
icke. Om första delen af ordet ej är 
hurd, kan den snarare antagas vara 
beslägtad med AS. heor, hior, horr, Isl. 
hjör (BH.), hjarri, dörrstapel, än härledas 
från hurra, hastigt svänga omkring, så
som Locc. m. fl. trott.

Huru, horo, adv. 1) huru, på hvad 
sätt (quomodo). VG.* ÖG. Kr. ind. 1, 2, 
4. ÔCc.; U.* SM. Add. 1: 3 ; VM. I. B. 6: pr ; 
II. Æ. 4; Sk.* 2) huru (länge, månge ÖCc., 
quam). h. længi, Jikla, mangi ÖCc. VG* 
ÖG. EJs. ind. 4; Ü* VM. II. M. 16: l; Sk.* 
h. marghir, ehuru månge, VG.* h. my- 
kin sum, ehuru stor, Sk. I. Add. C. 4. 
huru litins (gen. n.) Jæt ær vært, Sk. 
1.165. æ h., se Æ. För h. förekommer 
husu, VG. I. K. 1, hvilket väl närmar

//. 3?
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sig Isl. hversu I. hvessu, och därför kun
de synas vara en äldre form af d. o.; 
men då hiisu ej finnes utan på detta 
enda ställe, och icke häller i Isl., är 
det snarare skäl att anse det för skrif- 
fel. — Jfr. Ilvarii.

Huru ledis, adv. (af leÿ) huruledes. 
Chr.*

Hurvina, adv. (Isl. hvarvetna, hvervet- 
na, hvervitna) hvar som hälst, öfverallt. 
G.*, där den yngre hs. riktigare har 
hur vitna; hur är i G. adv. hvar (se 
Hvar); ordets senare del torde kunna 
hänföras till 1. vara beslägtad med o. 
vætti. Jfr. R-t II. 530 ; Eg. L. P. o. vetna.

Hurvit, se Hværva.
Hus (gen. defin. husins), n. 1) hus. 

VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* Bj. 2: l; G.* 
Sk.* h. ok hem 1. hæskaper, se Hem, 
Hæskaper. h. ok bolfæ, Sk.* kirkio hus, 
se Kirkia. lagha h., de hus som sock
nen skall bygga åt presten, U.* SM.* 
læst hus ok dorât, se Læsa. odorat h., 
ÖG.* half h., hälften af husen, ME.Egn. 
30: pr. hemelikt h., se Hemeliker. litet 
h., a: afträdeshus, Sk. I. Add. J; jfr. not. 
21. gæsta h. mans, se Gæsta. hryti h., a: 
qvarnhuset, VM. I. B. 27. h. Jet sum 
JiauJ sufa i, a: fiskarekoja på stran
den; sådana små hus finnas ännu på 
Gotlands stränder, där fiskarebåtar haf- 
va sina landningsställen, G.* dragha or 
husi I. husum, se Dragha 1. taka (Jiuf- 
naj &c.) ur 1. i husum, VG.* ÖG.* i 
husum hittas, se Hitta. Detta ord fö
rekommer äfven om bäfrens boning, 
Chr. Add. B. 5. Jfr. Almænningis-, Byna-, 
Eld-, Fiskia-, Frids-, Fæ-, Hemo-, He- 
melik-, Hæst-, Invistar-, Klokna-, Klæ- 
dhis-, Kok-, Korn-, Kölno-, Hælte-, Nöt-, 
Hværna-, Spannemåls-, Stekara-, Sten-, 
Tævernis-, Verk-, Vista-, lit-, Utvistar-, 
Ærins hus. 2) husrum, härbärge. Isena 
manne h., ME. Kg. 23: pr ; DrVI. 18. syn- 
ia (folki) h., H. Kp. 7. 3) rum, kam

mare. h. eller kista, St.* Jfr. Sang-, 
Symnhus. 4) våning, thry hus hvart thera 
ens hus (gen.) ok mera högt egh, tre 
hus hvartdera en våning högt och ej 
mera, St.* 5) borg, befäst slott. SM.* 
ME.* Chr. Kg. 4: 4-6; 10: l. huset, kong- 
liga slottet i Stockholm, St.* husens 
svenar, se Sven. sitia ofna h., o: på 
konungens slott, såsom befallningsman 
1. ståthållare, Sk.*

Husa, v. a. 1) (af hus 1) bebygga, h. 
tomt &c. U.* VM. II. B. 2: 2; Sk.* ME.* 
(biærgh) h. æller had'Ja (jfr. Hæfjja), 
IL* VM. II. B. 2:1; ME. B. 4: i. 2) v. n. 
bygga hus. h. i akergærji, a aker 1. 
humpe, VG.* ÖG.*; hvarvid märkes att 
i VG. II. J. 29. akræ giærji kan anta
gas vara skrifvet för a akræ giærjji 
(jfr. not. 95; I. J. 13: 2. n. 57. och föret, 
s. VII, XX) ; annars hör h. här under 
bem. 1. 3) (af hus 2) hysa, härbärgera. 
U.* VM.* H. Kg. 6: 2; Sk.* h. ok I. «Her 
hema, U.* VM. II. Kg. 6: 3; Kp. 12: 3; 14; 
H. Kg. 6: 2. — Jfr. Hysa.

Husaby, m. kungsgård, där konungens 
länsman 1. en honom underordnad tjenst- 
man bodde. Då det stadgas att læns- 
rnan skal hujkafla (pi.) up skæra fiura 
af hvarium h., H.*, tyckas i Helsing- 
land hafva varit Here husabyar, där 
under lænsmannen lydande tjenstmän 
hafva bott, likasom i Västmanland hu- 
sabymannen synes hafva varit en lägre 
tjenstmän än lænsmannen.

Husabyman (husuby man), m. konun
gens fogde, som troligen har bott på 
en konungens gård (husaby), men en
ligt VM. har haft en annan befattning 
än konungens länsman. )( kunungs læns- 
man, soknari, biskops majer, VM.* Då 
på ett ställe, VM.*, h. ställes i bredd 
med nokor lænsmans sven, så är däraf 
klart att en h., hvars befattning, åt
minstone i vissa fall, kunnat utöfvas 
äfven af en länsmannens tjenare, varit
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en lägre tjenstmaa än länsmannen; jfr. 
Husaby.

Husalegha, f. hushyra. Bj. 30:3; St.* 
half, all, full h., Bj.* St.*

Husalös, adj. utan hus, obebyggd, h. 
tomt, VG*

Husalösning, f. lösryckning af ett hus 
1. någon del däraf. St.*

Husa skiul (husa skyl), n. gömställe i 
1. bakom ett hus. U.* VM. I. EJds. 9: pr ;
H. M.10: pr; ME* St.* Chr.*

Husætoft, f. tomt. Sk* )( utiorj, ut-
lænde, Sk.* fore -tenæ ok ey meræ, o: 
om han ej eger mera än tomten, Sk.
I. 74. Lat. texten har fundus, )( pre
dict fundis adiacentia, adiacentia prœ- 
dia quee fundis velut membra capiti- 
bus obsequuntur. Det som i Sk. stad
gas om h. upplyses genom U. V. 2: 6: 
tomt ær åkers mojer &c., hvilket N. 
SelL. II. 55. uttrycker så: sva sum hvsers 
hovsethtoft faldser i byn sva skal limse- 
nse utse lseggse a markse (KR. GDL. II. 
156). I Skåne har i senare tider med 
toft menats den jord som låg närmast 
utanför tomterna i de oskiftade byarne.

Husbonde, m. 1) husbonde, jord- 1. hus- 
egare. St. Kg. 13: 3. not. 79. )( landboe, 
bryti, VG.* U* Sk.*ME.SVJ. 9; H. 9:pr; 
Chr* rsetter h., tavernis h.,ME*Chr.Kg. 
27:2. 2) husbonde, husfader, i förhållande 
till husfolket. G. 36: i. )( Jræl, hiona, 
Sk.* h. i garji sinum, G* 3) husbon
de i förhållande till tjenare. St. Kp. 19: 
2; Thj. 3: pr. )( sven, VM.* Sk. V. 6: 24; 
ME. H. 9: pr; St* (u. Sven). )( tienista 
man, Chr* )( leghoman seller trogivin 
man, VG.* )( byrslufolk, G* drsepa &c. 
sin (hserra seller) h., SM.* ME. H. 9: pr; 
Chr. H. 10: pr. stisela af siselfsins h., Bj.* 
4) husbonde i förhållande till främman
de människor. G. 24: pr; Sk. IV. 51. )( 
gsester (til garjs), ÖG.*Bj.*St.* Jfr. Ta
verne. 5) (gift) man. ÖG* U.* Bj.* G*

Sk. 1:1. nott. ll, 28; III. 14; ME.*St* Chr. 
Kg. 22: pr.

Husbrut (husbrot), n. (af hus bryta, 
se Bryta 2) uppbrytande af hus. SM.* 
ME* St.* Chr.* Jfr. Hemsokn.

Husfolk, n. 1) husfolk. SM* 2) = hus- 
ssetis folk. U.*

Husfrugha, kusfruha, husfrua, husfru 
(husprea, hosprea, VG.* husfroya, G. 
husfrö, Sk. hustru, St. Chr. husfröa, 
huströ, hustro 6cc. ÖG. &c. yngre hss.), 
f. (Isl. hiisfreya) hustru (i förhållande 
till mannen, uxor), husmoder (i förhål
lande till huset och husfolket, materfa- 
milias). VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Bj.* 
G* Sk.* ME.* St.* Chr.* )( bonde, VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM* H* Sm. 7: pr; 10:1. 
&c. )( husbonde, U.* G* laghgift h., Ü. 
Æ. IS ; ME. G. 2: 5. bonde seller bryti 
seller jera -ur, U.* SM.* til be Jer ok 
til h., se Hejer.

Husfrudöme, n. husmoders stånd, vär
dighet och rättigheter. U.*, där d. o. dock 
endast förekommer i gamla ed. af U. ; 
jfr. föret. s. LXII.

Huskaper, se Hseskaper.
Huskona (huskunse, i yngre hss. hus- 

qvinde, Sk.), f. 1) trälinna. VG.* ÖG* 
Sk.* )( ssetes ambut, Sk.* 2) träls hu
stru. VG*

Huskunu barn, n. barn afladt med trä
linna. ÖG.*

Husl, n. (Isl. =; AS. husl, husel; MG. 
kunsl, olfer) den h. nattvarden. VG.* 
taka h., vij -Ii taka, VG.*

llusla, v. a. (Isl. =; AS. huslian) med
dela den h. nattvarden. VG.*

Huslgipt, f. en afgift till presten vid 
den h. nattvardens begående, skriftpän- 
ningar. VG.* Jfr. Paska pænningar.

Huslykil, m. hy snyckel. H.* Jfr. Hus 
nykil.

Hus man, m. = hussetis majer. U.*
Hus nykil, m. husnyckel. U.* Jfr. Hus

lykil.
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ïlusprea, se Hnsfrugha.
Hussætis folk, hussætu folk, n. (af si- 

tia, bo) inhysesfolk (jfr. hiissætu ma- 
j^er). U.* k. seller jnet (folk) hus ha
ver leght, U* VM. II. M. 30: 6. Jfr. In- 
liysis folk.

Hussætu majier, hussætis man, m. hus
man, inhysesman, som ej har del i bys 
egor. ÖG.* Sm.* h. j>æn hus leght ha
ver ok ænga sæj seller fse haver, U.* 
Jfr. Grsessseti, Inhysesman.

Hustru, se Hnsfrugha.
Husuby man, se Husabyman.
Hnsvare, husvsere,? husrum, boning, 

prov. husavara, husavarelse, husavar
ning &c. (Rz. s. 268). Sk.* Jfr. Mb. D. Gl. 
o. huiisvsering ; A-n o. husvsere.

Hns jliaiiji, n. husfolk, tjenstfolk. G.*, 
där T. öfvsxen har läst husjiiaut) och 
trott fråga vara om hustjufvar.

Huta, ett troligen misskrifvet ord, G. 
Add. 4, där för huti synes böra läsas 
haiti 1. heiti ; se Heta 1.

Huva (hnfa), f. hufva, qvinnomössa. 
Se Hatter.

Huver, m. (N. huv, takås) det öfver- 
sta af en byggnad, tak. kirkia ser lyk- 
ta]> ovan mæj» huvi, U.* VM. II. Kr. 2: 
pr. ser h. af fallin, o: taket öfver luc
kan till kyrkogården, 1. möjligtvis en 
betäckning öfver kyrkogårdsmuren, U.* 
H. Kk. 18: pr. not. 27.

II u vu j), se Hovoji.
Huva, Huvan, se Hughsa, Hughsan.
Huÿ (hudh), f. hud. ÖG.* SM.* VM.* 

St.* barn var föt mse]> h. ok har, Sk.* 
huld ok h., se Huld. mista h., blifva 
hudsfruken, VG.* VM.* ME.* St.* Chr.* 
gselda h. sina, d. s., ÖG.* döma h. af j>iu- 
vi, dömma honom att hudstrykas, Sk.* 
ME.* Chr. Tj. 8. han a vald um h. hans, 
han må låta hudstryka honom, U.* SM.* 
taka h. ok öron (mans), låta hudstryka 
honom och skära öronen af honom, 
VM.* Jiset sern öra tve seller h. hans,

han skall böta två öre 1. hudstrykas, 
ÖG.* fore görse h. sinse, Sk.* ok jirsels 
h. Jær til, ok h. af ÿrseli, och dessut
om skall trälen hudstrykas, Sk.* lösse 
ÿrsels h., genom böters erläggande fria 
trälen från hudstrykning, Sk.*

Hudha tal, n. antal af hudar. St.* 
Ilujjsfrvka (huÿstrika, huÿstruka, hu- 

stryka), v. a. hudstryka. VG.* U.* SM.* 
VM. II. B. 14: 7 ; Sk.* ME. B. 17: 7; Chr. 
B. 18: 5. h. man vi]> stupuna, Bj. 16.

Hujisverf, ? mindre sår. bloÿssere jiset 
h. heter, SM.* Om, såsom troligt är, 
senare delen af d. o. är beslägtad med 
Isl. sverfa, fila, kanske eg. skafva (hvar- 
af Sv. svarfva torde komma), betyder 
h. eg. hudens afskafning, skrubbsår. 

Hva, se Hvar, pron.
Hvadan, se Hvaÿan.
Hvaifi bain, n. större benskärfva. G.* 

Hvad första delen af d. o. eg. betyder, 
är obekant; T. och D. öfvsxne af G. 
hafva icke vetat det; icke häller Ib., 
som öfvs:er: os verticis (Gl. o. hvif).

Hval,? hval, hvalfisk. Sk.* Att djur 
af de slag, som nu eg. kallas hvalar 
(1. bardhvalar), och ännu på vår tid 
stundom besöka Bohuslänska och Nor
ska kusterna, men numera ej komma till 
den Skånska, fordom äfven här funnits, 
bevisa de i Lunds Universitets zoolo
giska museum förvarade fragmenter af 
två ur sanden på Skånska kusten upp- 
gräfna skeletter, af hvilka det ena sy
nes hafva tillhört balcena mystiretus 
Linn., och det andra balœna boops Fabr.; 
men då de djur som dessa skeletter 
tillhört, kunna hafva blifvit begrafna i 
sanden långt förr än Sk. författades, 
likasom smärre lemningar af hvalar, 
som på flera ställen långt ine i landet 
blifvit funna djupt i jorden, måste haf
va legat där sedan en ännu vida af- 
lägsnare tid, då hela Skåne varit be
täckt af vatten, så bevisa dessa fynd
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icke att den hval som i Sk. omtalas, 
varit ett sådant djur som detta namn 
nu eg. betecknar. Men under namnet 
hval hafva troligen fordom och intill se
nare tider äfven varit inefattade del- 
finer och andra beslägtade djur, som 
ännu stundom infinna sig vid kusterna 
af Skåne, Bleking och Halland; och u- 
tan tvifvel är det ett sådant djur som 
i Sk. förekommer jämte hval under det 
särskilda namnet gôrlæ.

Hvar (hvær, liver: har, harr, ÖG* n. 
nom. och acc. h var t, hvært, hvert; hvat, 
VG. I. Kk. 8: l ; VM.* G.* hver, G.* gen. 
m. hvars, hværs; dat. m. hvarium, hver- 
ium, h var um; f. hvarri, hverre, hver i, 
hvarie; n. hvariu, hveriu, hvaru; hvær- 
ia, H. Kk. 2. l. acc. m. hvaru, hværn, 
hvern, hvan; hvænn, han, hvar, VG.* f. 
hvaria, hværia, hveria), pron. hvar, hvar 
och en (quisque). VG.11" ÖG.* U.* H.* G.* 
Sk.* ME.* hvart, hvardera (man och 
hustru &c.), VG.* U.* Sk.* h. )( annar, 
se Annar 1. -rn staj, se Stajer. hvar- 
annan, för hvar (nom.) annan (acc.), quis- 
que alt er um, VM.* h. annar, hvar och 
en af de andra, VM.* -rt annat, h. Jri- 
Ji &c. VG.* ÖG.* U.* VM.* G* Sk* hvær 
(pl.) fiarja ar, VG.* JriJi h., G.* -rt 
et, hvart för sig, SM.* h. böte, hygge, 
ÖG. R. 4: pr; B. 51. h. 1. -rt um sik, U.* 
SM.* h. sak 1. -rt æptir sinum brntum 
1. vitnum 1. fallum, sinni akomo &c. U.* 
SM. Kk. 15: 3 ; B. 32:1 ; VM. II. M. 35:1 ; 
ME. B. 1: pr; pj. 32; Chr. Kg. 36: pr; jfr. 
Brut 4. h. Jæn sum 1. ær &c. ÖG. Kr. 
17; Sk.* h. Jæn 1. hin (n. ær) var 1. ær, 
Sk.* -rt Jætta, hvart af dessa fallen, 
VG.* af -rie thæsse XL marka sak, St. 
Kp. 34: 6. h. Jerra, VG.* ÖG.* U* G* 
Sk.* ME. Kg. 22, 23: i; 26. &c. h. annara 
soknamanna 1. kirkiumanna, hvar af de 
öfriga socknemännen, VM.*G.* ærvi Jer- 
ra siskini -rt annat, för : ærvi siskini -rt 
Jerra annat, VG * firi balka (gen. pl.)

-rn, se Balker 4. -rt ar siextan ara, hvart 
år af 16 år, a: årligen i 16 år, G.* 
Jær ær h. (hvar och en af dem som 
äro i nämnden) hiivujsman, ÖG. Kr. 18: 
pr. utan hvan pænning, utan all betal
ning, VG.* h. ma at ovæjiajo, hvar och 
en må utan vad (ransaka, n. æn Jörn 
sva ha]i u ni asæmber), VM. I. pj. 7 ; jfr. 
II. M. 30: pr. sæmia ær hæst i -rium, o : 
både angående tionde och andra inkom
ster, Sm* halft af-rio, n. af Svenskar 
och Tyskar, St.* haven sit mærke a -rio 
&c., sätte sitt eget märke på hvart ting 
(som de stämpla, tillika med stadens 
märke), St.* man (acc.) skal h. (nom.) 
til loghæ takæ, Sk.* ]>y at -ru, Jo -ru, 
se po. hvarest, hvarst, en fördärfvad 
form af hvaru, i förbindelsen Jo at hvar
est &c., se po. Jfr. Annar hvar, Annat 
hvart, Hvarin.

Hvar (hvarr, hva, hver; har, VG.*; i 
nyare hss. ho, ÖG.* hvo, hvå, hvem, U.* 
hvo, Sk.* n. hvat; hvart, SM. J. 12: 5; 
H. Æ. 11,12. hvert, G* gen. m. och n. 
hvars;hvas, ÖG.*Sk*dat. m.hvem;hvar
ium, ÖG * Ü * n. hvariu, hvario, hværiu; 
hvi, ME* St.* jfr. Rask, Anvisn. till lsl. 
s. 124; acc. hvarn, hvan; hven, VG.* 
hvem, SM. B. 8: 3; ME. Kg. 31; B. 7: 3; 
pg. 31. &c.; St. H. 11:1. — hvarsum, hva- 
sum, för hvar 1. hva sum, VM.*), pron. 
1) hvilken, abs. hvem, n. hvad. VG.* 
ÖG.* U* VM* H* G.* Sk.* h. Jerra, 
hvilkendera, hvilken af dem, ÖG.* SM * 
VM.* H.* h. ær Jæt, hvem är det, VG. 
R. 5: pr, 2. (jfr. Bihanget). vet eig h. (n. 
sum) drap,VG * h. fiarJungs næmd (acc.) 
skal gæra, ÖG. R. ind. 3. til -rs (hvad) 
Je vitna 1. mæta akomur, til hvars han 
vil, VM. IL M. 21: pr; H. J. 15. hvat bi- 
skuper hælder vil, H.Kk.4. h. (n. sum) um 
han skal döma, h. (n. sum) thet skal gæl- 
da, St.* hvat (n. han) hælder var, hvil- 
ket han var, o: om han var take 1. ej, 
SM* hvat (n. han) hælder ær, hvilket
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han är, o: orn han är galen I. öfver- 
mage, 1. icke, H. M. 2: 2. se hvart seftir 
föjes man seller kuna, se hvart Jset ser 
syster seller broker, H. Æ. 11,12. hvat 
(n. Jset) hselder aer, hvilket det hälst 
är, i hvilketdera fallet som hälst, VG.* 
hvat sum hselder ser, af hvilketdera slag 
(såret) hälst är, Sk. 1.88. hvat 1. hvem 
hon vil hselder, hvarn sum (n. mals- 
seghandin) vil hselder, &c. ÖG.* hvat snm 
hselst kan at kuma, G.* septir hvseriu 
(hvad) Jaet hselst ser, Bj.* hvat hselder.. 
seller, se Hvat, conj. for hvi, för hvad, 
h var för, ME.* St* 2) hvilken som hälst. 
h. sum sarghar, biargs, syndar, gör, 
bryter, bsers, hugger, siar,* halder &c. 
VG. I. Br. 3-5; II. K. 52, 53; ÖG. Kr. 22, 
23; Eps. 5: pr; 8, 10: pr. &c.; U. Kk. 6: 
6; 7: 3; 8: 2. &c.; Bj. 20: pr; G* Sk.* hal
di Jset h. sum leghji, Bj.* h. (n. sum) 
halder, inne vil liggia, skripta brot 
gör, Jagliar gör, Jem havir, han (acc.) 
drseper, VG. I. Forn. 11: 1; II. K. 23, 52, 
72: 5; Forn. 45; III. 111. h. hana raenir, 
U. Æ. 2: pr. h. Jset varja kan, SM.* 
hvsert (eho som) noka gserning gör, 
VG. III. 68. hvat mal Jset ser, VG.* i 
-rs huse thet görs, ME.* hvat thet ser 
annat, ehvad annat det är, n. som han 
tager, St. Eds. ind. 25. h. then thet gior- 
de, Chr. Kg. 27: pr. hvert Jaira sum 
&c. G.* til, i 1. a -rio, till 1. i hvad 
som hälst, St* -ria lej, -rium lundum, 
se Lej, Lund. h. en, en, hvilken som 
hälst (= hvilikin en, se Hvilikin), ME. 
SVf>. 5; St. Eds. 16: l, 2. se hvar, se 
Æ. hvaers kyns, se Hvserskyns. — hvat, n. 
abs. indecl. sammanställes ofta med 
subst. af annat genus, 1. i dat. 1. i pl. 
(a) hvat iorj, utskyld, sak &c. Jset hselst 
ser, U.* a hvat dögre ser han do, e h. 
dagh Jset ser, h. ejom, male, tima ars 
Jset hselst ter, &c. VG.* ÖG.* G.* St.* h. 
brutum, illgserningis manni, utskyldum, 
arvi, Jingi, taka Jset hselst ser 1. Jset

vara kan, h. köpörum man köpir hselst, 
h. skilnaji Jera msellum kom 1. var, U.* 
SM.* se h. sak 1. fse Jset vara kan, (se) 
h. Jingi 1. tima 1. i h. sakum 1. skaja 
Jset kan hselst vara, SM.* h. brutum Jset 
hselst seru 1. til hsenna var Jer brutit, h. 
avserkum han gör, H.* h. husum man 
legher hselst, h. manni sum hser värjer 
gripin, &c. Bj* h. skense sum han far, 
ofina h. marko, e h. manne, &c. Sk.* 
h. hiselp, plago, psenningum &c. ME.* i 
h. stykkiom 1. husum, ME. Egn. 21: l; E£>s. 
ind. 3. mæj h. skselum, se Sksel. h. gsest, 
i h. stadh, &c. St.* han viste eig h. man
ne thet var, a: livarifrån han var (jfr. 
Hvat Isendska), St. Kp. 34: 4. meth h. 
vserdörom, Chr. J. ind. 8. Jfr. Hvat han
da, -stadh.

Hvar (hvser, Sk.* hur, G.), adv. 1) hvar. 
ÖG. Æ. 5 ; U. V. 2 ; G. 64. h. sum ni Jer 
komber, han ser, Jer vilia &c. ÖG. VaJ. 
1:1; Æ. 23: pr; B. 1: 4; U.* VM.* hvar- 
som (för hvar som) kirkia ser oskser, 
VM.* se h., se Æ. h. (sum) hselst, se 
Hselder. 2) hvar som hälst. h. (han) lig
ger, h. hanum sak gifs, man köper &c. 
VG. II. J. 19; Add. 10; U.* Bj. 33: 2; Sk.* 
h. sum bönder göra, han for, &c. VG. 
III. 116; IV. 16:12; U.* G. 65; Sk.* h. han 
far han &c., se Fa 1. h. ser (relat.) Jse- 
Jan &c., se psejan. — Likasom d. o. 
i G. skrifves, säga Gotländingarne än
nu på några orter hur för hvar.

Hvar, conj. om. Chr.*
Hvardagher, m. hvardag, sökendag. 

Däraf
Hvardags klseji, n. pl. hvardagskläder. 

VG.*
Hvarest, se Hvar, pron.
Hvarghi, hvarghin (hvserghin, hvarhin; 

hvserken, Sk. n. hvarghit, hvarti : hvatki, 
G. hvsergith, hvsertegh, hvserken, Sk.*; 
i nyare hss. hvatte, hvaske, hvarken, 
hvarie, ÖG. &c. dat. m. hvarghum, n. kvar- 
gM> pron. (Isl. hvårrgi) ingendera, VG.*
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ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* Sk.* h. Jerra, 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H. M. 22; Bj.*
G. * ME.* St* Chr.* h. böte, o: ingen af 
grannarne, VG. I. J. 9: l. orkar han -rti, 
at ban -rti giorde, U. V. 2: pr; ME.* -rte 
Jæt, se pæn. Jfr. Hvarghi, adv., Hvarti.

Hvarghi, hvarghin (hverghi, hvergin, 
hvarhin ; hværghen, hværkin, Sk. kvar- 
ien, hvargens, Chr.), adv. (Ist. hvergi) 
1) ingenstädes. VG.* ÖG.* G.* Sk.* ME.* 
St* Chr. Kg. 8: 1; Kp. 14: pr; DrVl. 2,7; 
SVd. 5. æn annan vil h. sværiæ, a: hvar- 
ken med den ene I. den andre, Sk.* 2) in
galunda, alls icke, aldrig. VG.* U.* SM.*
H. Kk. 16:1 ; G.*

Hvargum, adv. = hvarghi 2. G.*
Hvaria handa (hvseria handa, hvario- 

handa), adj. indecl. (gen. pl., se Hand) 
ehvad slags. h. banzmal, fie, fiskning &c. 
Jæt (hælst) ser, U.* VM.* H.* Bj.* ME.* 
h. thinge thet hælst ser, St. B. 15:1. h. 
jet hælst ser, ME. B. 38: l; St. Kp. ind. 
10 ; C. 14:4 ; Chr.* h. (embete) som &c. 
St. Kg. 16: 3. se h., U* ME. B. 20:pr;pj. 
13.

Hvaria lejes, adv. (af lej) = hvaria 
land. SM *

Hvaria lund (hvariulund), adv. på hvad 
sätt som hälst. U.* VM. I. M.25;II.M. 
2: pr.

Hvarin, hvarinn, hvarion, hveriun, pron. 
indecl. 1) hvar, hvardera. taki slikt hva
rin (Jcrra) sum annnr (nom. f.), VG.* 
hvarin (nom. f.) nm tolf 1. sisex öra, 
Sm. 4: i. hveriun (nom. f.) kuna, G. 2: i ; 
18: l. hvarion (nom. f.) Jera, VM.* 
hvariun (n. pl.) vitni, U.* kunno halve 
hvarin (acc. m.) vælia, o : hälften af sock- 
nemännen välja hvardera (af två sö
kander), Sm. 4: pr., där hvarin omöjligen 
kan tänkas förbundet med halve. 2) 
hvilken. hvarion synin hælder fællir, hvil- 
ken af synerna (n. hundares 1. folklands 
synen) som hälst &c. VM.* — Man kan 
ganska väl föreställa sig att d. o. först

uppkommit af hvar en (se Hvar 2), och 
med tiden, då detta ursprung blifvit 
glömdt, fått förändrade både former 
och bem-.er, som ej synas rätt öfver- 
ensstämma med detta ursprung, då den 
tillagda ändeisen blifvit begagnad en
dast som en betydelselös fyllnad (jfr. 
Bihanget). Huru d. o. härledes från MG. 
hvazuh och hvarjizuh, hvar och en, se 
R-t II. 529.

Hvarke, hvarkin, se Hvarti.
Hvar staj (hvarstat, hvær staj), adv. 

(för hvarn staj, acc. af hvar stajer) 1) 
allestädes. Bj.* Sk. I. 79. 2) hvar som 
hälst. U. M. 49: 2; V. 24: 2; H. M. 32:1; 
ME.* æ h., se Æ. Jfr. Hvat stadh.

Hvars stads, hvar stajs, adv. (gen. af 
hvar stajer) = hvar staj 2. ME. SVf». 
7: 1. not. 37; St.*

Hvart (hvert, G.), adv. hvart, hvart- 
hän (som hälst). ÖG.* SM* Bj* G.* ME. 
pj. 12: pr ; St.* æ h., se Æ.

Hvart, conj. se Hvat.
Hvarti, pron. n. se Hvarghi.
Hvarti (hværti, hvatti, hvarki, hvarkin, 

hværken, hvarzke, hvatki, hvatske, hvazke 
&c.; hværtegh, Sk. 1.150.), conj. (eg. n. 
af pron. hvarghi, t. ex. far hvarti (in- 
tedera) eig lagh ok eig fie, VG.^ vil 
næmdin h. gæra fiella ælla væria, ÖG.*) 
hvarken. h... ok eig (= Lat. neque .. 
nec), VG. II. Add. 7: 6; ÖG* Sk.^ ME. 
Ebs. 7: i. h. eig.. (ok) eig, VG. IV. 19: i ; 
ÖG.* h. . . teller, VG* ÖG* Ü.* SM.* 
VM.* Sm.* G.* Sk* ME.* St. Æ. 19:1; 
DrVd.15; Chr.* — Likasom framför ord, 
som för allitterations skull äro sam
manställda och förenade genom ok, men 
beteckna samma sak, baji stundom öf- 
verflödigt sättes (se Baji), så förekom
mer i nekande sats framför sådana ord 
hvarti öfverflödigt i st. f. eig, t. ex. h. 
spik æller sper, h. staf æller stol, VG.* 
h. värjer æller garjer, se Yarjer.

Hvartiggia, conj. (smdr. af hvarti tig-
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gia 1. tvæggia, likasom antiggia af an
nat tiggia, jfr. Hvarjing) hvarken (eg. 
inledera af två), h... seller, VM.* — Isl. 
Iivårtveggia förekommer enligt EJ. äf- 
ven i bem. af hvarken, då det åtföljes 
af né.

Hvartvseggia (hvartigia), pron. (af hvar 
tvseggia) hvardera (af två), h. byr, hvar- 
dera af de två byarne, VG.* Att d. o. 
ej blott till bem:en är skildt från det 
nästföreg., utan är ett helt annat ord, 
är klart.

Hvaru, adv. huru. VM.* Detta ord 
kan förklaras som dat. n. af hvar, hvil- 
ken (= quo n. modo) ; men är möjligen 
misskrifvet for huru.

Hvarva, f. ett ord, hvars eg. bem. ej 
är med säkerhet känd; se Rova hvîirva.

Hvarjing, pron. ingendera, intedera. 
ser h. fera til, VM.* Detta ord är utan 
tvifvel sammandr. af hvarti Jing (lika
som hvartiggia af hvarti tiggia), om det 
ej tillkommit genom skrilfel för hvarghin 
1. hvarti.

Hvas, m.? hvass (vass), säf. VM. II. B. 
16: 2.

Hvas, adj. hvass, skarp. h. gesl, VG.*
Hvat (hvart, G. hva Jaet för hvat Jaet, 

ÖG.*), conj. eg. n. af pron. hvar, hvil- 
ken ; t. ex. h. Jem skil (hselder) hugher 
seller hsel, hvilketdera som (hälst) åt
skiljer dem &c. VG.* Ja ma bondinh. 
han vil hselder (hvilketdera han hälst 
vill) hana agha seller hurt lata, h. Jerra 
hon fselde allan byn seller &c. ÖG.* h. 
sum Jaet ser hselder ajalkunu son sella 
friJlu son, ÖG. Dr. 7: pr. h. sum Jset ser 
en sella Here, VM. I. Eps. 2: pr. 1) an
tingen (utrurn). h... seller, VG. II. Add. 
11:13; 13:1; IV. 19: 4; ÖG* U.* SM.* G.* 
ME. G.3; Kp. 9:1; pg. 11. «Ce.; St* h. hsel
der .. sella, VG.I. S. 1;ÖG.* U.*G*Sk.* 
2) ehvad (sive). (se) h. . . seller, VG.* 
ÖG.* U.* SM.*Bj.*G*Sk.*ME*St* (se) 
h. hselder .. seller, VG. I. A. 5; R. 9: pr;

J. 3:3; M. 2; Br. 3. &c.; ÖG.* U.* SM.* VM. 
I. p.8; G* Sk.* ME* h. sum (hselder).. 
seller, ÖG.* U.* G.* Sk.* h. merse värjer 
sar seller lyte, h. beider.. som, Sk.* Jfr. Æ.

Hvat handa, adj. indecl. (gen. pl., se 
Hand) hvad slags. St.* Jfr. pron. Hvar.

Hvatki, hvatske, se Hvarghi, Hvarti.
Hvat köns, hvatskyns, se Hvserskyns.
Hvat lsendska, adj. indecl. (af lsend- 

sker) från hvilket land. h. manne skal 
vara &c. St. Kg. ind. 6, där efter h. o. 
manne står i st. f. nomin. man (likasom 
hvat manne, h var ia handa thinge); nå
gra hss. hafva orätt -lsendskum.

Hvat stadh, adv. på hvad ställe, se h., 
hvar som hälst, St.* Jfr. Hvar, pron., 
Hvar staj.

Hvajan (hvadan, hvseden, Sk.), adv. 
hvadan, hvarifrån. SM.* Sk.* St.* böte 
malsseghanda h. han ser, o : där han (måls- 
egaren) bor, U.* h. af, hvaraf, o: af 
hvilken orsak, VG.*

Hvemleder, hvem lejer, adj. (Isl. hvim
leiÖr) Att detta för öfrigt okända ord, 
som förekommer i en sats, hvilken synes 
vara ett ordspråk: göri h. sik vrejan, 
VG.*, är det samma som det anf. Isl. 
(af mig redan anmärkt i Addenda till 
U. s. 454), kan ej vara tvifvelaktigt. Det 
Isl. hvimleiÖr (nu brukligt i formen 
hvumleiÖr) antages af Eg., hvars för
klaring EJ. åberopar, eg. vara hveim 
leiÖr och betyda: cuique hominiingra- 
tus, likasom det i Eddan förekomman
de hvarleiÖr (af adv. hvar) öfvs:s: ubi- 
que exosus; och det ännu brukliga N. 
kvemlcid betyder ”kjedsommelig, ube- 
hagelig, især om en tvær og vrangvil- 
lig person” (A-n); i öfverensstämmelse 
hvarmed de anf. orden i VG. skulle 
betyda: den förhatade göre sig vred, 
hviiken öfvs. dock svårligen kan anta
gas som riktig. Närmast beslägtade med 
Isl. hvimleiÖr synas vara orden hvim, 
hastig och ostadig rörelse, hvima, osta-
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dig. lösaktig qvinna, hvimeygr, en hvars 
ögon ostadigt löpa från det ena före
målet till det andra, som har en osta
dig blick; inan kunde häraf sluta att 
hvimleiÖr eg. betydde en ostadig, kring
irrande människa, hvilken hem. ej sy
nes illa passa i det alldeles olika sam
manhang, hvari h. förekommer på de 
två ställen i VG. där d. o. finnes, ehu
ru svårigheten att förklara meningen 
af de anf. orden ej därmed är undan- 
rödd.

Hver, Hverghi, Ilverium, Hvert, se Hvar, 
Hvarglii, Hvarin, Hvart.

Hvete (livæte), n. hvete. VG. II. K. 36; 
III. 1 ; ÖG. Kr. 2; pr; U. Kk. 7: 5; SM. Kk. 
5: pr. not. 9.

Hvetebröd, n. hvetebröd. SM.*
Hvi, pron. dat. n., se Hvar, hvilken. 
Hvi, adv. hvi, hvarför. VG.* ÖG.* U.* 
Hvidt, hvid (pl.hvide),? hvitten, enligt 

Sk.* i nyare hss. ett silfvermynt, hvaraf 
4 nära svarade mot ett öre, 1. 7 J/2 mot 
2 öre; då 2 1/2 skeling äfven svarade 
mot 2 öre, följer däraf att 3 hvide sva
rade mot en sliding, danske hvide, och 
hvide såsom adj. då penningse tillägges, 
Sk.* Jfr. Psenningcr.

Hvilas, v. dep. hvila sig, hvila. VG.* 
Hvilika lej, adv. (eg. acc. af hvilikin 

lej) på hvad sätt, huru. U.* VM. II. Kr. 
5: 2.

Hvilikalejis, hvilkaledhis, adv. = hvi
lika lej. II. Kk. 6: 4. not. 17; ME.* St.* 

Hvilikin (hvilikr, G. hvilkin, hulikin, 
hulkin, holkin; i nyare hss. hvolikin, 
Bj.* n. -kit, gen. m. -kis, acc. f. -ka, 
dat. pl. -kum), pron. (hvi, dat. n. af hvar, 
hvilken, och liker; Isl. hvilikr, hvelikr) 
1) hurudan (som hälst), (hvad lik). VG.* 
U* VM. IL B. ind. 18; Sk.* hvat tella -kt, 
ME.* Chr. Tj. 13: pr. se k., hurudan som 
hälst, U.* 2) hvilken (som hälst). VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* Bj.* G.* Sk.* h. Jud
der, ÖG.* h. Jerra, ÖG.* U.* SM* Sm.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xll

5: 3 ; Sk.* ME. Egn. 6: i. It. Jerra granna, 
hvilken af de grannarne, Sk.* h. then 
nian, St. Kp. 23: pr. -kit et af Jsentma 1. 
Jsessuni, ett, hvilket som hälst, af des
sa (jfr. Hvar 2), VG. II. Add. 3: l; SM. 
pj. 7. h. en af inrikis föddum, SM. Add. 
1: 3; ME. Kg. 4:1. och not. 87; Chr. Kg. 3: 
i. h. en prsester af Jem, Sm. 10: i. se 
h., se Æ. se -kum fallum, i hvilka fall 
som hälst, i alla händelser, VM.* Jfr. 
llolkahanda.

Hvilikin, pron. relat. hvilken, som. ME. 
Kg. ind. 1. sagh for h. &c., Sk. IV. 55.
h. han bor i, Sk.*

Hvilka lund, hulkalnnd, adv. (acc. af 
hvilkin lund) på livad sätt (som hälst). 
VG.* U.*

Hvilkalunda, adv. (gen. pl. af hvilkin 
lund) = hvilka lund. U. Kk. 6: 4. not. 17.

Hvilken stadh, adv. (acc. af hvilken 
stadher) hvar (på hvilket ställe) som 
hälst. St.*

Hvin, m. (Isl. hvinn) snattare. VG.*
Hvinska, f. (Isl. hvinnska) snatteri. VG.*
Hvinsku Jiuver, m. = hvin. VG.*
Hvit, n. (af hvitcr : Isl. hvitr matr, hvi- 

taniatr) mjölkmat och smör, prov. hvit- 
mat. seta h., VG.* Jfr. Mb. D. Gl. o. hvid- 
mad.

Hviter, adj. hvit. G.* giva vserj ok 
psenninga hvita, allitt., o: silfverpännin-
gar, se Psenninger. hviti sunnudagher, 
se Sunnudagher.

Hviver, m. qvinnlig hufvudbonad, en 
duk som svepes om hufvudet. G.*, i D. 
öfvs. dug. I Vadstena kloster-regler 
nämnes såsom hufvudbonad en hwifw 
(hwifwer?) som skal gange kring um 
sennit ok kynnener (pannan och kinder
na) svo at sentlitit en del hyls ok sen- 
dane af hvifvenom skulu samen fö- 
ghias i nakkanom medh enne nal, äf- 
vensom där talas om att lägga hvifvin 
på hufvudet och hvifve sik (Sami. utg. 
af Svenska fornskr. sällsk. II. s. 58, 23) ;
l- 38
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jfr. Strik. I gamla Svenska bibelöfvs. 
Es. 3: 22. motsvarar hvif Hebr. nnsuti 
1. snarare T. Schleier, då däremot i 
Ruths 3:15. samma Hebr. ord öfvs.s med 
mantel. I vårt folkspråk är o. hvif än
nu brukligt, äfven i bem. afen hvit ut
sydd näsduk, som en brud håller i han
den (Rz. s. 272). I äldre D. handlingar 
förekommer hvif i bem. af slöja, huf- 
vudkläde, och verb. hvive, omhölja huf- 
vudet; och i det nuvarande D. folksprå
ket brukas hviv, hvivklæde, se Mb. Dial. 
L. o. hviv, och D. Gl. oo. hviv, hvive. 
Ordets eg. bem. förklaras af verb. hvi- 
va, som igenkännes i de nu brukliga 
vefva, invefva.

üvædeii, se Ilvaÿan.
II vad ma, v. a. hvålma, stacka (hö). VM.* 
Hvælper, m. hvalp. Se Bikiuhvælper. 
Hvær, pron. och adv., se Hvar. 
Hværghin, hværken, pron. och adv., se 

Hvarghi.
Hvær skyns (hværkyns, hvatskyns, 

hværnkyns, hvat köns), adj. indecl. (gen. 
af hvat kyn) af hvad slag som hälst. 
h. sak, h. sum Je æræ, Sk.*

Hværtegh, pron. n. se Hvarghi. 
Hværtegh, conj. se Hvarti.
Hværva (præt. part. n. hiirvit), v. n. 

(Isl. hverfa, N. hverva) försvinna, kom
ma bort. SM.* lysa hvat hanum ær hur- 
vit, slikt ær mik hurvit, o: har kommit 
bort for honom 1. mig, ÖG.*

Hyggia (impf, hug]>i), v. a. (Isl. N. =) 
1) tänka. h. at, tänka på, besinna, kom
ma ihåg, VG.* ÖG. B. 51; U.* nu -gin 
ÿær at bonder &c., kommen ihåg detta 
bönder; det är lagmannen, som vid la
gens uppläsande på tinget så tilltalar 
folket (se min skrift Om Sv. ä. ind. s. 
67, 68), OG. ES. 8; jfr. Jak. 2) mena, tro. 
G.* han hugje vara sit, iak liugjjc mit 
vara, trodde att det var hans 1. mitt, 
ÖG* SM.*

Hyggia, f. 1) sinne, tänkesätt, mild

h., VG.* 2) mening, tro. Se Brysthyg- 
gia.

Hylia (hölia, præs. hyl, part. pass. hul
der, sup. hult), v. a. hölja, betäcka. ÖG.* 
SM.* VM. I. M. 24; G.* Sk.* St.* bylia æl- 
ler h., ME.* Chr. B. 5: l. ombylia ok h., 
VM. II. M. 6:1. not. 48; St.* hult halmi, 
betäckt med halm, VG.* Jfr. Hatter, lim 
hylia, Hylle.

Hylla, v. a. (af hulder; Isl. =) göra 
huld. h. guj» at sær ok at (n. sær) græm- 
ia, göra Gud (1. bedja Gud vara) ho
nom huld (om man svär sannt) och vred 
(om man svär falski), VG.* ; detta har 
afseende på edsformuläret : sva se mær 
gu]> hull ok vattum miniim (se nulder, 
Tat, Yatter), och kanske på ett äldre 
formulär, som finnes i de N. lagarne: 
sva se oss guS hollr sem vær satt se- 
giom gramr ef vær liugum; sva se mer 
guö hollr sem ek satt segir gramr en 
ek lvgr, NGL. I. 264; II. 30, 31,397,398, 
423*.

Hylla, f. = hiælle. Chr.*
Hylle, n.? (af hylia) tak. læggia h. 

)( sætia sylle; kirkia ær lykta], ovan ma*]> 
h., )( satt a sylle, Sm.*

Hyllest, f.? (af hulder) huldhet, yn
nest*. H.*

Hymerike, se Himiriki.
Hynda, f. hynda. Chr.*
Hyndsima (hundsima, hynsöma, hvnso- 

ma), f. hynda. ÖG.* Jfr. Hunsivia, Hun- 
za*m.

Hyrde, Hyrdinge, se Hirÿi, Hirÿingi.
Hyrna, f. hörn, prov. hörna. ÖG.* Jfr. 

Hyrnustokker, Stokhyrna, och præhyrna 
i ind. n. loc. vid VG.

Hyrnustokker, m. hörnstock, hörn af 
ett (trä-)hus. VG.* Jfr. Stokhyrna.

Hyrsa, f. sto. VG.* Jfr. Hors.
Hysa, v. a. (af hus) 1) = husa 1. h. el

ler hæfda, Chr. B. 5: i. 2) v. n. = husa 2. 
VG * 3) = husa 3. VG.* U.* SM * VM.* 
ME. Ef>s. 25; St.* Chr* h. ok 1. æller he-
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ma, U.* SM.* VM. I. Eps. 8; G.* ME. B. 
14:3; EJ^s. 25. not. 51; Chr. B. 15:5. h. sel
ler lueghna, se Hseghna. 4) förvara i 
hus. h. JiufnaJ, Sk.*

Hsedhsen, se Hsejan.
Hæfd, Hsefda, se HsefJ, Hsefja.
Hæfli, m. (af hævia, lyfta) ett verk

tyg hvarmed något lyftes I. bärs, tro
ligen d. s. som nu på några orter kal
las häfvel 1. häfvelstång, en lång stång 
hvarpå hö inbärs i ladan, då marken 
är oländig, så att höet ej kan inköras 
på vagn ; äfven kallas läss-äfvel en stång 
hvarvid höet på en släde fastbindes 
(Rz. s. 287, 387). SM.*

Hsefnse, se Kamma.
Halta, hsepta (hepta, part. pass. -ter), 

v. a. 1) fasthålia, qvarhålla. VG.* ÖG.* 
halda ok h., allitt., se Halda 2. h. man 
a vsegh niæj hæste sinum, o: råka på 
och qvarhålla honom, Sk.* 2) inestän- 
ga. ÖG.* Jfr. Inne-, Laghhæfta. 3) fäng
sla. man i stuk setia ok h., G.* 4) ge
nom hälla I. annat fängsel hindra krea- 
lur, som går ute på marken, från att 
göra skada. h. hsest msej hofstokki, fse 
ar tsept seller kæft, H* h. soyj, uva, 
G.* Jfr. Hsekta, v. a. 5) stänga, tilltäp
pa. h. vægli fore mannuni, Sk.* 6) in
ställa, af bry t a, ej låta fortfara, h. tijir, 
G.*

Hsefta, hæpta, f. 1) fängelse. VM.* 
ME.* Chr.* ssetia man i iarn ok 1. sel
ler (bysins) h., VM* Bj.* Jfr. Hsekta, f. 
2) pl. -tnr (-tser), hälla 1. annat fäng
sel, hvarmed kreatur, som går ute på 
marken, hindras att göra skada. H.* 
Jfr. Geta-, Nöta hseptur.

Hepta laun, n. pl. lön för tillvarata
gande (af fäkreatur). G.*

Hsefti, hæpti, n. (af verb. hsefta) I) 
besittning, hava iord i -tum sinum, VM.* 
2) fängsel. lagha h., lagligt sätt att fäng
sla, ÖG.* 3) fängsligt förvar, fängelse, 
hava man i -tum, koma or -tum, U. Kk.

14: pr; M. 2:1; VM. I. M. 21; II. Kr. 13: pr; 
M. 2:1; H. M. 2: 1; ME. Dr Vf.. 17; Chr. 
DrVd. 15. nott. 6,12. ssetia man i konungs 
h., ME. DrVl. 33. not. 7. skeppa tiuve u 
-tum, Chr. Tj. ind. 31. Jfr. Hsrkte. 4) häl
la 1. tjuder, hvarmed fäkreatur fängslas 
ute på marken, hsester ser i -tum, Chr.*

Hseftilse, hseptilse (haftisi, VG.), n. 1) 
fängsel. stokkar seller hvat -sum han 
hselst i sseter, på hvad sätt som hälst 
han fängslar honom, ME. Ef»s. 23; St. 
Eds. 18. 2) fängsligt förvar, fängelse. 
VG.* U. Kk. 14: pr. not. 82; ME.DrVJ. 17; 
St.* Chr.* Jfr. Hsektilse.

HsefJ (hsefd, gen. -Ja för -Jar), f. 
(af hava) I) inehafvande, besittning af 
fast egendom; a) i allm. hava h. (a ior- 
3M> vara i besittning, U.* SM.* septer 
thy sunt rset ser ok gamul h., msen sum 
at gamblom hsefd om vita, a:grannarnes 
gamla besittningar och gränserna dem 
einällan, St. B. 1. och nott. 57, 63. Jfr. Ål
der-, Font-, JorJ-, llminnis hsefj; For- 
hsefji. b) i synn. så långvarig oklan
drad besittning, som behöfves för en 
orubblig eganderätts förvärfvande. hava 
-Juni a komit um Jry ar, a : hafva be
suttit så länge, ÖG. G. 11: i. koma a (mol
lit vserk &c.) lagha -Jum 1. hsef J (sinne), 
ÖG. ES. 24 ; B. 28: 2, 5. innan Jry ar för
ra (förr än) lagha h. a komber, a : inan 
köparen besuttit &c.VG.* dela (um eghn) 
innan -Ja, a : inan laga häfd (1. tre års 
besittning) åkommit, ÖG.* Jsetta seru 
lagha -Jir Jset man haver um Jry ar 
&c. H.* Jriggia ara h., för sen Jriggia 
ara h. a komber, ME.* Chr.* för sen ens 
ars h. a komber, St.* lagha h. före
kommer äfven på några ställen om jor
den, hvarå någon har laga häfd, ÖG.* 
Jfr. LaghhsefJ. 2) i Sk.* förekommer h. 
a) stundom om inehafvande af annat 
än fast egendom, annöjoght hionse af- 
Iar fse i bondsens -Jum, o: medan trä
len är i bondens besittning; ksennir han
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(n. kost sii») innan annars mans -Juni ; 
värjer nokot hit i Iiusfrö -ÿum, Sk.* 
värjer han drsepin i konungs -Juin, o:
medan han är såsom träl i konungens 
gård, Sk. 1.126. not. 20. havæ i hsefjum 
sinum .. b o Ifa*, Sk. I. 52. b) men me
rendels i fråga om besitlning af jord, 
såsom: komæ sinæ h. ofua iorj; komæ 
vij (n. i or J) sina* radia* h. )(ranshæfj; 
sværiæ man vijer h., o: ait han har 
besittning; havæ havæt 1. fangit lagliæ 
h. ofna (iorj), o: treårig besitlning, hvil- 
ket förklaras därigenom att, på ett ställe 
i det föreg., inehafvaren säges havæ 
haft Jre halmæ (jfr. Halmber), och sam
ma talesätt förekommer om den som 
köpt barns jord och besuttit henne o- 
klandrad Jrim vintrum sithæn the æræ 
laghvaxen; och då det talas om att fa 
laghæ h. a myllu, förklaras della med 
tillägget: lagahæfd ær thrynnæ flodmal 
(jfr. Flodmal); æftir lagha h. är såle
des efter 3 års besittning. Jfr. Raus 
hæfj. 3) h. synes ock betyda ett slags 
inehafvande då det säges: han spur- 
Ji.. all lagh.. at nytrse h. landsins for 
ældri, de lagar (som hade varit) till 
landets nyttiga besittning i forntiden, 
o: som landet till sin nytta hade haft 
och brukat, VG.*; andra försök att för
klara detta dunkla ställe äro anförda 
i gl. till VG. 4) häfdande, lägersmål. 
ÖG* SM.* VM.* ME.* Chr. Æ. 17. Jfr. 
Gujsivia-, Mojna hæfj.

Hæf Ja (liæfda), v. a. 1) inehafva, be
sitta (jord, jfr. Hæf J 1). hava ok k., allitt. 
U.* h. (iorj) Jrim arum 1. um Jry ar, 
VG.* ÖG. ES. 16: pr. not. 52. haft ok -at 
(n. iorj) Jry ar, VG.* ÖG.* h. laghlika, 
o: besitta i 3 år (jfr. Hæfj 1 b), ÖG. B. 
3: l. h. sum lagh sighia, d. s., ÖG. G. 11: 
l. Jfr. LaglihsefJa. 2) bruka, nytja (jord 
1. fiskevatten). U.* SM.* VM* biærgh 
husa (1. hysa) æller h., allitt., bygga hus 
på bärget 1. på annat sätt begagna det,

U* VM. II. B. 2: i; ME* Chr* h. iorj )( 
taka afgift, o: själf bruka jorden )( ar
rendera ut henne, SM.* haver en Jera 
-Jet (för -Jat, n. ior Jina) undir sik, a : 
brukat henne själf 1. genom landbo (hvil- 
ket förklaras genom de nästfolj. orden : 
takit afgipt ok afrad), SM.* 3) häfda, 
lägra. VG* VM.* ME.* St. H. 3; Chr. G. 
2: 3; Æ. 17; H. 5. h. fæ sum konu, U.* 
VM.* h. JyJilagh, U.* h. hionalagh, haf- 
va samlag med sin hustru, U.*

Hæf Ja ejer, m. (af hæfj 1) ed, hvar- 
igenom någon bestyrker att han be
suttit jord hvarom tvist är. ÖG.*

Hæf Ja mal, n. mål, där fråga är om 
besittning, væria (iorj) at -lum ( )(at 
köpiim 1. köpmaluin), = at serf Ja malum, 
o: försvara jorden genom bevisning om 
ärftlig besittning, ÖG.*

næfJan, f. (af hsefja 3) häfdande. h. 
fear, VM.*

Hsegha (heye, Sk.), v. a. (af hag) 1) 
eg. = hæghna 1 (T. hagen, hegen). Se 
Hseghn. 2) hysa. h. eller luise, Sk.* 3) 
vårda. Se Mishsegha. — Jfr. Hæghna, 
Firihægja, llhæigjæ.

Ilæggomes qvinnæ, f. (af hægumi; Isl. 
hégômamaSr, falsk människa, ljugare) 
qvinna som far med fåfängt 1. lögnak
tigt prat. Sk.*

Hseghn, f. (af hsegha) hägn, hägnad. 
Se Hæghna skogher.

Hæghna (hegna), v. a. (af hseghn) 1) 
inhägna, omgifva med gärdsgård, h. fæ- 
löt sina, VG.* -aJer skogher, Chr. B. 
12: pr. skogh sin i fred h., Chr.* Jfr. 
Fran-, Inhegna. 2) h., abs. hägna, göra 
gärdsgård, stänga. ÖG.* h. um sik, a: 
omkring sin jord, ÖG.* 3) beskydda, 
hysa eller h. man, Chr.* hysa h. eller 
væria man, St.* 4) förvara, h. frij sin, 
o: så att han undgår att blifva dömd 
fredlös, VG.* Ja havir hun arf -at, o: 
förvarat det åt barnet, VG.*, där på ett 
ställe står egnat.
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Hegnan, f. hägn, beskydd. G.*
Hæghna skog hcr, m. (af hæghn) in

hägnad skog. VM.*
Hæghnajæ skogh, m. = hæghna sko- 

gher. Sk.* Jfr. Almænnings skogher.
Hæghnajer (hegnader: hæghna J, Sk.), 

m. 1) hägnad, gärdsgård. ÖG.* stæm- 
na nianni til -Ja, o: for att förmå ho
nom att hålla gärdsgård, ÖG.* 2) in
hägnad jord. ÖG.* SM.* Chr. B. 9: 5. )( 
fælaj, Sk.*, där meningen tydligen icke, 
såsom KR. tyckt (GDL. 1.103), är an
nan än den som i Lat. texten ultryckes. 
Att h. skulle vara d. s. som ornnni, 
uppgifves oriktigt i en yngre hs., Sk.* 
Jfr. In-, Skogh hægnetli.

Hægumi, m. (Isl. hégôini, fåfänglighet, 
äfven fåfängligt, lögnaktigt tal = hégo- 
nianiäl) tomt, fåfängt prat. Sk.* Jfr. Hæg- 
gomes qvinnæ, och Mb. D. Gl. o. hæg- 
geme.

Hækta, v. a. häkta, fängsla. ME.* Chr.* 
i fængilsom -ader, Chr.* Jfr. Hæfta.

Hækta (hekta), f. häkte, fängelse. ME.* 
St.* Chr. DrVl. 30. Jfr. Hæfta.

Hækte, n. = hækta. U. Kk. 14: pr. not. 
82; ME.* Chr* Jfr. Hæfti.

Hæktilse (hcktilsc), n. = hækta. U. Kk. 
14: pr. not. 82 ; ME.* St.* Chr.* Jfr. Hæf- 
tilse.

Hæl (hel), m. häl. Jan hels eja nakka, 
G.*, där hels i de gamla öfvs:ne för
blandas med hals. vænda h. ok nakka 
til hemkynnum, vända ryggen till sitt 
hem, öfvergifva det (då n. hälen och 
nacken nämnes i samma mening som 
vanligen ryggen), VG.* h. heter 1. ær 
halver foter, o: för hälen bötes (mera 
än) hälften så mycket som för hela fo
ten (jfr. Hand 2), ME. SV1. 3; Chr. SV1. 4.

Hæl (hel, hiæl, gen. hælia för -ar), f. 
död. hvat Jem skil (hælder) h. æller hii- 
gher (1. hughi), allitt., ehvad döden 1. 
äktenskapsskilnad åtsldljer dem, VG.*, 
livilket ställe misförstås af äldre förf.,

och ännu af Gr. (RA. 454), som öfvs:r 
hæl med ferse, och tror att äfven med 
d. o. menas äktenskapsskilnad, hvilket 
är uppenbart orätt, skil Jem at h. æl
ler hughi (där skil at är af atskilia, 
och hæl ej är 1. kan vara dat., såsom 
R-t (II. 71) tror; jfr. Hnghi. sia (man 
&c.) i h., slå till döds, ihjäl, VG.* OG.* 
U.* SM.* VM.* Bj.* St.* liggia, stenka, 
hugga, bita i h., ÖG.* ME. EJs. 34: pr; 
Chr. Æ. 12: i; Add. B. 4. sla 1. bita til 
hælia, ÖG.* U.* VM* Sm.* sla 1. liggia 
hæl, = i hæl, ÖG.* hæta 1. heta hundum 
sinum 1. mæj höke ok hunde man i h., 
VM.*

Hæl (hell), m. (N. ==; Isl. liæll) pinne, 
plugg (spetsad i ena änden för att slås 
ned i jorden). Se Tiujer hæl.

Hæl, n. se Hæli.
Hæl, adj. se Hel.
Hælagh brut, hælghæ brut, n. 1) sab- 

batsbrott, brott begånget på helgdag, 
foregöra i -ti huj sinæ, Sk.* 2) böter 
för sabbatsbrott. botæ 1. sôkiæ h., Sk.*

Hælaghdom, se Hælghidomber.
Ilælda (heida, hælia, hella), f. (N. hei

da, D. bilde) hälla, hilla, vanligen ett 
rep, hvarmed två af ett kreaturs fot
ter sammanbindas för att hindra det 
att flöja; stundom bindes ena änden af 
ett sådant rep vid foten, och den an
dra om halsen. VG.*ÖG.*U.*SM.* Chr* 
tve (hæstar) ganga i h., a: äro sam- 
manhillade 1. förenade genom hilla vid 
fotterna, så alt de måste följas åt, ÖG.* 
Chr.* læggia (n. get) h. um hals ok fot, 
H.* Jfr. Skakhælda, samt Rz. Ordb. s. 
237, och Mb. Dial. L. o. biide, där fle
ra slags dylika inrättningar beskrifvas.

Ilælda (hella), v. a. (N. helda, D. bilde) 
hälla, hilla, sätta hælda på kreatur, h. 
hæst, SM* VM. II. B. 5: 6; ME* Chr.* h. 
abs., U.*

Hælder (liæller, heldr, eller), adv.com- 
par. 1) häldre, vil han h. böter taka
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æn &c., hvat boudin vil h., kvarium Jer- 
ra ban vil b., hvat sum Here villa h.,
«ce. VG.* ÖG. Vins. 7: 5 ; B. 1: 4 ; U.* SM.* 
H.* Sm.* G.* Sk.* hvat h. ær, se Hvar 
(hvilken). hvat h... æller, antingen, e- 
hvad, se Hvat. hvilikin b ., se Hvilikin 
2. — Superl. hælst (helstz, hæstz &c.), 
a) hälst. h. af konunga synum, h. af ær- 
chibiskope, SM. Add. 1: 3, 6. hvar 1. hvat 
(sum) h., VG.* ÖG. B. 45 ; Bj. 9: pr; 21: 
1 ; G.* hvat brutum &c. J>æt h. ær, se 
pron. Hvar (hvilken). i hvat sakum 1. 
skaja J»ad han h. vara, hvem J»<- b. til 
höra, SM.* hvat husum man lcgker h. 
&c. Bj. 30: 1; 31, 41:1. hvar (adv.) h., 
VG.* U. M. 43: pr; Bj. 12: pr; 32: 2. hvart 
(adv.) h., Bj. 13: pr. hulkalund h., på 
hvad sätt som hälst, VG.* hum mange .. 
h., hvilika lej Jæt kan h. vara, hvaria- 
handa Jæt h. ær, &c. ÖG.* U.* Bj. 14:8,21; 
38: 5. b) i synnerhet, h. i jtæssum timum, 
SM. pg. 11: pr. 2) snarare, förr, mera. 
h. hujstrukin huskona, VG.* at Jætta 
matti h. haldas, a: så mycket säkrare, 
VG.* biji 1. fa aldrigb h. ræt æn &c., 
eig h. Ja Jingas æn &c., ban ma egh 
köp gæra h. æn &c., ey half brother h. 
æn &c., aldrigh ma han .. h. æn &c., a : 
ej mera än, lika litet som, hvarken det 
ena 1. andra, VG.* ÖG. Vins. ind. 12; Sk.* 
egh ma h. &c., lika litet, icke häller må 
&c. ÖG.* ey thes h., icke därför, af den 
orsaken, St.* ækki 1. eig Jy h., d. s., 
VG.* eig Jy at h. (jfr. At II c), VG.* 
Jfr. pylder.

Hælfninger (hælmninger, halftninger: 
halninger, H.), m. (af halver) hälft. VG.* 
U.* H.* Det bör märkas alt skrifsättet 
hælmninger icke är felaktigt, utan vi
sar samma öfvergång från fn till mn, 
som t. ex. från nafn till namn, från hæf- 
na till hæmna, från rofna (gen. pl. af 
rova) till romna, jfr. Romna aker &c.

Hælft, f. hälft. Chr. Æ.2:pr, l; Tg. 10: l.
Hælgh, hælgj (helg), f. (afhelagher)

1) helg, högtid ; i allm. tid då en större 
fred gällde; äfven den större fred som 
var stadgad för vissa tider och ställen ; 
dessa bem;er omfattar d. o. på ett så
dant sätt, att de ej kunna bestämdt åt
skiljas. ÖG.* H.* Sk. III. 13. synnodags 
h., VM.* halda h. um sunnodagha, a: 
afhålla sig från arbete, U.* fastu hælgh 
æller annær h., Sk. I. 148, n. de lider 
som nämnas i III. 14; jfr. II. 99, )( an
nær hælagher dagh, o: verklig helg
dag, 1.148. haldæ 1. brytæ h., brytæ h. 
i kirkiu garje, Sk.* bryta gujs h., a: 
den fred som gäller på de i det föreg. 
nämnda tider, G.* hafa h., verja vegin 
i Jairi h., n. den fred som är stadgad 
för de där nämnda ställena, G.* men 
hafa (kirkiu) h. i takit (för i h. takit), 
a: att dråpare där skola hafva fred, 
G.* Jfr. Fastu-, For-, Höst-, Julæ-, Kirk- 
messu-, Lethings-, Paska-, Pingz dagha-, 
Skærdags-, Skærtorsdags hælg 1. hælgj; 
Lafrinzs-, Pætars messa. 2) allmän fred, 
säkerhet, lösa (Jræl) i h. manna, a : så
dan fred som i allm. tillkommer en fri 
människa, ÖG.* manni h. halda, för man
helg halda, G.* Jfr. ManhælghJ, Hælgh 
hion. 3) fredlysning å skog. læggia h. 
a skogh, a: fredlysa, ÖG.* aldinskogh 
i h. lysa, a: så att ingen annan må släp
pa svin dit, än den som därtill har rät
tighet, ME* Chr. B. 11: pr. juet sum i h. 
ær lagt, ÖG.* af döma -]>ina, bortdöm- 
ma, genom dom upphäfva fredlysnin
gen, ÖG.*

Helga, v. a. freda, skydda. Ja helga 
Jair garj sen, då freda de sin gärds
gård, a: då gärdsgården är så satt, kun
na de ej tvingas att borttaga 1. flytta 
den, G.*

Hælgha bardaghi, m. (af hælgh) = hæl- 
ghudagha bardaghi. ÖG.*

Hælghæ brut, se Hælagh brut.
Helghadagha brut, se Hælghudagha 

brut.
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Hælghadaghar, se Uælghidagher.
Hælgha likama dagher, m. andre thors- 

dagen efter pingst, då, enligt katoliker
nas sed, Christi lekamens fest (festum 
corporis Christi) firas, och det invig
da brödet (den så kallade hostian) 
kringförs i högtidlig procession för att 
tillbedjas (jfr. Guÿslikami). U.* helgale- 
kamana nat, natten näst före denna fest, U.*

Hælghapton, f. = hælghi aptan (se Ap- 
tan 2). ÖG.*

Hælgh bion, n. pl. personer som nju
ta särdeles fred och säkerhet; så kal
las brudparet och dess sällskap i brud
färden. VM.*

Hælghi, n. 1) = hælgh 1. Se Helgis 
brut. 2) = hælgh 2. Se Manhælghi, Hæl- 
ghis bot.

Uælghidagher (dat. hælghum dagh, acc. 
hælghandagh, pl. hælghadaghar, hælghu- 
daghar), m. helgdag. VG.* U.* SM.* VM.* 
ME. Kg. 32 ; G. 2: 3; pg. 6. &c. Om denna 
sammansättning jfr. R-t V. 71.

Hælghidoinber (dat hælghumdomc, pl. 
hælgha-, hælghodomar; hælagh-, hæ- 
læghdom, pl. -mar, Sk.), m. 1) (oftast i 
pl.) helgedom; så kallades helgonens 
(verkliga 1. föregifna) qvarlefvor, hvil- 
ka förvarades i kyrkorna (i så kallade 
helgedomsskrin, jfr. VG. IV. 16: 12.), 
hvarifrån de, då ed skulle gås, fördes 
till tinget (eller fämten), för att vid
röras af den som skulle svärja. VG.* 
-ma late biskuper til, a : skänke till kyr
kan då han inviger henne, Sk.* thrithi 
(n. häst) biskups söma bær ok -ma, tro
ligen de helgedomar som biskopen vid 
kyrkans invigning skänkte henne, Sm.* 
hælghumdome valda, bära helgedomen 
från kyrkan till tinget framfor veder- 
parten som skulle gå ed, likasom det 
i Sk. 1.110. säges om boken (jfr. Bok), 
VG.* c]) sin sværia a bok ok -ma (hand 
sinne haldne), a bok ok -mum hand si
na halda, se Bok. sværia a guj ok -ma

(Je a halda), ME. Kg. 9: 2 ; Chr. Kg. 8: 
i ; 35: pr. sværia at -me )( at bok (jfr. 
Bok), Sk.* bijia sik sva guj hullan (1. 
hiælpa) .. ok -ma han a halder, VG.* 
SM.* ME. Kg. 5: 8; 6: 5 ; pg. 1 ; H. 9: pr; 
St.* Chr. Kg. 4: 8; 5:5 ; 35: pr; J. 30:1; Tg. 
1: i; H. 10: i. sva hialpe os guj ok -ma 
vi a haldum, ME. Kg. 31. 2) heligt stäl
le, dit pelegrimsresor anställdes för att 
besöka ett helgons graf 1. något annat 
förmenadt heligt ting. til -mæ farin, va- 
ræ utan lands til -mæ (n. farin), Sk.*

Hælghis bot, f. böter för brott mot 
allmän fred och säkerhet, t. ex. dråp. 
VG.*, om ej hælghis är skriftel för man- 
hælghis. Jfr. lanhæliæs bot.

Helgis brut, n. 1) helgbrott, ohelgan
de af helig tid 1. ställe (jfr. Hælgh 1) 
genom arbete 1. brott. G.* 2) böter för 
helgbrott. G.*

Hælghi Jorsdagher (acc. hælgha Jors-
dagh), m. Christi himmelsfärdsdag (an
dre thorsdagen före pingst), prov. he
lig thorsdag. VG.* ÖG.* U.* SM.* ME.* 
hælgha Jorsdags nat, natten före denna 
dag, U.*

Hælghudagha bardaghi, m. slagsmål 
på helgdag. ÖG.* Jfr.llælgha bardaghi.

Hælghudagha brut, helgha dagha brut 
(hælghædax brut, H.), n. sabbatsbrott, 
arbete à helgdag. ÖG.* U.* SM.* VM. 
II. Kr. 24: pr ;H.Kk. 16: pr.

Hælghudaga vika, ett genom skriffel 
tillkommet ord, för hvilket bör läsas 
pingizdaga uka, G.*; T. ofvs. har dy 
woclic czu pfyngesten.

Hælgun, hælghon (helgun, helghon), 
n. (aflidet) helgon. SM. Add. 1: 3, 5; ME. 
Kg. 5: 8; 6: 5; St.* alguzhælgiin för al 
gujs h., VM.* kirkia var sett mij al- 
dra -na namni, o : fick vid sin invigning 
namnet allhelgona kyrka, G.* Jfr. Aldra 
hælghuna dagher.

Hælghunamæssa (helgamessa, helglio- 
mæssa, U. Kk. 10. nott. 25, 29.), f. alla hel-
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gons höglid (jfr. Hælghuna mæssu da
gher). U.* G.* ME.*

Hælgliuna mæssu dagher (hælghunæ 
missu dagh, Sk. helghomæsso-, hælghu
na dagher, VG.* U. Kk. 10. not. 26.), m. = 
aldra hælghuna dagher. VG.* SM.* VM.* 
Sm.* Sk.*

HælgJ, se Hælgh.
Hæli, heli, hæl, n. (af hæla, gömma) 

eg. gömställe, tillflyktsort, fylghia (bi- 
um) til huls ok til hælis 1. hæls, al lilt., 
o: till det ihåliga trä där de satt sig, 
ME.* C hr.* Jar skal hafa helg ok h., 
allitt. G.*, där T. öfvs. har vorheginge.

Hæll, n. (Isl. heill, hvaraf goöu, illu, 
verstu -lum) förebud, tecken, barn ær 
föt bæstuin -lum, under goda förebud, 
friskt och helbregda, VM.*

Hælla, f. (Isl. hella) häll, flat sten. H.*, 
där fråga är om en uppstående, likasom 
upprest, men dock jordfast sten.

Hælla, f. (af verb. hælla) sluttning, 
prov. hälla. Se Til hælla.

Hælla, se nælda.
Hælla, v. a. hälla. h. garj nijer, bö

ja en gärdsgård ned till marken, U.* 
Hæller, se Hælder. 
nælinninger, m. = hær. ri Ja hem at 

manne mæj hær ok h., allitt., a: med 
ett sällskap af beväpnade män (för att 
göra rån), VM. II. M. 25:10; jfr. I(æni|i- 
ning, Hærvirki. Otvifvelaktigt är d. o. 
d. s. som det i Isl. poesi i bem. af en 
här 1. en mindre, väpnad skara ej säl
lan förekommande helmingr (troligen af 
ett försvunnet verb. helma, täcka, be
skydda, hvaraf AS. T. Holk &c. helm, 
hjälm, jfr. Rz.s. 280; Ih.Gï. o. Iijelm), hvil- 
ket, sannolikt genom förväxling med det 
därmed alls icke beslägtade, i prosa 
vanliga helmingr (af halfr), hälft, någon 
gång finnes skrifvet helfingr (se Eg. 
L. P. d. o.; jfr. R-t IV. 319).

Hælmninger, för hælfninger, se Hælf- 
ninger.

HælraJ, hælræj, n. pl. råd I. andra 
ord 1. gärningar, hvarigenom man till
skyndar någon döden, utan att dock 
själf dräpa 1. vid dråpet vara behjälp
lig. raja man -Juin, VG.* Jfr. Ra Ja, 
Rajsbani, MorJraJ.

ftælsingar, liælsingiar, m. pl. Helsin- 
gar, det gamla Helsinglands inbyggare 
(jfr. llælsingia land i ind. n. pr. vid H.). 
H.* St.* lagh 1. landslagh -gia, H.*, där 
på ett ställe, ulan tvifvel genom skrif- 
fel, står hælsingx för -ga 1. -gia.

Hælsinsker (för hælsingsker), adj. Hel- 
singsk. öre h. (jfr. Öre), H.*

llælslæghin, adj. ihjälslagen. SM.* 
Hælst, se Hælder.
Hælt, se Haida.
Hælti, f. (af halter, halt; Isl. helti) 

halthet. H.*
Hælvan, f. förmodan om nära före

stående död. liggia i -mini, ÖG.* 
Hælviti, n. (af hæl, död, och viti, stralf) 

helvete. VG.*
Hælægher, se Helagher.
Hæmd (hæmpd, hemd; hefnd, Sk.), f. 

1) hämnd. VG.* ÖG.* G.* oræt h., olag
ligt sätt att hämnas (jfr. Hæmna), U.* 
SM.* VM. II. Kg. ind. l;H.Kg. ind. 1. ræt 
h., Sk.* æptir -dum leta, söka tillfälle 
att hämnas, U.* 2) stralf. VG.* kunung- 
lik h., U* SM.* konungs h., St * Chr.* 

Hæmiliker, se Hemeliker.
Hæmna (hæmpna, hemna; hæfnæ, Sk. 

præs. -nir: part. pass. n. hæmt, SM.* 
impf. dep. hæmndis, hæmdis), 1) v.a. häm
nas. h., abs. VG. II. Add. 5: pr; 7: il; ÖG. 
Dr. 3: 1 ; U* SM.* H.* G* h. Jiufs &c. 
VG. I. O. 2 ; II. Add. 5: pr. h. a man, SM.* 
VM.* h. a annan æn Jæn sum gærj 1. 
gærningena giorje, VG. II. 0.1: 9; Add. 
5: pr. h. at manne, h. ofna böter buthna, 
Sk.* h. ræfsingar, se Ræfsing. 2) -nas, 
v. dep. hämnas, h., abs. VG. II. Add. 7: 
10, 18; ÖG. EJs. 2: 1; 7: pr; Dr. 9:1. h.
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ÿiafs &c.VG. II. 0.1:11. h. fajnirs &c. ME. 
DrVl. 41. han hæmndis ÿes, a: därför, 
VG. II. Add. 7:18. h. död mans, Ghr. DrVI. 
38: pr. h. a man, VG. II. Add. 7:il,18; 
ÖG.* SM.* h. up a man, VG.* h. a an
nan æn (n. ÿæn sum) gærjrin giôrÿe, h. 
a annan ok annar gôrjjii gærÿina 1. gär
ning, VG. II. Add. 7: il; ÖG* U.* SM.* 
VM. I. Efis. 1: pr; II. Kg. 1: pr. h. a lagha 
tilmæli, se Tilmæli. h. æptir böter fæ- 
star, o: sedan böter blifvit af den brotts
lige utfästa, VG.* ÖG.* Ii. a gör Iagh 
ok gangin, a: sedan vederparten gått 
ed, U.* h. a gri]> 1. grujj ok göra sæt, 
se Grij», 6ru}>. h. a sæt mal ok böt, a : 
sedan målet blifvit förlikt och böter 
erlagda, VG.* ÖG.* h. a mal sum ugild 
dömas, ÖG.* h. a 1. ofna böter bôtæ 
(part. pass.), Sk.* It. a konungs dom, 
o: sedan konungen dömt i saken, VG* 
ÖG.* h. æpter brntlika pæninga, där
för att man fått böta, ME. Kg. 23: 8. Jfr. 
mina Jur. afh. s. 60 o. f., 85, 99-101.

Hæmolika, se Hemulika.
Hæinpning, f. (Isl.hefning) hämnd. Det

ta ord förekommer i förbindelse med 
hær, då det talas om att fara hem at 
andrum mæj» hær ok h., VM. I. pj. 16: 
4; och finnes i lika sammanhang i en 
hs. i II. M. 25: 10, där andra hss. där
emot hafva hælmning 1. hælmiung. De 
anf. orden skulle betyda att, åtföljd af 
ett väpnadt sällskap, hemsöka någon 
för att hämnas (jfr. Hær l), såsom det 
ock af äldre förf. blifvit, förstådt; och 
i sådan mening kan detta talesätt ock
så hafva varit brukligt, men det har ej 
kunnat användas här, då fråga ej är 
om hämnd, utan om rån; det kan där
för antagas som säkert att denna läs
art är oriktig och har uppkommit där
igenom, att skrifvaren ej förstått det 
föråldrade ordet hælmning, hvilket bi
behållit sig i den äldsta hs. af VM. II. 
(som ock är något äldre än den enda

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Åll

nu i behåll varande hs. af VM. I.), och 
utan tvifvel är den ursprungliga och 
rätta läsarten; jfr. Hælmninger.

Hæmta (hæuipta, hempta, hænta), v. 
a. (af hem, eg. hemföra; Isl. heimta) 
hämta. U.* H.* ME. B. 36:1; Chr. B. 49:
I. h. sik hiælp ok 1. ælla vapn, VG.
II. Add. 7: 7; ÖG.* ME.* St.* sainan I. un- 
dan h., U.* VM. II. Kr. 5: 5; B. 8: 1 ; ME. 
B. 12: pr. ai up h., VM.* -tir (n. ållon
I. nötter) i hat sin, ÖG.* Jfr. Uthænta, 
Ohæmpter. Skilnaden inällan hæmta och 
hænta är blott orthografisk, grundad 
på olikhet i uttal ; Ih. mistager sig så
ledes då han skiljer hænta från hæmta, 
och förblandar det förra med hænda, 
taga (af hand).

Hæn, se Han.
Hænda, v. a. (af hand) I) taga (med 

händerna), gripa. ]»æn a hæra ær -dir, 
allitt., = handiim taker (ÖG. B. 36: 5.), 
VG.* h. borghan af månne, St.* Jfr. A-, 
Afhænda. 2) påkomma, träffa (accide- 
re), hända, misfall, vanmæt, siukdom- 
ber, aider, skaji &c. -der man, ÖG. Kr. 
25:1; Æ. 12: pr; U.* SM.* ME. Egn. 32:
1 ; 34: pr, 1 ; B. 24: 5. -der Jæt (n. barn) 
sot, -der barn siukdomber, VG. I. K. 1;
II. K. 1. i allo thy stadhenom kan h., 
St. Kg. 15: pr. kan manni h. göra hor, 
SM.* mannum -der kasta &c. St* man- 
drap -der man (n. göra), Sk.* 3) h., 
abs. v. n. hända, kan hunger h., ÖG. 
G. 14: i. ny 1. mang fall kunnu h., U.* 
SM.* hvaria leÿes 1. hurn ÿæt h. kan, 
kan thet 1. sva illa h. at &c. SM* St. B. 
20: 2; R. 23: pr; Chr.* æn tholikt mal 
kan h. thera ma llen, Sf. R. 23: i.

Hænderligæ, adv. händelsevis. Sk.* 
Jfr. Mb. D. Ordb. o. hændelig, tillfällig.

Hængia (af hanga; Isl. hengja), 1) v. 
a. hänga, a) i allm. dyrr fore (n. hus) 
h., U.* h. dörrse, leth, Sk.* h. lin a ugn, 
Chr. B. 35:1. Jfr. Ut hengæ. b) särskildt: 
upphänga i galge. VG.* ÖG.*U.* VM.*H.
/■ 39
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M. 32:1 ; Bj.* Sk.* ME. Efis. 36 ; St. Kg. 
16:5; B. 15:2; Chr.* h. up Jïiuf, Sk * Jfr. 
Up hsengia. 2) v. n. hänga, a) i allm. 
klnkka -ger, VG.* fse -ger döt a gar- 
]ji, U.* ME. B. 9: 5; Chr. B. 10: 5. -ger 
(hand 1. toter) vper.. -ger ]>ser half 
hot, då handen 1. foten hänger fast vid 
kroppen, hänga också halfva böterna 
qvar, a: endast half bot erlägges, VM.* 
b) särskild t: i galge. VG.* Bj. 18; G. 38; 
ME. pj. 8 ; St. Kg. 17: pr; Thj. 3: pr, 2. Jfr. 
Uppi.

Hænnær (hennar, hamna, hennser, hen-
lue &c.), pron. poss. (gen. af hon) hen
nes. VG. I. A. 5, 8: 2; 15. &c.; ÖG. Kr. 26: 
pr; 27: pr; U. Kk. 5, 14: 3; p. 8:1; SM. Kk. 
3, 4: pr, 1, 2; VM. II. Kr. 25; Æ. 8: pr; G.* 
Sk.* ME. Kg. 21: pr; G. 1, 2: pr. }>a skal 
(n. malsnian) h. (n. gopö först böta, ÖG. 
Dr. 9:1.

Ilænta, se llamita.
llsepta, Hæpti, Ilæptilse, se Haifta &c. 
User (her), m. 1) en mängd männi

skor. rpa 1. fara hem at manne nia1 J» 
h. ok hælmning 1. ha m piling, allitt., se 
Hælmninger, Hæmpning. Jfr. Hærvirki. 
Enligt Eddan skall herr beteckna ett 
sällskap af hundrade personer. 2) här, 
krigshär. ÖG.* U.* SM* VM. M. 35: 3; 
Sk.* ME. Kg. 5: 6; Æ. 6: 3; Egn. 32: pr;
H. 7, 8; DrVl. 30. Jfr. Hand 2.

Hser (her: hier, G.harne, Sk.* jfr. pser), 
adv. här. VG. I. K. 1: rubr.; Md. 1:2; J. 13:
I. &c.; ÖG. Kr. 19: pr; Eps. 20; Ü. Conf.; 
pg. 14: 2; SM. Prol.; Kk. 3; G.* Sk* h. 
)( annur laghsagha, VM * hvat manni 
sum h. &c., ængin gæster ma h. &c., o : 
här i staden, Bj.* h. i landeno, St. Kg. 
15: 9. utan h., utom i delta fall, U. J. 
8: 3. far sekki mera . . hser &c., o : i det
ta fall, VM.* sum h. ir skrifat i, sum 
ai hittas h. i, o: i denna lagbok, G.* 
gör nakat h. af, o: af dessa gärningar, 
ME. E£>s. 15. h. at, härtill, Sk.* vakta 
h. at, se At 1 h. h. medh, Sk.* h. a

mot, ME. Kg. 22; Chr. B. 19; Kp. 6: 1. h. 
i mot, VG. III. 144; Sk.* septer thy h. 
nsest urskils, o: i nästfölj. capitel, St. 
Kp. 22. h. over, häremot, Sk.* h. vper, 
VG. IV. 19: 4. h. um, angående detta fall, 
St. Kp. 34: 4; R. 26:1. h. septer, härefter, 
i det följande, Sk.*

Hseraji, hærsej», hærseÿe (hserad, hse- 
rede; gen. -ps, pis; hsersep, VG.*), n. 
1) härad; denna benämning tillhörde ur
sprungligen de Götiska landskapen, men 
öfvergick med tiden till Svealandska- 
pen och utträngde den dem egna mot
svarande benämningen hundari (jfr. nun- 
dari). VG.*ÖG*U.*VM*Sm.*Sk.*ME.* 
Chr. Kg. 25:1 ; B. 22: 2. &c. )( land, byr, 
VG.* halft h., ÖG* fiapungs h., pri- 
ÿiungs h., se Fiapunger, prpiimger. 
ps asyn, se Asyn 3. tolf insen af peno, 
ME.* (u. l\semd). Häradens namn i Vä
stergötland uppräknas VG.* Jfr. Læns- 
man, Inhæraÿis, Itliserais ; Tiu hscrap 
i ind. n. pr. vid U. SM. ME. Chr. 2) ett 
härads invånare (jfr. Hundari 2). firi h., 
inför de på häradstinget samlade hä- 
radsboarne, VG.* h. skal asyn, syn I. 
tolf msen nsrinna, VG. I. J. 16:pr;ÖG.* 
ME.* (malsmghande) söke map hæraÿs- 
hötponga ok h. sino (jfr. Hundari 2), ME.* 
hæraÿshôtpingi skal msej h. |>it koma 
1. til rija, ÖG.* bipas hærajinu at taka 
ÿæn man, VG. IV. 19: l. fa bip af-Jiinu, 

ÖG. Dr. 2: 2, där dock några ord synas 
fattas; meningen är utan tvifvel att bud 
skulle sändas fjärdingshöfdingen från 
de på tinget samlade häradsboarne, af 
hvilka någre skulle följa med honom, 
såsom i det föreg. säges om härads- 
höfdingen. utan lof af h., map ps min
ne, ME. B. 24: 3, 4. syn af næsta h. til 
næmna, o: af dess invånare, ME. B.24: pr.

Hærsps almænninger, -asyn,se Almsen- 
ninger 3 c, Asyn 3.

Heretz bo (-bo, pl. för -bor), m. hä- 
radsbo. Chr.*
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llæræps bro, f. bro, soin ell härad 
skall bygga och underhålla. ME.* Chr. 
B. 3: 3.

Hæredz domare, m. = domari 3. Chr.* 
Ilæraps domber, m. dom, gifven på 

häradstinget. VG.*
Hæredsfoget (defin. -geden), m. = hæ- 

rapshöfpingi. ME.*, där d. o. förekom
mer i en yngre hs. som stundom in
blandar D. ord.

Hæræpshôfponga dome, n. häradshöf- 
dingdöme, domsaga. ME.* Chr. Tg. 4.

Hærapshôfpingi (hæræpshofpingi, 
-höfpongi), m. häradshöfding. VG.* ÖG.* 
ME.* h. genom skriffel lör hæræ]>snænid, 
ME. Egn. 29: pr. -ga domber, se Dom
ber 2. Jfr. Hofpa I, Soknari.

Hæradshôfdings penningar, m. pi. en 
utskyld till häradshöfdingen. Chr.* 

Ilæræzs kirkiæ, f. = liiindaris kirkia. 
Sk.* Jfr. liiindaris kirkia. Af detta slag 
hafva troligen varit Bara, Vemmenhögs, 
Herreslads, Ingelslads, Jerrestads, Ar- 
stads och Tönnersjö kyrkor i de Skån
ska och Halländska häraden af sam
ma namn. En socken Herredskirke på 
Laaland nämnes i en för öfrigt icke 
mycket upplysande afhandling af Cand. 
Mag. O. Nielsen Om herredskirker i Dan
mark, i Ny kirk/iistoriske Samlinger, 
III. Bd. Köpenh. 1864-66 s. 829 o. f., där 
på förslå sidan den märkliga uppgift 
förekommer, att Erik Glippings förord
ning for Skåne, Seland och Jutland af 
1284 är ”(rykt i de Ghemenske udga- 
ver af disse landes love, men desvær- 
re ikke siden”. Att nämnda förordning 
stod att läsa i min 1859 tryckta edi
tion af Sk. s. 448 o. f., var således en 
förf. obekant nyhet (jfr. Bihanget).

Hærapsmanna mal, n. ordförande-be
fattning för häradsboarne, häradshöf- 
dingeämbete. VG.*

Ilærapsmæn (hæræpsmæn : i sing. VG.), 
m. pl. häradsboar. VG. IV. 19: l. not. 32;

ÖG.* Sk.* ME.* Chr. Tg. 41: pr; Eds. ind. 
not. 65.

Hærapsnæmd (hæræps-, hæreds næmd
1. næfnd), f. =lmndaris næmd. VG.II. Add. 
2:14; III. 76. )( fiærpungs næmd, VG. II. 
Add. 10; III. 122. h. af py hæræpe sum 
gærpin var gör i, ÖG.* h. (n. af py 
hæræpe) sum morpit 1. gerningin gior- 
pis i, ME. H. 1, 9: pr; 11; DrVl. 2. lukt 
h., se Lukter, nærnna 1. gæra Ii., ÖG.* 
vitnis inæn fore h., ME. pg. 32:1. læg- 
gin pæt til -dinna, ÖG.* pæt ligger til 
h., VG.* ÖG* ME. Kg. 30; B. 18: 3. pæt 
skal standa (qvart) til h., VG.* ÖG.* pæt 
skal bipa h., o: afbida konungsräfsten 
(jfr. Bipa), ÖG.* Ii. skal sant leta 1. le
ta lagha gærp 1. lagli giort, ÖG* pæt 
a h. slita, b. sliter tvæsvære, ÖG * mal 
slitas a h., se A 6. sætia a (mal) h., Sra. 
13: 4. Ii. skal vita hvat (hælder).. æller 
&c. 1. hvat pær ær saut um, VG * ÖG.* 
ME. Eps. 13 ; Chr. Eds. 35; SV1. 19: pr. 
h. skal vita hvar per a sum sannare ha
ver (svurit) 1. pæt vita at &c. ÖG.* viti 
pæt mæp h., o: genom nämndens yt- 
rande, ME. H. 5. jfr. 2. h. skal pæt vita 
væria æller fælla han, VG.* h. skal ran- 
saka 1. utleta ok vita, Chr. B. 36: 4; 50: 
2 ; Eds. 12: pr; 22. h. vær 1. fællir, VG* 
ÖG.* væria sik 1. værias mæp h., o. 
därigenom alt nämnden friar honom, 
VG. I. A. 15; III. 72, 109, 132; Sk. V. 3: 2; 
ME. H. 2, 9: pr; 11; Chr. H. 15.1. han væ- 
ris mæp aldri h. æller fællis, VG.* dyl- 
ia mæp h., se Dylia 3. h. vitnar at &c. 
Sm.* h. sægher at &c. ÖG.* h. skal svær- 
ia them (n. edsöresbrytarne) biltogha 
(jfr. mina Jur. afh. s. 226), Chr. Eds. 24; 
pr. — Ehuru, enligt ME., edsöresmål, 
och iilläfventyrs några andra grofva 
brottmål, om hvilka häradsnämnden 
skulle ransaka, hänskölos till kunungs 
ræfst I. rættara ping, såsom man ser af 
pg. 37: 1 ; Eps. 39: 2 ; jfr. Eps. 30, och 
hvarpå det syftar som sist anf. st. stad-
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gar om denna nämnds tillsättande i så
dana fall, må dock häradsnämnden ej 
förblandas med den från denna allde
les skilda nämnd, om hvilken handlas 
i Kg. 31, livarför kunungs næmd )( Ii. 
pg. 37:1 ; jfr. ind. 30, 34, och Kunungs 
næmd. Chr. visar alt häradsnämnden 
på den tiden var fortfarande, och ej, 
såsom förut, för hvart särskildi mål for- 
ordnad; hon hade dock, likasom förut, 
ingen del i domarens ämbete (se IVæind); 
men att hennes befattning var utsträckt 
till några ärenden som ej voro rätte
gångsmål, ses af Kg. 24: pr; B. 50: 2, 
hvartill kan läggas DrVl. 26: 1, där dock 
Ii. synes vara skriffel för hæradsbôfdin- 
ge, såsom i en del yngre hss., likasom 
i ME. DrVl. 29, läses.

llæræÿs piækker, m. tiggare som stry
ker omkring i häradet. ÖG.* Jfr. Piækker.

llærajisræfst, f. häradsförbud 1. fred- 
lysning (mot skogsåverkan). skogher ær 
lagajer 1. taks i 1. innan h., VG.* 

Hæraÿs rætter, m. häradets andel i 
böter. VG.* (u. Rætter 3) ; ÖG. Vap 7:1; 
ME.* Chr.* Jfr. Hundaris rætter.

Hæraÿs syn (herets syn), f. = hunda
ris syn. ME.* Chr. B. 26: 4; 33:1.

Hærajisjjing (heredsting), n. härads
ting. ÖG.* VM.* Sk.* ME.* Chr. J 17;Tg. 
6. &c. )( fiærÿungs ]>ing, VG.* )( lands 
Jiing, VG.* Sk.* ME. B. 21: 4; Thj. 31; 
Chr. B. 26:4; Tj. 32. )( laghmans ting, 
hvilkel hölls af lagmannen, ehuru sär- 
skildf inom hvart härad, Chr. Kp. 13. )( 
ræfsinga ÿing, VG.* }>æt h. sum bry- 
tien af for, o: tinget i det härad hvari- 
från han flyttade,Sk.* Jfr.Hundaris jiing.

Hæræÿsÿings vitni, n. bevisning ge
nom vitnen om något, som vid härads
tinget blifvit gjordl. fari a landsting 
mæÿ II., o: med män som på landstin
get kunna vitna &c. Sk.*

Hærbuÿ, n. (af hær 2) befallning att 
inställa sig för att utgå i leding 1. för

svara landet, fa h. i utrojir æller i 
landværn, H.* böte sum fore h., a : som
om sådan befallning ej hade blifvit åt
lydd, H.*

Hærbærgha (herbergia, hærbæræ), v. 
a. härbärgera. Sk.* St.* Chr.*

Hærbærghare, m. härbärgerare, gäst- 
gifvare. ME.* St.* Chr.*

Hærbærgherare, m. = hærbærghare. 
St.* Chr. Kg. 24:1. nott. 41, 44.

Hærbærghi (herbergi, hærbyrghe, pl. 
dat. defin. -ghiomen), n. 1) rum där 
främmande einottagas och hysas, gäst
rum. VG.* VM.* St.* )( stova, VM.* Sm.* 
læna h., ME.* Chr. Kg. 25:1. Jfr. Biskops 
hærbærghi. 2) h viloplats under bar him
mel. taka sik h., Sk.* 3) husrum, bo
ning. G.* 4) rum där vissa saker för
varas. Se Kirkiu-, Korn-, Mathærbær- 
ghi. 5) i allm. rum. Se Bak-, Sömpn- 
hærbærghe.

Hær dis lös (hærdi lös), adj. (för hir- 
dis lös, af hirÿa, vårda, se Hirji; Isl. 
hiröttlauss) vårdslös, liknöjd. VG.*

Hær längin, adj. tillfångatagen i krig. 
SM.*

Hærfærÿ (herfer]>), f. härtärd, krigs
tåg. VG.* SM.* G.* ME. Kg. 3:1; 6:3; 22; 
Chr. Kg. 2: 2; 5: 3; 23.

Hæri (heri), m. (Isl. hcri) hare. G.* 
ÿæn a h. ær hændir 1. handum taker, 
allitt. (jfr. Hænda 1). VG.* ÖG.*

Hæria, v. a. (af hær 2) 1) anfalla med 
krig, härja, fördärfva och plundra (om 
en fiendtlig krigshär), h. land, VG.* ÖG.* 
ME. Kg. 5: 6 ; H. 8 ; Chr. Kg. 4: 6; H. 9. h. 
a land, VG * St. H. 7: pr. b. ok 1. æller 
brænna, U.* SM.* H.* 2) med våld bort
föra (om fiendtlig krigshär), h. bonda, 
kunu hans, alt ÿæt bondin a, ÖG.* 3) 
plundra 1. på annat sätt våldsamt be
handla. standa a halsi ok a höfpi ok 
h. man, om sjöröfvare, VG.* 4) förstö
ra, förskingra, væriæ ok æi b., n. omyn
digas gods, Sk.* Jfr. Forhærghæ.
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Hæriansun (herians son, hærienson),
m. eg. Odens son; djefvulsson (ett o- 
qvädinsord). SM.* Bj.* St.* Chr.* Så haf- 
va redan Locc. och Ver. förklarat d.
o., hvilket utan tvifvel kommit af her- 
ian, ett binamn som, enligt Eddan, tillä
des Oden; och att Oden och andra hed
niska afgudar blifvit af de christna an
sedde som onda andar, är en känd sak 
(jfr. Geyer, Svea Rikes häfder, I. 267, 
Sami. skrifter I. 205); detta är or
saken därtill, att o. herian blifvit i åt
skilliga sammansältningar användt i ond 
bem. Äfven Isl. har herjans-sunr, her- 
jans-kerling och ad v. herjansliga; i D. 
skrifter förekommer likaledes herien- 
sön, hærgeussôn, och, såsom öfvs. af 
Lat. nequitia, hæriænskeeth (herinsketh, 
herenskiedh, hærinske), för hæriænsk- 
het (se Mb. D. Gl. oo. liæriænsôn, hær- 
iænsked), hvilket senare ord, då det 
skrifves herrenskedt (jfr. Herrenskedt), 
KR. ti or betyda ”fornærmelige yttringer 
eller bagvaskelse mod sin herre” (GDL. 
IV. 524), och det T. heriensliken, VSt. 
II. 13, svarar mot Isl. herjansliga. Att
0. hæriansun på en nyare tid, då dess 
eg. bem. var okänd, blifvit ändradt 
till horenson (se Chr.), tjenar ej till 
förklaring af ordets ursprung och verk
liga betydelse. Hvad Ih. (G/. I. 817, 
818) och KR. (anf. st. V. 586) m. fl. o- 
riktigt anfört om d. o., är onödigt att 
upprepa. I det Mythol. Lex., som är bi- 
fogadt Sæm. Edda, III. Köpenh. 1828 
s. 692, öfvs:s herjans-sunr rätteligen 
"Herianis sive Odini films'", och äfven 
Cl-V., Fr. och EJ. härleda ordet från 
Odens namn.

Hærlænsker, adj.(af adv. hær och land) 
inom detta land (n. Västergötland) född
1. boende. VG.* )( utlænsker, VG.*

Sherman, m. (Isl. hermaör) krigsman.
SM.*

Hær op, n. (Isl. herôp, krigsrop) rop,

hvarigenom ankomsten af en fiendtlig 
krigshär tillkännagifves. U.* SM.* 

Hærra (herra), m. herre; i allm. en 
som anses hafva högre värdighet än 
en bonde. )( bonde, ÖG.* )( man, lika
som bonde )( ]>ræl, ÖG.* ]>æs hærra 
man sum haver stallara &c. 1. sum Riik
ka a taka, &c. ÖG.* SM. M. 35. not. 
55. Särskildt kallas så: 1) Gud. var 
h., VG.* U.* SM.* Sk.* maria vars h. 
moÿir, vars h. likomi, vars h. byrj), VM.*
H. * 2) konungen, riddare och de för
nämste i landet. VG.* U.* SM.* H. M. 7: 
l; Sk.* ME.* St. H. 7: pr; Chr. H. 9. min 
h. kununger, G.* konunger æller rikesins
I. landsens h., ME.* St. H. 6: pr; Chr. H. 
ind. 8; c. 8: pr., där det troligen syftas på 
Prins Erik Magnusson, och sedan på 
sådane riksföreståndare som Engel
brekt och Carl Knutsson. sveriges h., 
St. Add. A, där närmast syftas på riks
föreståndaren Sten Sture, fyrstu -ræ 
(nom. pl), VG.* aldra högstu -rarne i 
sveriki, U.* SM* VM. I.Eps. 1: pr. an- 
nar h. )( konunger en, VM. II. M. 17. 
-ra (gen. pi.) garÿar, SM.* -ra (gen.) 
budk (herrebudh), St. Add. E. 2; Chr. 
DrVl. 4. 3) landsherre, länsherre, ko
nungens högste ämbetsman inom land
skapet, folklandet 1. häradet. VG.* )( 
Iænsman,U.* SM.* VM. II. Kp. 13: pr, 2. h.
.. a Iæn sit 1. ÿæt læn, U.* SM.* VM. II. 
Kp. 13: pr. 4) enskild herre 1. husbonde 
(i krigs- 1. annan tjenst). VG.* U.* (där 
h. inefattar äfven bonde och bryti), H. 
M. 24. )( sven, U.* )( sysluman, se Sys- 
lu man. rætter h. æller husbonde )( bry
ti &c. ME.* Chr. H. 10: pr. -ra (gen.) ])iæ- 
nist 1. sysla, VG.* U.* SM.* ME. Egn. 33:
2. — Jfr. Doms-, Folklands-, Ivi-, Junk-, 
Kirkio-, Lands-, Læns-, Skiphærra.

Hærra man, m. 1) en man af högre 
värdighet (jfr. Hærra 2). Se Friboren. 
2) = hærra4. )( sysloman, ME.* -ns sven, 
se Sven.
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Herrebudh, se Hærra 2.
lïær ram of, n. herremöte;förekommer 

om de tre konungarnes möte på Dan
holmen. VG.*

Hærskaper, se Hæskaper.
Hærskiold (dat. -skildi), m. (Isl. her- 

skjöldr, o: härmärke, krigsfana, )( friö- 
skjöldr, EJ.) krigssköld. rijia til inæ]> 
-di, a: väpnad såsom i krig (Isl. fara 
meö herskildi, utöfva fiendtlighefer, plun
dra, härja, EJ.), Sk.*

Hærskip, n. eg. krigsskepp (Isl. her- 
skip) ; förekommer här om fartyg med 
beväpnad besättning, sjöröfvarefartyg. 
löpa a Ii. ok gæras hiinkabrytari, VG.* 

Hærstræde (herrestræde), n. (T. heer- 
strasse) allmän väg 1. gata. Sk.*

Hær taka, v. a. (Isl. hertaka) taga till 
fånga i krig. var]>a -kin, U.* H. Æ. 13: 
3; Sk.*

Hærtugh, m. = hærtughi. SM.* Sk.* 
Hærtughi, m. (Isl. hertogi) eg. här

förare, härtig. ÖG* sik undir kunung 
æller h. doniföra (hvilket syftar på det 
fallet, att en af K. Birgers bröder i hans 
ställe utöfvade hans domsrätt), U.* -gha 
man, -gba Juikke, ÖG.* Jfr. Hærtugh.

Hærvapn, n. pi. (Isl. hervåpn, krigs
redskap) krigsvapen. VG.*

Hærvirki, n. (af hær 1 ; Isl. hervirki) 
enligt Sk. våld som begås af flere väp
nade män i sällskap, med hvilket brott 
det sättes i bredd, som af en ensam 
man begås mot qvinna genom våldtägt. 
)( gardganghe, en man ma ok h. görse 
um han taker kumi æller mö nôÿoghæ 
&c. Sk.* h. ther görs a qvindi 1. i an
drum kostum, Sk.* ok fore h. böte han, 
et pro hervyrckæ homicida sutisfaciat 
&c., o: om det i det föreg. omtalade 
dråpet begås i sällskap med flere be
väpnade män, så att där är hærvirki; 
meningen är n. icke att det forut om
talade våldet i sig själft är h., Sk. I. 86 ;

V. 1; utan tvifvel hafva de anf. Lat. 
orden blifvit genom skriffel förbigång
na i II. 59, enär meningen ej kunnat 
vara att de särskilda 40 markers bö
terna skulle ega rum äfven om det icke 
var hærvirki. — En fullständig beskrif- 
ning på det brott som med h. beteck
nas, inehåller icke Sk.; men af de anf. 
ställena I. 86. och V. t. synes att den, 
som med vrede anfaller en annan i hans 
hus 1. på något annat af de där nämnda 
ställena, och dräper honom, kan däri
genom göra h., hvartill hör att han har 
i sällskap med sig fem fullt väpnade 
män, såsom man finner af I. 87, där 
äfven, ehuru h. ej uttryckligen nämnes, 
ett hithörande fall förekommer, att n. 
någon, åtföljd af ett sådant sällskap, 
bryter sig in i en annans hus, och där 
med våld borttager något (jfr. JutL. 
II. 30.). Ett sällskap af sex män for
dras till h. äfven i Sk. IV. 47, där orden 
meth siæx folkevapn utan tvifvel be
teckna antalet af väpnade män, ehuru 
orden ej tydligen uttrycka denna me
ning (jfr. Folkvapn), ty att ett sällskap 
af flere män i allmänhet hör till detta 
brott, såsom redan dess namn tillkän- 
nagifver, då hær betyder en mängd män
niskor, det visar I. 207, där ett enda 
fall utmärkes, då, såsom ofvanför är 
anfördt, e n man kan göra h. Men det 
som i V. 9. säges, att h. kan göras af 
fem män med tre fulla vapen, det an
går icke Skåne, enär nämnda ställe är 
hämtadt ur Arfboken (jfr. Sk. föret. s. 
LVII), och således hör till Ä. SelL.; se 
Ä. SelL. II. 32. (KA. Lovhist. I. 570, Th. 
ed. s. 39); då med detta ställe jfs. Y. 
SelL. II. 16, är det tydligt att äfven där 
till h. fordras blott fem män, och icke 
sex, såsom KR. trott, GDL. V. 593.

Hærÿar, f. pl. härdar, skuldror. Däraf
Hærÿa mattul (hærda mantol), m. man

tel, slängkappa. ÖG.*
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Hæræ]>, hæræjie, se Hæraÿ.
Hæskaper (hasskaper, ÖG. hærskap, Sk. 

Chr. huskaper, Chr. hiskepr, G. hi-, 
hiidskaper, ME. Chr. i yngre hss.), m. 
de olika former, hvari d. o., som dock 
under dessa former och med olika be
märkelser synes vara det samma, före
kommer, vitna att eg. betydelsen af 
dess första stafvelse länge varit o- 
känd; och då ordets olika bem:er ej 
synas stå i förbindelse med de olika 
sätt, hvarpå det skrifves, så kunna des
sa olika former ej åtskiljas, utan må
ste hänföras till ett och samma ord, 
hvars ursprungliga form troligen varit 
hiu- 1. hiskaper, som närmast öfverens- 
stämmer med Isl. hjd, hjon, hvaraf hjii- 
skapr, hionalag, 1. AS. hiwa, hushåll, hvar
af hiwscipe: men Isl. herskapr, krigs
väsende &c., hör icke hit; i D. skrifter 
förekommer hærskap, hcrske, hæske, 
hædske, och i D. folkspråket finnas ännu 
liknande ord i bem. af husfolk (se Mb. 
D. Gl. o. hædske och Dial. L. o. hæske) ; 
hiiske, häsk, häskap har äfven bibehål
lit sig i bem. af hushåll, matlag, på någ
ra orter i södra Sverige (Rz. s. 285; 
PM. o. häske). 1) hæskaper, hiskepr, 
familj, husfolk, hus. æglia barn i h., 
henia i Imsum ok h., allitt., vricka bröt 
leghoman af h. ok af vist sinni, VG.* 
lit kristna barn sin ok h. sin allan, G.* 
2) hasskaper, hæskaper, huskaper, ett 
helt härads invånare, siter aider h. ijvar, 
o: underlåter att betala mordgäld, OG.* 
ME.* Chr.*; då hela häradet skulle betala 
mordgäld, kan aider h., )( nian, här icke 
betyda ett hushåll, ehuru, då på sist 
anf. st. tillägges: gælde thera del ut 
af niordgældet, detta tyckes visa att 
förfine af Chr. förstått d. o. så, att 
därmed menas de som bo i samma hus 
1. gård, hvilket också de gamle öfvs:rne 
antagit; men Abr. anmärker vid häska- 
per (såsom det läses i gamla edit, af

Chr.) : ”härmed förstås hela häradet”, 
hvilket är riktigt, ehuru ordet icke i 
sig själft, såsom han tror, betyder hä
rad. 3) hærskap, område, land 1. gård 
som lyder under någons välde. Sk.* 4) 
hærskap, herrskap, herrar, for sit h., = 
til hærræ sinnæ, a: konungen 1. ärke
biskopen, Sk.* alt hymerikes h., o: de 
aflidna helgonen, hvilka äro föremål för 
katolska kyrkans afgudadyrkan, Chr.* 

Hæsle, n. (af hasl; Isl. hesli) hassel
buskar. -les hug, SM*

Hæsle skogher, m. hasselskog. SM.* 
Hæstafoÿer, n. hästfoder. VG.* ÖG.* 

SM.* ME.* St.*
Hæstakorn, n. hafre. ÖG.* SM.* ME.* 

St.* Chr. Kg. 24: i.
Hæsta köp (hesta kaup, G.), n. häst- 

köp. VM.* G.* h. ok (n. hæsta) skipti, 
U.* SM* H*

Hæstækôpere, m. hästköpare. Sk.* 
Hæstæ niarket, n. hästmarknad. Sk.* 
Hæsta sven, m. stallmästare 1. stall

dräng. VG.* Jfr. Ih. diss. Catal. Reg. Sv. 
G. s. 81 o. f.

Hesta tekt, f. (af taka) olofligt tagan
de och bruk af en annans häst. G.*;

Hæst baker, m. hästrygg, lseggia a h., 
SM.* ælta Jiuf af -ki, a: från en stu
len häst på hvilken han rider, SM.* 

Hæst byrthe (hæst byrth &c.), f. häst
börda. Sk.*

Hesteleya, f. hästlega, ett slags skatt. 
Sk.*

Hæster (hæst, Sk.), m. 1) häst (equus 
1. equa). VG.* ÖG* U.* SM* VM.* Bj. 9: 
l; 10: l; G.* Sk.* ME.* }>æn hæst haver 
i handuin, allitt., a: det stulna, VG.* 
Jfr. Korn-, fiujier hæster. 2) häst )( 
sto. )( hors 1. skint, se Hors, Skint. Jfr. 
Hæst fyl.

Hæst fat, n. eg. resesaker som läg
gas på en häst; hästbörda. Sk.*

Hæst fyl, n. hästföl, fåle. )( marIVI, 
ÖG.*
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Hæst hof, m. (af hover) hästhof. Sk.*
Hæst hus, n. häststall. VM.*
Hæst klif (-kief), f. = klyf. ME. pj. 26. 

not. 62; Chr.*
Hæst tan, f. hästtand. Sk.*
Hæta, ett utan tvifvel genom skriffel 

tillkommet ord, för beta, VM.* Detta 
ord har blifvit förblandadt med hetsa; 
men dä på anf. st. säges: han hæti hun- 
dum sinum man (icke manni, såsom Ih. 
citerar, Gl. I. 862, jfr. s. 828) i hæl, är 
det klart att hæti har till objekt man 
och icke hundum sinum, och att or
det således ej kan betyda hetsa, då 
meningen icke är att hetsa människan 
på hundarne. Jfr. Beta.

Hæta, se Heta, Hætta.
Hætta, hæta, v. a. (Isl. hætta, våga, 

hætta, f. fara, hættr, farlig; N. hætt, fa
ra, farlig) våga, äfventyra, förlora, hæt- 
te fore sik siælvum, a : stande sælf syn 
eyen faræ, såsom det uttryckes i yngre 
hss., Sk.* -te vith sit lif, våge sitt lif, 
o : miste lifvet, Sk.* utan han -te vijer 
kunungs ræte, o: måste böta till ko
nungen, Sk.* h. vi]) sinum Jrim markum 
&c., se Vijer hætta. Jfr. Mb. D. Gl. o. 
hætte.

Hætta, v. n. (Isl. =, hålla upp, upphö
ra) hålla upp, göra uppehåll, vara o- 
verksam (i en sak), -tir han i sokninne 
]>rea Jings dagha, om trälens frände, 
som vill lösa honom ur träldomen, dröjer 
1. underlåter att fullfölja sin talan, ÖG.*

Hætta, f. 1) hatt 1. mössa. U.* 2) hätta, 
mössa, fruntimmershatt. ME.* Chr.*

Hævia (præs. hæfer), v. a. (Isl. hefja) 
1) häfva, lyfta. ÖG.* Jfr. Hæfli. 2) bör
ja (jfr. Lypta). Ja hæfs i vargs næsi, se
dan börjas (n. rågången) 6cc. VG.* Jfr. 
llp haf.

Hæjan (hædhæn), adv. hädan. VG.* 
U* SM.* Sm.*

Hæjin, se Hejin.
lfæjsla (hazsla), f. (Isl. håÖ, spe, hån,

hæôa, håna, bespotta, hæâing, bespot- 
telse, &c.) 1) skymf, visadt förakt (hä- 
delse). fore hælghra manna h., för den 
skymf som blifvit dem tillfogad, H.* 2) 
böter för tillfogad skymf. göri fram h., 
o: böter för den i det föreg. omtalade 
skymfen, s. st. — Ih. tror att d. o. be
tyder reverentia, och alt häda idem 
interdnm est ac personm respectum 
habere, vener ari; men fastän i det af 
honom anförda ordspråket säges: ”som 
man är klädd så blir man hädd”, kan 
meningen häraf vara den, att den som 
är illa klädd blir föraktligt bemött; 
skulle åler hädd här betyda hedrad, 
kunde man häldre antaga att hedrad 
för rimmets skull (jfr. Reje) blifvit 
sammandraget till hädd (likasom man 
vanligen blott för korthetens skull sä
ger oskadd för oskadad), än tillägga
o. häda en blott på gissning grundad 
och alldeles oantaglig bem. af hedra, 
en förklaring som, hvad o. hæjsla be
träffar, uppenbarligen vederlägges där-
af, att detta äfven betecknar böterna, 
hvilka erlades för en tillfogad skymf, 
och ej för visad vördnad. Härmed är 
alldeles samma förhållande som med o. 
Jokki, som Ih. tillägger bem. af heder, 
fastän det uppenbarligen betyder för
akt, skymf.

Hö (hoy, G.), n. hö. VG. I. J. 20;FB. 
9: pr. &c.; ÖG. Kr. 2: pr. not. 38; B. 9:1; U. 
Kk. 7: 6. not. 96; Kg. 10: 3, 8, 9; SM. Kk. 
5: pr ; B. 3 ; VM. I. pj. 15 ; G* Sk.*

Höfang, n. (Isl. heyfang) höfång, så 
mycket hö som man kan bära i fam
nen på en gång. gilt h., ME.*

HöfJ a, se Hofja.
Höfjingi (höfdinge, höfjing), in. (af 

hovoj) 1) hufvudman, anförare, h. fore 
Je færd, Sk.* 2) höfding, styresman, 
förste, mykilh... magnus konunger, SM.* 
sverigis h., = primas sueciæ, ärkebisko
pens i Lund titel, Sk. IV. 55. not. l. ri-
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kisins -giar, de förnämste herrarne i 
rikef, VG.* væstgôtar ok Jerra -giar, 
laghmajer ok lands -giar, landets höf- 
dingar, a: häradshöfdingarne, VG.* I 
yngre hss. af Ohr.* förekommer h. för 
hæradshôfdinge. Jfr. Fiarjungs-, Hie
raus-, Landshöfdinge.

Högha byr, ni. gammal by, som ända 
från hedniska tiden varit bebygd. Ii. 
ok af hejnu bygder, allift. VG.* h. ok 
hejnu byr, ÖG.* h. )( afgærjis byr, ÖG.* 
En yngre hs. af VG. har liöxter byr; 
men förra delen af d. o. är ej af adj. 
högher, utan af subst. högher, grafhög 
(jfr. 111. Gl. oo. bedenhös, hög) : då n. våra 
hedniska förfäder begrofvos i högar, 
har däraf följt alt, sedan dessa minnen 
af den hedniska forntiden ensamma 
qvarstodo, orden högher och hejna blef- 
vo nästan likbetydande. Jfr. Hôghæ man.

Hôghæ man, m. hedning, eg. en män
niska som är begrafven i hög. Sk.* Jfr. 
Högha byr.

Höghe sylf, n. silfver, som är funnet 
i en ättehög. Sk.*

Högher (haugr, G.), m. I) hög, kulle. 
ÖG.* 2) särskildt: grafhög. ÖG.* Jfr. 
Hult, Högha byr, Æta högher.

nögher (haur, n. haut, acc. huauga 
för hauga, com par. hoygri, hoyri, su
peri. hoygstr, hoystr, G. höstcr för hög
ster, VG. H.), adj. (Isi. har) 1) hög (i 
eg. fysisk bem.). h. garder, ÖG. B. 14: 
pr;H.* knaes h., VM.* jfr. Knæhôgher. 
fem 1. half JriJi elna h., G.* elder a*r 
högri icn hava Jorf 1. hofji höghri, se 
Elder 1. 2) hög, utmärkt i värdighet 1. 
anseende, aldra högsti hserrar, U.* SM.* 
hoygsti biskoper, G.* högre 1. högsti do
mari, se Domari 1. h. (man) )( higher, 
ME.* Chr. Kg. 12. Jan sum hoygster ir, 
n. i huset, o: husbonden, G.* sum Jing 
ier haut til, n. såsom i det följ. be
stämmes, G.* höghe altari, det förnäm
sta altaret, högaltaret, VG. IV. 16: 12.

hoygsta blotan, det största, förnämsta 
offret, )( mindri blotan, G* 3) betyd
lig, vigtig. högh, högre, högsta sak ( )( 
Iæghre, læghsta), VG.* ÖG.* VM. II. pg. 
12: 2. Jam sum högsta haver kærona, 
ME.* högre 1. högsta minnung, a: mera 
1. mest gällande, H.* utan högre budh 
fylghe, se Fylghia 5. laghsagha .. byr- 
ias at Jy högsta ok lyktas at Jy lægh- 
sta, lagarnes uppläsning börjas med de 
vigligaste ämnen (i KrB.) och slutas 
med de ringaste, ÖG.* 4) stor i afse- 
ende på antal, värde, belopp af böter, 
svårhet af brott m. m. högre ejar (X 
Iæghre), a: där antalet af svärjande är 
större, ÖG.* U.* II.* hoygri lag, G.* Sk.* 
högre tak Jæt ;crn fæmtan næter, hög
sta fæmtan natta fænitin, &c. ÖG.* livat 
Jæt æru högri vitni æller Iseghri, e- 
hvad större I. mindre antal af vitnen 
erfordras, U.* væri sva högh vitni 6cc., 
a: lika många vitnen, H.* tolf öra at 
högsto, såsom det högsta, högst, VM.* 
högri bot, gæld &c.U.* SM.* VM.* H. M. 
18 ; Bj.* högste bot, Chr.* hoygri sak, 
a : bot, G.* Jæt ær 1. væri halvo högra 
(n. at botuni), dubbelt högre, VM.* H.* 
Ja ær Jrim markiun högra (a: högre 
bot), VM.* Jæn sar haver högsto at 
botuni, a: för hvilka mest skall bo
tas, H.* ey miighu lyti högre varthæ, 
ej skall därför mera bötas, Sk.* högh 
gærning, svårt brott, VG.* högre Jiuft, 
ÖG.* högsta sar 1. ran, ÖG. VaJ. 5, 31: 
2-, U.* SM. M. 10: rubr.; H. M. 15: pr. hög
sto sar )( sina sar, H.* högsta fornæ- 
mis sak, VG. IV7. 6. högste vaje, det 
svåraste fall som kan inträffa genom 
vådlig gärning, ÖG. Vap 1: pr; ME* St. 
DrVd. 2: pr. bonde ær halvu högri at 
frijhotiim, a: för honom bötes dubbelt 
så mycket, II.* kona ær halvu högri (at 
botum) æn majer, IL* SM.* i orjafari 
æru Jer eig högre æn andri mæn, æru 
eig högre i ordhuni &c., de få ej högre
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böter för oqvädinsord &c. Bj.* St. R. 32: 
l. ran hvat Je ærn högre seller lseghre, 
ehvad det rånade är mera 1. mindre 
värdt, ME * högre förningar sen til siex 
marka, St. G. 6: i. göra högra köp sen 
hans gods rsekker, n. till att betala det 
köpta, St.* Ja högruni (n. vsejium) vsej- 
ias, )( minna vsej, VM.*, där ingen 
anledning är att antaga att högruin 
skulle vara adv. vari ran sva högt sum 
Je vilia vitna, o: så mycket antages 
vara rånadt, VM.* psenningar sva man- 
gir sum sakin ser högh til, a : som det 
omtvistade är värdt, VM.* högli rikes 
nöth, Sk.* Jfr. Of högher.

Högher, adj. höger, mista högra hand 
sina, St. Eds. 26; Chr. Kg. 27: pr; Eds. 35.

Höghia, v. a. 1) (af högher 2) höja, 
upphöja. VG.* 2) (af högher 4) höja, 
öka. hot höghis msej IX markum, VM.* 
ejer höghis sva sum hot, de svärjan
des antal ökes i förhållande till böter
na för det brott hvarom fråga är, U.*, 
där de tillagda orden: ok ökis livart 
septir andrn inehålla en tavlologisk för
klaring.

Höghinde, n. (N. =; Isl. hsegindi, af 
hsegr, hégr, lätt, beqväm, göra beqvämt 
&c.) hyende. ÖG.* Jfr. Hngnndi, som ur
sprungligen är samma ord.

Höghmal, n.=höghmsele. ME.* -la bal- 
ker, ME* St.*

Högmåls ärande, n. sak rörande hög
mål. Chr.*

Höghmsele, n. högmål, groflifssak.ÖG.* 
ME.* St* Chr.* -lis balker, ME.* St.* 
Chr.* som i -lom skils, thet skils i -lom, 
a: i Högmälisbalken, Chr.*

Höght (haut, nyare hs. haucht, G. 
cornpar. högra, -ri; höygre, Sk.), adv. 
(n. af adj. högher) I) (af högher 1) 
högt. stinqva kleji so haut, G.* alle væ- 
gha skulu sex alna h. rudde vara, a: de 
invid vägarne stående tränas grenar 
skola vara afhuggna till 6 alnars höjd

öfver vägen, såsom det är rätt förkla- 
radt i en ung hs., där efter rudde til— 
lägges eller qvistade, och meningen tro
ligen äfven är då några hss. hafva hög
rödde a: rödda i höjden ; ty att här icke 
är fråga om vägarnes bredd, såsom det 
blifvit fbrslådt då några hss. för h. haf
va brede, och äfven sedan blifvit taget 
för afgjordt, är klart äfven däraf, att 
här säges att alla vägar skola vara 6 
alnar högt rödde, men i del foreg. 
uttryckligen är sagdt att landsvägar 
och tingsvägar skola vara 10 alnar bre
de, Chr.* 2) (af högher 4) högt i af- 
seende på beloppet af böter, antalet af 
edgärdsmän m. m. huru h. han ma vit- 
na sik, huru höga böter han genom be
visning af blodvitet kan yrka, ÖG.* Ja- 
ghar (n. botin) högra stigher, då bö
terna för det senare brottet äro stör
re, ÖG. Va£>. 4. huru h. sum hon ma gil- 
das, se Gilda 3. Ja gange bot högra, a : 
blir större, VM. II. B. 24: 2. högra æn 
til IX marker, VM. II. B. 13: pr. ækki 
högra sökia sen til tolf öra, VM. II. M. 
25: 5. qvæli Jæt «engin högra hvarti til 
lagha seller hota, ingen må i den sa
ken fordra högre ed 1. större böter (än 
vådaed och vådabot), U. M. 7: 2; SM.* 
ME. I)rV{>. 18: pr; St.DrVd. 15;Chr.DrVd. 
16. höygre riser loghen ey, n. än till 
3 tolfter, Sk.* huru h. hon (n. nämnden) 
fælde gar Jin, se ïælla 5. by liggi sva 
myklu högri at byabruti, se Byabrut2. 
högra væjia, n. till folklandsting, VM.* 
högra vædhia æn tva öra, o: gifva hög
re vadepänningar, St. B. 5: 1. 3) cornpar. 
mera. böti ækki Jy högra, VM.* vari 
fallin at atta markum ok æi högra, VM. 
II. B. 17:3. gælde fiærjungin högra æn 
&c. ME. Egn. 27: pr.

HöghtiJ, m.? högtid. U.*, där fæm 
dagha h. förekommer om de helgda
gar, som voro prestens offerdagar, ME.* 
Chr. G. 8: l, 4, 5. not. 78, där o. h. bru-
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kas om bröllopp m. fl. enskilda högtid
liga samqväm.

Högtijis dagher, m. högtidsdag; så 
kallas 1) prestens årliga offerdagar. 
U.* SM.* 2) helgdag i allm. Sk.*

Höka funder, m. fynd af hökar (1. 
falkar). VG.* Jfr. Höker.

Höker, m. hök (1. falk). VG.* Sk.* ri- 
Ja, beta man i hæl mæj h. ok kunde, 
VM.* Däraf att h. nämnes i fråga om 
jagt, kan ej med säkerhet slutas att 
h. äfven betyder falk, enär äfven hö
kar varit brukade vid jagt.

Hölada, f. hölada. H.*
Höiia, se Hylia.
llömta man, ett troligen genom skrif- 

fel tillkommet ord, för hon gipta man, 
såsom i del föreg. läses. VM.* Andra för
sök att förklara d.o. anföras i gl. vid VM.

Höna, f. höna. VM.*
Höns, n. höns, tupp 1. höna. ÖG.* U.* 

SM.* Sk.*
Hör, n. (D. =) lin, prov. hör. U.* fly

ter sainan h. ok hiærne, allitt., om linet, 
o: lakanet, bestänkes med (den i sin 
egen stuga dräpnes) hjärna, SM.* Då 
Locc. i sin öfvs. talar om aurium mea
tus, och således antingen härleder hör 
från höra, 1. tror att det är skrifvet för 
öra, då Ver. tror alt för h. bör läsas 
har I. hös, och då Ih. antager att h. är 
skrifvet för hjörr (Isl. svärd), och öfvs:r: 
si concurrant gladius et cerebrum, så 
äro dessa tydningar uppenbart oriktiga; 
något annat är vid de anf. orden icke 
att påminna, än att de synas hafva bort 
följa efter orden: varder man dræpin 
i siang sinne.

Höra (hora; hoyra, G.), v. a. 1) höra. 
VG. I. R. 7: pr; II. U. 29; Add. 7:12; IV. 
19: pr; ÖG.* U* SM.* Sm. 2: pr; G.* Sk.* 
h. vitni &c. VG.* h. kæromal, St. R. 2: 
pr, 5. h. ej, o: infinna sig for att hö
ra 1. emottaga vederpartens ed, Bj.* h. 
bön, U.* SM.* skila mannin skal h. aen

&c., o: höra efter, gifva akt på, ÖG.* 
fiaermer aen han höre klokko liudh til, 
o: till det stället där han är, Sm. 4:1. 
not. 64. Jfr. A-, Fram höra. 2) lyda. Se 
Overhörig. 3) tillhöra, luter Jaen sum 
til haenna höre, ÖG. G. 14: 2. os hörer 
Jæt at Iiuxa, VG.* tha hörer hanum at 
&c. Sk.* minne iorj &c. hörer egk til 
aterbujs, Jön mal sum til skript &c. 
höra, ÖG.* all mat (mått) sum til vin 
&c. höra, St.* Jaer til hörer &c. ÖG.* 
U.* SM * hvat bot, botum, brutum (d: 
böter) ther til hörer, huru mycket i det 
fallet skall bötas, St. Sk. ind. 6, 13; R. 
ind. 13, 20. h. til, se Til höra. 4) skola, 
böra. merae hörer han ey at bötae, tha 
hör er aengin man at fastae, &c. Sk.* 

Hördinge, se Hirjingi.
Höraengi (pl. -iar), m. (af höra) åhö

rare, vilne som enligt VG.* skulle på 
saegnarjinget intyga att målsegaren ha
de på endagen fullgjort sin bevisning 
mot den anklagade. Jfr. Umstajumaen, 
och Mb. D. Gl. o. lovhöring.

Hös, m. (Isl. hauss) 1) hufvud, huf- 
vudskål, prov. hös. skaera tungu ur hö
se inanni, SM.* 2) käke. ME.* St.* Chr.* 

Höstakker, m. höstack, sia -ak, slå hö, 
och lägga det i en hög, U.* SM.* VM. 
II. B. 14: 3 ; ME. B. 17: 3 ; Chr. B. 18: 2.

Höster (höst, Sk.), m. höst. VG.* ÖG.* 
Sk.* sökia baje var ok höst, n. på de 
tider om vår och höst, då utsökning 
i allm. ej fick ske (jfr. An-, Varfrijer), 
VG*

Höst haelgh (höst haeligh), f. större fred, 
som enligt Sk.* gällde om hösten i två 
månader.

Höstmarkit, n. höstmarknad. Sk.* 
Höstjing, n. räfsinga-, härads- 1. fjär- 

dingsting, som enligt VG. hölls om hö
sten. )( varjing, VG.*

Höta (part. pass, hotter, n. höt), v. a. 
höta, hota. h. andrum maej sten &c., 
hotter ær Jrim stajum gilder, SM.* Ja
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ser sköt hotter msej litlo bötter, Ja ser 
hotter sköt 1. msej sengu I. litlu bötter, 
Ja ser höt (part. pass. n.) sköt 1. msej 
sengu 1. litlu böt, för den som endast 
blifvit hotad bötes lilef, o: intet (jfr. 
mina Jur. afh. s. 81. no!.), VG.* ÖG.* U* 
SM.* VM. I. EJs. 2: 1; 4: pr; ME. Eps. 5, 
16: i; 20:1; St. Eds. 13: i; 15:1. h. vitnum, 
eg. hota med vitnen, = gripa til vitna 
ok nsempna vitni, U.*

Höta, v. a. göra hål i jorden för gärds- 
gårdsstörar; i denna bem. brukas d. o. 
ännu i Östergötland; ett par i jorden 
nedstötta gärdsgårdsstörar kallas hot 
(Rz. s. 264). stafrimi (rättare stavuin, 
dat. pl.) h. ok gserja, med stafvar göra 
hål i jorden (o: nedslå gärdsgårdsstö
rar) och uppsätta gärdsgård, ÖG.*

Hö timid, f. hötionde. SM.*
Hötning, f. hötande. SM.*
Hötsl, f. hotelse. VG.* ÖG.*
Hövajer, se Hovajer. 
llövisker, adj. höfvisk, anständig. St.* 
Hövisklika, adv. anständigt. St.* 
Ilövitznian, se novojs majer. 
Hözunniidagher, se Kötsunmidagher.

I.
I, pron. se Ir.
I (y, VG.*), præp. 1) i; eg. i visst 

rum 1. tid; oeg. i ett visst tillstånd, i
kirkiugarji, senglandi, landi, Jingi &c. 
VG.* ÖG * U.* G.* Sk.* i Hall up, VG.* 
ssetia sva (n. viJi qvist) i (iorj), VG. I. 
J. 20. lati Ja i (n. aker seller seng) fie, 
VG.* laiiper (osoyjcr) i, n. åkren, G.* 
JriJiungin i vatni, VM * segha i mark, 
sokn &c., se Ægha. han sum mera a i 
(n. skoghi), VM. I. B. 43: l. vara i gser- 
Ji 1. styld nia*J andrum, se («ærji, Styld. 
krister ser fyrst i laghum varum, o: har 
främsta rummet, omtalas först i lagen, 
VG. I. K. 1: i. sum för var skilt i hem- 
sokn 1. kiolsvarvinu, sum sighias skal i

giptamalum &c., a: där det handlas om 
hemgång &c., se Hemsokn &c. i mote, 
i mselii, se Mot, Msellum. i gen, se Igen. 
i advent, VG.* i tin vintrum, VG. II. K. 
72: 4. i dagh, se Dagher 1. varse i for- 
fallum, Sk.* hin sinn i (n. sak) haver va
rit, G.* i koma, se Koma. bryter han 
i fridh thessuin, a: under det att han 
är tagen i konungens fred, Chr. Kg. 31. 
Jset vald gud havir os i skipat, se Ski
pa. falla i hovojsyndir, VG.* var Jer 
draparen drsepin i vseriande hand, a : då 
han vill försvara sig, ME. DrVI. 4. hyr- 
sa ser i fol, hors ser i fola, slo är i det 
tillståndet, att det går med föl, är dräg- 
tigt, se Fol, Foli. ser sei hordomber (n. 
Jser) i, om i lägersmålet ej ingår hor, 
VM.* drseper kona han i Jy, aflar barn 
i Jy, &c., a: i det, i den gärningen, då, 
il* SM.* i Jy sum, ÖG. EJs. 1: 3. i thy 
man bana lik, St. DrVd. 8: l. i Jerri, se 
psen. i förste, först, se Fyrri. liggi han 
(n. den dräpne) i sporgseldum, tvseböte 
&c., a: för honom bötes &c. (detta sätt 
att uttrycka böternas belopp har tro
ligen uppkommit såsom motsats till ut
trycket liggi ogilder), U. M. 12: l, 3, 5. 
&c. liggi i vaja gseldnm, vaja botum 
&c., se Liggia. sar (liggi) i Jrim örum, 
U. M. 2: i. sarabot vari i Jrim örum, SM.* 
vari lyti i toll' markuin, ME. SV1. 8: pr. 
vari inorj hsenna i XL markum, VM.* 
vari i fulli sak sum &c., höte lika &c. 
St. Eds. 22. Ja komber vaji i vilia vserk, 
o: förvandlas till, anses som, se Koma. 
vari Ja vaji &c. i vilia vserkuin &c., se 
Vilia vserk. Jfr. In, præp., lit i. 2) i, (ill. 
ganga i kirkiu, VG.* ryma i kloster, St. 
DrVI. 1: 2. han flydde &c. i noreghe, vse- 
rsend, sengland, VG.* boren i danmark, 
VG.* Jair foru i aina oy, G. Hist. 1. ko
ma 6cc. i sokn, land, garj, laija bana 
bundnan i garj, &c. ÖG.* G.* Sk.* i hem 
1. vseruld, ÖG.* U.* rijer i (n. garj), 
X7G. I. A. 17: pr. fly a i set hans 1. hins



/ — 1 gen. 317

drsepna, till hans slägt, bland hans släg- 
tingar, VG.* mærki 1. staÿer ær han kal
lar i, o: till hvilket, såsom gränsskilnad, 
han hänvisar, se Kalla, giftas i ojoliorj 
husfru sinna, o: till del i jorden, ME. 
EJs. 42: i. sadia frieisan man i annöju- 
ghan staj, ÖG. VaJ. 30: l. skipta i tu, 
Jry, Jrea lyti, se Skipta. repa iorj i 
attunga, se Repa. Ja næmpnis Je nuen 
i (n. îurnipd), U.* taka (Jræl) i man- 
hselghj, lösa han i lagh manna, ÖG.* 
köpa annan (hæst) i rikesins Jianist, ME. 
Kg. 18:i. gör lian ey i thera nöghe, o: 
dem till nöjes, Chr. B. 21: 3. Ja laupr 
(n. mal) i tolf marker, o: till 12 mar
kers böter, G * gar sakin i mindra, o: 
till lägre böter, Chr. B. 36: 3. 3) inom 
(vissa gränser, eg. af rum och tid', 
land i landamærum vier ia, SM.* i Jem 
sæx vikum, i Jrim arum, i cnuin iam- 
langa (Jier leptir), i faem nättum, i sa- 
iiiii siannatum, i halfum manaji, VG. IV. 
19:1; ÖG.* U. Kk. 11: i; Æ. 2: pr; H.* G. 
26: pr. i Jsemina stæmnudaghiim, SM.* 
i thessum timum, Chr. Tj. 17. i Jre da- 
gha, fiem meter, III vikur, H.* Chr. Tj. 
ind. 17. hvar (n. majer) i JriJia kme, 
ÖG.* 4) bland, i ajrum mannuni, VG.* 
i Jem tolf (n. mannuni), Sk.* 5) enligt 
(lag), i laghum (varum, manna), VG. II. 
p. 52; IV. 1, 2, 6; ÖG. Vins. 7: pr; Sm. 13: 
l; ME. EJs. 42: l; Chr.* hava laghhæfjat 
k ærft i gamblu 1. nyu laghum, a: me
dan den gamla lagen (om döttrars arfs- 
rätt) gällde, 1. sedan den nja blef an
tagen, ÖG.* vara i lekmanna laghum, 
vara underkastad verldslig lag, Sm. 11. 
varin i (samu) laghum medh gæstennm, 
St. Kp. 34: 4. kona &c. vari i samu la
ghum &c. ME. DrVJ. 15:1 ; St. Kg. 21; R. 
16:1; 26:1. vara i eiiom laghum, be
dömmas enligt samma lag, VG. II. U. 13. 
böte i stads ræt (o : enligt stadens all
männa rätt) ok eig epter edsöreno (så
som i det föreg. säges), St. Eds. 6. i ej-

söris rsettinum, enligt den för edsöres- 
mål gällande rätt, )( septir lnel singa la
ghum, a: landskapets allmänna lag, H. 
Kg. 6: pr. skipta hæst &c. i landslaghuui, 
göra brut i landslaghum, Jad agher i 
landslaghum vara, se Landslagh. væri 
Je væjssetning i bonda laghum, därom 
gäller allmän (och ej kyrkans) lag och 
dömmes på tinget, U.* fielder i thies- 
som balkenum, a : för brott enligt den
na balk, St. Eds. 26. 6) mot. bryta i lagh 
manna 1. i manluelghj mans, se Bryta 
5. köpa 1. skipta iorj i iorj, se Kö
pa, Skipta. tompt eller gardli skiptes a 
landet i iordh, a: mot jord på landet, 
St.* byta korn i iiiever, Chr.* ?) med. 
dræpa &c. i vaja, se Yaji. misfyrma 
andrum i sarum adla bardaghiim &c. VM. 
I. G. 2. qvælia annan &c. i orjum eller 
gærningum, St. R. 14: l; 32: pr; 33. i fo- 
ghodens minne, Sk. V. 5: 29, 32, 33, 42. 
8) angående, i afseende på. septir Jy 
1. sum sighias skal i giftar malum, se 
(liftar mal 2. som för var sagt i ajrum 
drapum 1. Jolikum Jiuftum, ME. DrVl. 
42: i ; pj. 20. sva gilt i botum, ogilder 
i alli bot, U. M. 6: 5. i vaja botum, ME. 
DrVJ. 15: i.

I bland, se n. Bland 2.
Idhelika (ithsrligæ), adv. (af ij ; Isl. 

iäuliga) 1) flitigt, ofta. St.* 2) ideligen, 
allt jämnt. Sk.* Chr.*

ldhkelika, adv. = idhelika 1. St* Chr. 
Kp. 6: pr. not. 45.

Idhkna (idhka, idhna), v. a. (af ij; 
Isl. iÖka, iÖna) idka. i. sembete, St.* 

Ifir, Ifirkleji, se Ivir, Ivirklæji.
Igh, se Eigh.
1 gen, igen, 1) præp. a) till mötes. 

Jing i. konungi inrama, giera (n. gen- 
gærj) i. kononge, VG.* (u. Gen). b) mot, 
näst före (viss tid). Jer daghar ser gen
fastor mro i., VM.* c) mot, såsom mot
svarande. takæ (iorj) iorjo i., -= i. ior- 
Jo, Sk.1* (u. Gen). Jemnue ra*te i., Sk.*
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d) (i strid) mot. i. hans riki, H. M. 24. 
bondæ i. = i. bondæ, Sk.* Jær i., Sk.* 
2) adv. a) till mötes, fara 1. rija i., VG.* 
i. koma (til Jings), Sk. I. 72. not. 45. b) 
mot (i afseende på belägenhet), almæn- 
ninger ligger i., annar man a egn i., 
VG. I. M. 6; II. M. 4, 6. annar vægh i., 
midt emot på andra sidan (af ån), Sk.* 
c) mot, såsom motsvarande, (ther) han 
galt i., o: som han hade gifvit såsom 
betalning för jorden, Sk. 1.146; IV. Add. 
A. 2. d) (i strid) mol. ne i. sighia, U. 
Kk. 14: pr. notf. 4, 38. i. nuela, se Mæla. 
han sigher sva i., i. vitni dylia, Sk.* 
asynæ vitni (ter) i., a: mot den ankla
gade, Sk.* adrar tvenni tvlfter ganga 
i., VG. II. Add. 2: 2. e) tillbaka, föra 1. 
vinna i., Chr.* taka i., Chr. B. 15: i. dri
va i., se Driva 1. sighia iord i., a : upp
säga, om landbo, Chr.* koma ater i., 
VG.* ater i. giva, U. Æ. 4. böta man
ne skadha i., St.* böta man ater i., se 
Ater 2. f) qvar. i. sitia, n. hemma, Chr.* 
i. leva, efterlefva, Sk.*

I gen kalla, v. a. återkalla, sin ordh i., 
Chr.*

Ihald (yhald), n. (af haldal6) i. fear, 
åverkan som består däri, att man hål
ler sin boskap med hund och herde i 
en annans inhägnade gärde. VG.*

1 hæl, i hiæl, se Hæl.
Ikki, iki, se Ækki.
Ikorna bunder, m. hund som brukas 

vid ekornjagt. SM.* Chr.*
Ikorna tækt, f. (af taka) ekornars fån

gande, ekornjagt. ME.*
Ikorni (ekorni, ykorni), m. (Isl. ikor- 

ni) ekorn, ekorre, prov. egern, igarn. 
VG * U.* SM.* VM. I. B. 44: pr; II. B. 15: 
3; G.* ME.* Chr*

Ilbragd, n. illistigt påfund (illbragd). 
VG.*

Ildæ, se Illa, v. a.
lider (ylder), adj. 1) ond. VG.* ÖG. 

Ejs. 10: pr; Chr.* i. vili, illvilja, ondska,

VG * G.* Sk.* St.* at illu ganga, se Bil
der. ilt væjer, U.* VM. II. Kg. 7: 4. i 
go Jo ok sva i illn, o: sämre jord, ÖG. 
B. 6: pr. skipta illu sum gojo, U. V7. 21: 
l ; VM. II. B. 21. 2) svår. ME.* St.* Jfr. 
Æghandi.

Illa, adv. (af ilder) illa. i. göra, o: gö
ra det som är ondt 1. orätt, VM. I. B. 
1. i. fangit, orättfånget, G. 37: pr. i. til 
sinnis vara, o : elak, Chr. Add. D. 3. them 
ær i. troande, den må man tro om ondt, 
Chr. H. 13. i. handla, se Handla, kan sva 
i. var Ja, hænda, (at) bæras, SM. Kk. 4: 
2; Æ. 6: pr, 1; Gotl. 13: pr; 50; Hist. 6; 
Chr. B. 35: pr; H.4. Jaen kumber i. vi Jer, 
se Yijer koma. tala i. up a man 1. til 
mans, Bj. 21: pr, 2.

Illa (ildae, ylde, Sk.), v. a. (af ilder) 
1) tillvita, lägga till last. i. at manni at 
han écc. VG.* 2) klandra, väcka tvist 
om. Sk. I. 46. not. 5; 79. n.43; 144. n.27,34. 
i. iorj, grip &c. (at manni), VG.* Jfr. 
I] ilter, Ilzskæ.

Ilian, f. (af verb. illa 2) klander. VG.*
Illa viliajer, adj. illvillig, illasinnad. 

ÖG* SM.* VM.* ME*
Illgærningis man, illgærnings man, m. 

ogärningsman, brottsling. U.* H. præf.; 
Kk 21: 3

Illviii, m. illvilja. Bj.* Sk* ME.* St* 
Chr. Kg. 36:1. not. 53 ; Tg. 1: 1.

Uviliande, adj. = illa viliajer. Chr.*
Ilz dôme, n. (af ilder, n. ilt, gen. ilz) 

elak gärning, som är till ondt exempel. 
VM.* Jfr. lldöme.

Ilzskæ (ylske), v. a. klandra, väcka 
tvist om (fast 1. löst gods), i. klæje &c., 
i. (iorj &c.) at manni, i. abs., Sk.* Jfr.
Illa.

Ilz öki, n. olyckshändelse. VM.* Ih. 
tror att d. o. kommer af ökia, och eg. 
betyder id quod infortunium äuget, 
hvilken förklaring, ehuru den ligger 
ganska nära, då öki kunde öfvs:s med 
tillökning (Isl. auki) dock svårligen kan
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antagas. Mera troligt synes vara att 
ordet rätteligen borde skrifvas ilz söki, 
af solda, och betyder ett ondt 1. en 
olycka som från ett oväntadt håll träf
far 1. likasom söker någon, hvilken bem. 
väl passar till den på anf. st. omnämn
da händelse; så brukas äfven Isi. sök- 
ja om ett ondt som oförmodadt öfver- 
kommer 1. angriper någon, t. ex. mar- 
gan Jat sökir er minnst of varir, mån
gen hemsöker det som han minst anar. 
Jfr. Dojsöker.

In, adv. in. skiuta in at liitra, VG. I.
0. 6. givi han sik in (n. i kloster), VG.
1. A. 9: pr. in i rikit, VG. III. 111. taka 
kunu in til sik, ÖG. Kr. 27: pr. hvat Je 
hava in, n. i huset, ÖG. VaJ. 32: 4. fal
la föter in, n. i gården, VM. I. EJs. 2: 2. 
in mæj raniarkum gunga, se Mæj. gan- 
gi ater in, se Ganga 1. læggia pænninga 
in til mans, U. J. 17; ME. Kp. 6. ti Ila »hur 
sum liggia in til bolbysins, ME. Æ. 11: 2. 
in köpa )( ut sælia, VG.* köpa in til 
sin, ME. B. 24: 6. skipta iordh sina af 
lande in i köpstadh, o: mot gård i sta
den, Chr. J. 17. vædhia in til mans, o: 
för att inkomma i hans hus och ransa- 
ka, St.* iulafrijer &c. ganger in, in
träder, börjas, se Ganga 3. halda in, 
verkställa, fullgöra, se Halda 12. Detta 
ord sättes ofta framför til, stundom 
framfor a, för att förstärka præpositio- 
nen, och göra handlingen som beteck
nas med verbum likasom mera inträn
gande, t. ex. sværia in til mans 1. sins, 
bæra fsest in til mans, lagha sokn gan
ger 1. falder in til hans, taka in til sin, 
fallin ganga in a han, sakin falder in a 
han, «Sec., se Fall 4, Falla 1, Fæst 2, Gan
ga 3, Leja, Pröva, Sværia, Sökia, Taka, 
Vita, Yitna.

In, præp. i. in vaszbo, köpstaj, Jrea 
staji, tilläfventyrs genom skriffel för i, 
VG.*

In aka, v. a. införa (på vagn), köra

in. korn sit 1. korni sinn i., U.* VM.* ME. 
B. 12: pr; Chr. B. 13: pr.

Inanvarda, v. a. inlemna. )( aterfa, Chr.* 
Inbinda, v. a. 1) (af binda I) inblan

da (eg. binda in i något annat), inbun
dit fals, St.*, där d. o. sättes i st. f. in- 
fulghit i Bj. 2) (af binda 4, 5) fora be
visning, bevisa, takuskæl 1. ej i., U.* 
SM.* vitni bindas in til mans, (mæj) 
vitnuni i., mæj tvem mannnm i., U.* 
utan han bmde m til hans mædh vit
nuni, St. Thj. 1: i. sak sina (mæj Jing- 
stæmnum) i., ÖG. Dr. 11: pr.

In biærgha (part. pass. -borghin, -bur- 
ghin), v. a. = biærgha I. VG. II. Kk. 73: 
pr, 4 ; III. 88. korne, tvem lutum, sinu i., 
ÖG.* Sm.* korn ok hö i., VG. III. 18. 
i. abs., VG. III. 117; ÖG.*

Inbyggiare, m. inbyggare. Chr.* 
Inbyrjis, adv. 1) (af borj 2; 1st. inn- 

byrÖis) inombords, nokor i., någon af 
dem som äro på fartyget, 1. af besätt
ningen, = skipare, St. 2) inbördes. Sk.* 
ME.*

Inbæra (in biera, G. sup. -borit), v. a. 
1) inbära. ÖG.* U.* SM. Kk. 4: 2; Gotl. 24: 
pr. 2) framföra (jfr. Bæra 2). fæst i., = 
bæra fæst in til mans (se Fæst 2), ÖG.* 

Incighli, se Insighli.
Infara, v. a. infara, ingå (i kloster), 

sätta sig i besittning (afjord). Sk.* Chr.* 
Inilytia, v. a. I) (af flytia l) införa, i. 

(n. gods) i garj, VM.* ' 2) (af flytia 3) 
inflytta, i. (ra) a annars bolstadh, Chr* 

In fulghin, adj. dold, gömd (genom 
inblandning i något annat), -ghit fals, 
Bj.* Hvad om o. daghfiilghit är anförd t, 
gäller äfven om detta, att således ful
ghin kan antagas vara ett äldre part. 
pass. af fela, hvaremot felder 1. fælter 
är en nyare form; i hvilket fall infæl- 
ter i grunden är samma ord som detta.

Infælter, adj. (part. pass. af infela, 
jfr. In fnlghin) ingömd. Chr.*

Inföder, infödder, adj. infödd (i land-
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skapet 1. riket). VG.* SM.* )( utland- 
sker, VM* Chr.*

Införa, v. a. införa. U.* SM.* VM.* Sk.* 
Chr.* förir han in, n. den säd han hade 
skurit, ÖG. B. 19: l. -rder ok dræpin, 
med våld införd i riket och här drä- 
pen, Chr.*

Inganga (inga, Chr.), v. n. 1) ingå, i 
eg. bem. VG.* ÖG.* U.* SM.* G. 87: pr; 
ME. pj. 12: pr. värjer -git, o: om tjuf- 
ven går in i kyrkan, VG.* 2) i oeg. 
bem. om litlösa ting (jfr. Ganga 3). a) 
införas, omynd skal Jser i., a: återföras 
dit, ÖG.* Jvlikt (Jing) niatti i. (at n. 
gluggi), ÖG. Vap 32: 4; U.* ME. pj. 12: 
pr. b) gå in, börjas, laghting inga, Chr.*

Ingånger, m. ingång, ingående. )( ut- 
ganger, H.*

Ingin, Ingastæji, Ingenliinde, se un
der Æ.

In givæ sik, v. refl. begifva sig in (i 
kloster). Sk.*

Ingæld (ingæl), n. pl. ingäld, inkom
ster. konungs 1. konunglik i., VG.* SM. 
Add. 1: 1; ME.* Chr. Kg. 2: pr; 30: pr. 
krononna i., Chr.* arlik i., SM. Add. 1:3; 
ME. Kg. 5; 5. stads i., St* afrad ok i., 
o: andra inkomster, Chr. J. 19:1. not. 20. 
gardha eller annor i., a: inkomster af 
annan egendom, St.* fa skadlia a sinne 
bygning eller sinuin -dum, o: antingen 
på själfva byggnaden 1. på inkomster
na däraf, St. B. 9: pr. köpa i. i annars 
mans gardlie, a: rätt att uppbära ränta 
1. afgift däraf, St.*

Ingserjis, adv. (af garjer) inom häg
nad, å inhägnade egor. VG.* SM.* )( 
utgaerjis, SM.* VM.* ME.* Chr. B. 39: pr. 
i akriim adier i ængium i., )( utgærjis, 
SM.* vara i. mæj andrum = vara i gær- 
Ji nurj andrum (se Gærji 1), ÖG.* Jfr. 
Innangærjis.

In halda, v. a. (af halda 12) hålla, iakt
taga. Se Siunættinger.

Inhegna, v. a. inhägna. Chr.*

Inhegnad, m. inhägnad mark. Chr.*
Inkysis folk, n. inhysesfolk. U.* SM.* 

Jfr. Inhysesman, Innis folk.
Inhysesman, m. inhy sesman, husman, 

som ej har del i bys egor. Chr.1* Jfr. 
Hussætu ma Jer, Innismajer.

Inhærcejis, inhsrræjs, adv. inom hä
radet. ÖG.* ME* Chr.*

In iorj, f. inegor, inhägnad jord. )( 
byar mark, VG. II. B. ind. 19; jfr. 18. Jfr. 
En iorj.

Inkasta, v. a. inkasta. Jyliku matte i., 
JinfnaJrin gat Jit -ats, ÖG.* ME. pj. 
12: pr.

Inkorna, v. n. komma in. VG. III. 68, 
112; U.* heinfölgd var -min i bo, o: in
förd, SM.*

Inlaghs fæ (inlax fæ), n. inlagsfä, de- 
poneradt gods. U.* SM.* VM. I. pg. 5: 6; 
II. Kp. 8: rubr.; pg. 17: 3; H. J. ind. 13; 
ME. Kp. ind. 6; pg. 24; St. Kp. ind. 5; c. 5. 
nott. 60, 67; Chr. Tg. 30.

Inlags pænningar, m. pl. = inlaghs fie. 
Chr.*

Inlas, m. det som är inom lås, »in
läst. )( utlas, ÖG.*

In laja, v. a. införa (säd I. hö) i lada. 
SM.*

Inleja (inlæja), v. a. 1) inleda, hæst 
i. ok rija, ME* 2) inleda, kyrktaga 
(hustru efter giftermål 1. barnsbörd). 
U.* VM. II. Kr. 8:1 ; Sm.*

Inlejning, inlezning, f. 1) hustrus kyrk- 
tagning efter giftermål 1. barnsbörd. U.* 
SM.* VM. II. Kr. 8: l; Sm* 2) det som 
hustru vid kyrktagning skulle gifva 
presten. hava i. af konu sefte barn eller 
bonda (jfr. Inlejsla), Sm.* kona kom- 
ber (til kirkiu) mæj lagha i. sinni, U.* 
VM. II. Kr. 8:1 ; Sm*

Inlejsla, f. = inlejning 1. VG.* i. æp- 
tir gift 1. giftu, nygift hustrus kyrk
tagning, VG.* i. æptir barn, o: efter 
barnsbörd, VG.*

Inlejslu lius, n. ljus som brann vid
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kyrktagning. VG. II. K. 53. i. septir barn 
(jfr. Inlejsla), VG. III. 20.

Inlejsn, f. 1) = inledning 1. U.* VM. 
II. Kr. ind. 8; H.* 2) = inlef ning 2. U.* 

In Iseggia, v. a. inlägga, deponera. Sk. 
V. 3:13. fee sit til gætslu 1. gömu i., VG.* 
(fee) i. )( ut taka, VM. I. B. 17; IL Kp. 8; 
H. J. 13: 1. pænninga &c. til annars i., 
U.* SM.* VM. II. Kp. 8; H. J. 13:1. nol. 88; 
Sk. I. 223; ME. Kp. 6; Si. Kp. 5: pr; Chr. 
Kp. 9: pr. inlagt fa* = inlaghs fee, VG.* 
VM.*

Inlænda, v. n. inkomma i landet. Se 
Inlænder, Inlænding.

Inlander, adj. (præt. part, af inlæn
da) 1) den som har inkommit 1. blifvit 
emottagen i landet, han ær sva i. sum 
lagh Jerra (n. Östgöta) sighia, o: han 
har där lagligen gjort sitt inträde som 
konung (jfr. Inlænding 1), VG.* 2) den 
som (varit fredlös men) fått tillåtelse 
att återkomma i landet (jfr. Inlænding 
2). varja i., få sådan tillåtelse, VG.* 

Inlænding (inlænning), f. I) eg. en 
nyligen vald konungs inträde i landska
pet och hyllning under sin eriksgata 
(jfr. Inlænder 1); en skatt som erlades 
till den nyvalde konungen då han un
der sin eriksgata kom till landskapet, 
taka i. sina Jæt æru fiiiratighi marker 
&c. ÖG.* 2) den af konungen åt den 
fredlöse edsöresbrytaren gifna tillåtel
sen att återkomma i riket (jfr. Inlsen- 
der 2). ME*

Inlændinger (inlænninger), m. inlän- 
ding, I) inom landskapet född 1. boen
de person. ÖG.* )( utlsendinger, ÖG.* 2) 
Svensk man. )( utlænninger, SM.* )( ut- 
lændsker ma Jer, ME.*

Inlændis (innæn lændæs, Sk.1*), adv. 
1) inom landskapet (Östergötland &c.). 
ÖG.* U. M. 16: 1; SM. M. 31:1; H.* Sk.* 
)( utlændis, U. Æ. 21: pr; M. 13: pr; SM. 
Æ. 4: 1; J. 4: l; M. 28: pr ; VM. II. M. 12: 
pr; 34:1. 2) inom riket, inrikes. ME.* St.*

Inlændsker, adj. inländsk, 1) inom land
skapet (Västergötland &c.) född 1. bo
ende. ÖG.* VM.* i. i Jy landeno &c. 
ME.* Chr. Tj. 15: pr. )( utlændsker, VG.* 
SM. M. 22: 3. 2) Svensk. SM. Add. 1: 3; 
ME.* St.* Chr.*

In löpa, v. n. löpa in. U.*
In mana, v. a. fordra, kräfva. i. skuld, 

St.*
Inmura, v. a. inmura. Chr.*
Inna (liinna, ÖG.* impf, inti, sup. int, 

part. pass, inter), v. a. 1) hinna, upp
hinna. VG.* 2) hinna till slut, sluta, 
fæsta ær int, VG.* mali ier inter, G. 2: 
3; 6: 5. 3) fullgöra, verkställa, han inti 
alt a endagha &c. VG.* i. skript sina, 
undergå sitt kyrkstralf för att få abso
lution, U.* SM.* VM. I. Kr. 10; II. M. 12: 
pr; G.* 4) vinna, förvärfva. VG.* ÖG.* 
inne up mala sin, han vinner hela lö
nen för odlingen, därigenom att han 
besitter jorden tre år, ÖG.* Jset sum 
bol haver oint, för egh haver int, a: 
det som egaren af den utarrenderade 
jorden ännu icke har förtjent af städ
jan (då landbon i förtid blifvif skild 
från jorden, jfr. Hanna Jer), ÖG. B. 9: l. 
Jfr. Half-, lit inter.

Inna, f. de allmänna pålagor som hvi- 
lade på jorden, i motsats mot vissa sär- 
skildt utmärkta slag af utskylder; tro
ligen betecknar d. o. eg. den skyldig
het till vissa arbeten som ålåg en del 
inehafvare af jord (jfr. verb. Inna 3). i. 
æller utgærd, VG.* lejing i. ok stuj 
rejse, stud ok i. redhse, alli innu uppe 
haldse, Sk.*, där i. ok stuj rejse på 
Lal. öfvs.s med pensiones reddere et qute 
debentnr procnrationi regiœ per solvere, 
och alli innu uppi haldæ: omnes débi
tas prrestare operas, II. 35,144. i. etstuth 
näinnes äfven i ett K. Magni bref af 
1344 (iStf. Dipl. N:r 3850). Enär stuj 
ok i. både i Sk. och i andra gamla D. 
skrifter sammanställas såsom särskilda
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jorden ålagda skyldigheter (jfr. Mb. D. 
Gl. o. inne), är det ett uppenbart mis- 
förstånd då Ib. tror att orden lejing i. 
ok stuj reJse betyda : prcestare copias 
navales et censum pendereså att i. 
här vore verbum och svarade mot re- 
Jse; likasom då han antager att then 
man ther stud ok i. redher, o: den man 
som har egen jord, för hvilken han er
lägger allmänna utskylder, är inferio- 
ris sortis civis, qui arma pro patria 
non induebat, sed aut operam aut ve- 
ctigal pendebat, och att det är en sådan 
man som i VG. och i Chr. SVd. 7. kal
las innismajer, hvilket ord således 
skulle komma af inna, hvaremot sam
ma ord i Chr. Eds. ind. 25. rätteligen 
härledes från inni, hus. I samma vill
farelse som Ih., har äfven T. Rothe 
råkat, Nordens Staetsforf. II. s. 36, 392.

Innam, n. 1) intagande af andras fä
kreatur på sina egor. Sk.* fse giorje 
skajse at J y -me, o: vid det tillfället 
då det bief intaget, Sk. I. 160, 171. 2) 
det intagna fäkrealuret. selta i. fran man- 
ni, takse i. ut af garji, Sk.* — Jfr. In- 
tsekt, Invrak, och Mb. D. Gl. o. indnam.

In nam, impf, se In nsema.
Innan, 1) adv. a) inifrån, i. af landi, 

U.* SM.* b) inantill, invändigt, brister 
huld i., ser brutit i., ÖG.* U. M. 24: pr. 
ær User]» i., U. Kp. 2: pr. i. liri borje )( 
utan firi bryggiusporje, se Bryggiu spör
jer. tinre stena utan ok en i., ME. B. 
22: pr. takse af garje utan eller i., Sk.*, 
där meningen är svår att förklara, men 
fråga synes vara om inkräktning å gran
nes tomt. c) in. Jset sum han haver i. 
skipt, a: tillskiftat sig, SM.* bserse lote 
i., se Usera 1. d) i. står någon gång 
före præp. i utan särskild betydelse, i. 
i garjsliji, i. i giftinne, VM.* 2) præp. 
inanför. falla toter i. (n. gar JsliJ), VG. 
II. Add. 7: 4; ÖG. EJs. 1:4. 3) inom (vis
sa gränser eg. af rum 1. tid), i. garjs,

inom hägnad, VG.* i. soknamserkis, tak- 
markana, borJs ok bita, garjs ok grin
da stolpa &c. VG.* ÖG. EJs. 1: 4; 33:1;
G. 12: pr. &c.;SM*VM.*Sm.*G.*Sk* i. 
garj, lagha vsern &c. VG.* U.* Bj.* i. 
varj ok vaku, se Var Jer. i. öiar seller 
almanna lej, a: inomskärs, H.* i. Jrig- 
gia vintra, fsem natta, VG.* H.* i. Jre 
dagha I. vintra, i. niana J (af Jem dagh), 
i. Jry ar &c. VG.* ÖG.* U. J. 1: pr; 20: 
pr; SM.* VM* Bj.* Sk* i. Jrim arum, 
ssex natum, Jingum ok fsemtum &c. VG.* 
U. M. 45: pr. not. 63; ME. pg. 10. i. nat I. 
dagh ok iamlanga, se Jamlangi. i. dagh 
ok ar, se Dagher4. i. hsefja, inom den 
tid som fordras för att vinna häfd, o: 
tre år, se HæfJ1 b. i. Jingum ok fsem
tum, se Fsemt 2. alla fsemtir i., se Ætla. 
vara i. fsemtan ara, a) ännu ej vara 15 
år gammal, ÖG.*, b) vara 15 år gam
mal, ÖG.*, om ej i. på detta ställe bör 
utgå. i. at thet budhit star, under den 
tiden då &c. St.* i. Jset, inom den tiden,
H. * Chr.* i. Jset han ut dragher ok ater 
komber, a: inom den tiden, och såle
des sedan han dragit ut, ME.* hvar egh 
kumber hemuld i. lagha lcjsnum, se 
Lejsn. drap innan sisenga, se Drap, In
nan siænga drap. i. sisengaralster, sisen- 
garalder, siseng ok syskina alder, U.*
H. Kk. 17: 3. i. JriJia knse, se Rnse. i. 
JriJia, fscmta, sisetta mans 1. man, se 
itlajer. i. JriJiu byrj, se ByrJ 5. Jfr. 
For innsen. 4) i (rum, tid 1. sak), i. 
byar, soknar, hserajs, lands &c. VG.* 
ÖG. B. 26:2; U.* SM.* VM.* H. M.29;pg. 
7:1; G.* Sk.* i. bseraji, stseinmu mans, 
fsengilsum, skoghi, sinalandum, akermali 
&c. VG.* ÖG. Dr. 14: 6; U* SM.* Sm.* 
Sk.* St.* i. JriJiung, Jan staj, VM.* 
G * bsera bok ok stol i. sokn, Iseggia 
horkono i. siseng sina, koma i. trsegar J
I. sit hem, VG.* SM * ME.* sva mykit.. 
sum han havir fangit i. iorjinni, o: som 
svarar mot hans andel i den köpta jor-
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den, VG.* ægha lot i. öyum, SM.* öiar 
sum han agher (n. lot) i.^ ME.* Jer sum 
i. aghu skoghinum = i. skoghinum aghu, 
ega del i skogen, ÖG. B. 30: l. han ha
ver köpt i. (n. skoghi ælla æng), i. (n. 
barnuin) ægha, ÖG.* kæfsir a egh i. bar- 
num (jfr. Kæfsir), ÖG. G. 29: 2. not. 64. 
handum i. (n. font) gripa, VM.* rinder 
i. (n. aker) hiul, ÖG.* Jær i., se pær. 
i. thæn dagh, i. sama arit, St.* i. nio 
vikna fastu, i. första endaghum, VG.* i. 
Jry ar, 3 års tid, U.* ME. Egn. 25: pr. 
i. Jæmma 1. Jænna lima, Jær i., under 
den tiden, Bj.* i. annars inans hæfjum, 
Sk.* i. eje 1. laghum standa, VG.*ÖG.* 
koma i. annöjoghan dom, Sk.* i. fæ- 
dhernet 1. mödhfrnet, St.* i. eno hugge, 
St.* i. hærra 1. rikisins Jiænist, VG.* 
ME.* taka skogh i. hærajs ræfst, VG* 
hlojviti &c. komber i., se Koma. utan 
æru Jön fall i., om ej de fall inträffa, 
VM.* Jre 6cc. marker i. hvarn rættin 
1. i. Jrea staji, VG.* taks (n. han Jær) i., 
om han träffas i gärningen, ÖG.* skip- 
ta bok i. tiu laghabalka, SM.* 5) inan, 
före (tid), i. Jæn, attunda, Jrætiunda 
dagh, i. stæmnudagh, VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* i. mana Ja dagh, se Dagher 3. i. för
sta landsjings, VG.* i. Jæt vapnasynin 
halds, ME.* Chr. Kg. 20. i. Jæt at &c. 
ME. Æ. 15. 6) bland, ængin i. Jem ni 
mannum, Sk.* 7) till. Jair foru i. Jors 
borg, Jair silgdu i. all land, G.* fara 
i. slikan vaja, gifva sig i sådan farlig
het, G.*

InnangærJis, adv. = ingærjis, VG.*
Innan liundaris majer, m. inom hä

radet boende man. U.*
Innan konungsrikis ma Jer, m. inom ri

ket född man. VG.* (ir. Konongsriki). 
Jfr. Innan rikis majer, Inrikis man.

Innanrikis, adv. inrikes, inom riket. 
ÖG.* SM. Add. 1: 3. Jfr. Inrikis.

Innan rikis majer, m. = innan konungs
rikis majer. VG. II. Dr. ind. 10.

Innan siænga drap, innan sænga drap, 
n. dråp å föräldrar, barn, maka 1. sy
skon. U.* VM* H. M. ind. 22.

Innan sokna insen, m. pl. inom sock
nen boende män. SM.*

Innan sokna fnlk, n. insocknefolk. G.*
Inni, n. (Isl. —, hus där människor bo 

1. hafva tillhåll, Fr.) hus. Se Innis folk, 
-majer.

Inni, inne, adv. ine (eg. i hus), i kir- 
kiu i., i. i kirkiu, VG.* ÖG.* i lajn I. 
husi i., U. V. 24: pr; VM.* ME. pj. 1. i 
landinu i., H. Kg. 11: pr. læsa fæ i hu- 
sum i., U. p. 8: 4; jfr. Inni læsa. ær Jæt 
i., n. i huset, ÖG. VaJ. 32: 4. hin stän
der i., n. i kyrkan, ÖG. Dr. 7: i. lik lig
ger 1. ständer i. (at manni), o: i huset 
där människan dött, VG.* ÖG.* U.* SM.* 
hitta sit i. (n. i en annans hus) undir 
las ok lykki, VG.* stiæla i. unde läse, 
o: i en annans lästa hus, ÖG.* Jæn 
sum draparan havir i., n. i sitt hus, ÖG.* 
han haver ther gods i., o: han har för
ut gods i fartyget, St. Sk. ind. 12; jfr. 
Inni hava. i. halda, se Halda 2. Jaghar 
1. Jær til snm i. ær röker ok sata, säd 
och hö är i hus, a: inbärgadt, ÖG. B. 9: 
5; 22. hittis (Jar) fuli i., a: i hus, G.* 
dör fæ i., a: intaget kreatur medan det 
är instängdt, Sk* i. brinna 1. brænna, 
se Brinna 2, Brænna 1. i. vara, a) i rum, 
vara tillstädes, U.* SM.* ær Ja i. ko
nungs ræter, a: då eger konungen rätt 
till böter, VM.* b) i tiden (närvaran
de), vara ine, påstå, anfrijer, synnodags 
hælg ær i., ÖG * VM.* Jingarijer, lagh- 
ting æro i., VM.* Chr.* i. mæj, hos, se 
Mæj. sitia i. firi sak, hava annan i. mæj 
sær, vara hos en annan, 1. hafva en 
annan i träldom för begånget brott (jfr. 
Forværka), ÖG.* hnru mykit Jön standa 
i. liri, ÖG. Vajx ind. 4. vara i. mæj man- 
ni, vara hos en annan för att aftjena 
böter med arbete, U.* taka man i. mæj 
konu (n. i lägersmål), ÖG.*; jfr. Inni
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takin. i. gripin mæj konu, se («ripa 2. 
Here giftur æru i. nær bonda 1. husfru, 
ME.* Jfr. Sitia.

Inni hava, v. a. inehafva, hafva i be
sittning 1. förvar, arf 1. annars pænnin- 
ga i., ÖG. Dr. 17: 2; B. 9:1. fæ i., haf
va ett (intaget) fäkreatur hos sig in- 
stängdt, Sk. I. 161. Vttth i., Sk. IV. 56; 
V. 9. so meget öl som hon -ver, n. i 
sin krog, Sk. IV. Add. B. 6. up gærjir 
i., VM. I. B. 10: pr.

Inne hæfta, v. a. inestänga. ÖG. B. 51; 
Sk. 1.171;Chr.*

Inni læsa, v. a. inläsa, inestänga. man 
binda fiætra seller i., o: sätta i fängelse, 
VM. II. M. 26. 6.

Innis folk, n. inhysesfolk. hava i. i 
garje sinum, Jæt i. i hnsum siter mæj 
andrum, SM.* Jfr. Innismajer, Inhysis 
folk.

Innismajer, innisman (innses man, Sk.), 
m. husman, inhysesman, som ej har del 
i bys egor. VG.* U.* Sk.* ME.* Chr.* 
Detta ord öfvs:s på Latin: qui domum 
inhabitat aliénant, Sk. II. 131; och den 
gamla Lat. öfvs:en af JutL., där ordet 
förekommer II. 99, 104, talar om den 
qui domum ab alio conduxerat (KR. 
GDL. III. 268) ; likaså kallas i Chr. Eds. 
25. den i., som havir hus legkt eller lane 
takit. Ih. tror, uppenbart oriktigt, att 
d. o. i VG. och Chr. SVd. 7. kommer 
af inna, och således är ett annat ord 
än det, som läses i Chr. Eds. ind. 25, 
hvilket han rätteligen härleder från in
ni (jfr. Inna, f.) ; och ännu St-n [Retsh. 
s. 293) vet att tala om ”innæsmænd, som 
havde et ubetydeligt stykke jord, hvor- 
for de især maatte yde personligt ar- 
beide (innse). Jfr. Inhysesman, Hussætu 
majer.

Inni takin, adj. 1) träffad å bar gär
ning i lägersmål. ÖG.* U.* SM.* ME. Æ. 
15; Chr. Æ. 17. var Ja i. mæj horkono 
1. mæj annars kunu 1. hustru, VG. II.

Kk. 58; VM.* G. 21: pr; ME. pg. 27: pr. 
ver Ja i. mij Jy dotur 1. kunu einloyp- 
tri, G. 20:14,15. varja i. mæj sannum 
hormalum, SM.* Jfr. Intækt. 2) stulen 
ur läst rum. i. JiufnaJer, ÖG.*

Inne tæppa, v. a. inestänga (i hus, 
1. genom vägens spärrande med bygg
nader). ÖG. B. 51. not. 38; ME. B. 30; Chr. 
B. 40: l; Add. B. 4.

Innurlika, adv. (Isl. inniliga) noga, 
sorgfälligt (innerligen). VG.*

In næmæ (præs. nimber in, impf, in 
nam), v. a. = intaka 3. Sk.* Jfr. Innam.

Innöja, v. a. påtvinga, i. a Jem ut- 
lænskan (n. præst), Sm.*

Inrikis, adv. = innanrikis. VG.* ÖG.* 
U* SM* Bj.* ME. Kg. 4:1 ; 5: pr; Æ. 21: 
pr. &c.; St.*

Inrikis man, m. = innan konungrikis 
ma Jer. ME.*

Inrija, v. n. rida in (från marken), 
hæsti i., intaga en i åker 1. äng funnen 
häst, ridande på honom, U.* VM. II. B. 
6: pr.

Insamin, se Ensamin.
Insighli (incighli), n. insegel, sigill. 

VG * U.* SM.* G.* Sk.* Chr.* stadsens 
(href ok) i., St.* Jfr. Dom incighle.

Inskipa, v. a. införa saker (i fartyg 
1. hus). St.* han haver -pat, o: lastat 
fartyget, St.*

Instinga, v. a. insticka, införa genom 
en trång öppning. Chr.*

Instædhis, adv. (af stajer) i staden. 
St.*

Insætia, v. a. insätta, inlägga, depo
nera. ÖG.* SM.* Chr.* insat fæ 1. gods, 
inlagsfä, deponeradt gods, ÖG.* St.*

Intaka, v. a. 1) intaga jord, inhägna 
mark. VG.* ÖG.* U* SM.* VM. II. B. 2: 
3; ME. B. 4: 3; 25: pr ; 30; Chr. B. 40: 1; 
41: pr. i. til gærjis sik af skoghi, OG * 
i. tva löter af vatne, n. med sin qvarn- 
byggnad, VG.* i. mæj husiim ok gar- 
Jum, ME * Chr. Eds. 3: pr. 2) intaga, å-
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tertaga. vreter taks in til net bvabrut, 
= ganger ater til ræt byamal, SM. B. 
13: 2, jfr. §. 1. 3) intaga en annans fä- 
kreatur som man funnit på sina egor. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sk.* ME. B. 9: 
pr, 2, 3; 21: 6; 37: pr. 4) emottaga. VG.* 
ÖG.* SM.* ME. B. 14: pr; St.* i. bôrnæ 
möthrine &c. til fælags, Sk.* ba])e in 
æt taka ok ut at giva, ME.*, där dessa 
ord väl i sig själfva äro tydliga, men 
hvad som därmed åsyftas, är ganska 
svårt att förstå; troligen har redan i 
de äldsta hss:na något här blifvit ute- 
glömdt.

Intaka (intaghaj, f. (af verb. intaka 1) 
intaga, mark som intages till odling, 
taka -ku, intaga jord, VG.* göra -kur, 
ME.* Chr. B. 40:1.

Inter, se Inna.
Intil, præp. för in til, se In. lægger 

man pænuinga i. annars (jfr. Inlæggia), 
VM. II. Kp. 8. ledha i. mans, Chr. H. 5: pr.

Intækia, f. lj (af verb. intaka 3) in
tagande af andras fäkreatur på sina 
egor. VM.* 2) (af verb. intaka 4) e- 
mottagande af utskylder. VM.*

Intekiu man, m. uppbördsman. SM.*
Intækt (intekt), f. 1) = intaka. Chr.* 

2) (af verb. intaka 3) a) = intækia 1. SM. 
B. 6: rubr., 2. b) det intagna fäkreaturet, 
i. komber i garj), SM.* Jfr. Innam. 3) 
(af verb. intaka 4) ingäld, inkomst, ku- 
nungs -ter, SM.* 4) träffande på bar 
gärning (i lägersmål). G.* Jfr. Inni takinl.

Ïnvarfïii, v. a. inlemna. SM.* ME.*
Invarÿer, m. vakt, som i krigstider 

utsattes på passande ställen ine i lan
det. )( bya varier och ut varier, SM.* 
Jfr. Lyznuvarÿer.

In va]ii (invadi), m. intaga på allmän
ning. ME.* Chr.* thés bols i. (I. inva- 
ghi), Chr. J. 24:1. nott. 22, 24, 25, synes 
betyda en till en särskild gård hörande 
inhägnad del af en skiftad allmänning. 
Detta ord kommer troligen, såsom ock

Ih. antagit, af verb. vaÿa, som beteck
nar det sätt hvarpå rågångar stundom 
uppgingos.

Invid, se Inviter.
Invistar, f.? pl. husgeråd, saker som 

finnas inom hus. pænninga æller ajra 
-ta (acc.), H.* Jfr. Invistar hus.

Invistar hus (invista hus), n. hus 1. rum, 
hvari människor bo 1. vanligen vistas, 
och till hvilka ej blott räknas sängkam
mare, utan äfven visthus och sädesbod. 
)( uthus, VG.* Jfr. Uthus, Utvistar hus. 
Det ännu allmänt brukliga ordet uthus, 
hvilket var d. s. som utvistar hus, för
klarar tydligen bem. af i., mällan hvil
ka motsatta ord skilnaden icke, såsom 
den af Ih. uttydes, är den, att det ena 
ordet betyder hus som ligger extra, det 
andra sådant som ligger inträ aream.

In vitna, v. a. bevisa med vitnen. SM.* 
vil han mera i., VM. I. B. 17, om han 
vill bevisa att han har insatt mera än 
den andre medgifver, men förmår ej 
bevisa det, såsom meningen tydligare 
uttryckes i SM., och äfven i VM. II. 
Kp. 8.

Inviger (acc. invid), m. (Isl. innviÖr, 
N. innvid, inhult, det inre timmerverket 
i ett skepp) husgeråd; såsom ock Ih. 
förklarar d. o., som utan tvifvel före
kommer under flera olika former (se 
Inviÿi) ; men då korn ok hö ok i. sam- 
manställes, VG.*, synes i. eg. betyda 
från skogen införd ved och andra trä
varor, hvarifrån d. o. torde hafva öf- 
vergått till bem. af möbler och andra 
(eg. af trä tillverkade) husgerådssaker.

Invijri (pl. -])ur, -juer: -dim, -thiur, 
St.), f. = inviÿer. U* VM. I. pg. 5: pr; II. 
Æ. 10: 1; 12: 1, 5; St.*

lnvrak (invræk, Chr.), 1) = innam 1. 
VM.* 2) = innam 2. ræna æller stiæla i. 
af manni, U* VM* ME.* Chr. B. 10: 7. 
not. 85. mena manne i., Chr. B. 10: 7. not. 
93.
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Invræka, invraka, v. a. drifva hem till 
sig ett fäkreatur som mau funnit på 
sina egor. U* VM. I. B. 39: 2 ; II. B. 6: pr, 
l; ME.* Chr.* rama -kit, mena manne 
-kit 1. -kt (n. fæ), Chr.*

Ipin, se Open.
Ir (acc. ider, G.*), pron. pers. (T. ihr) 

J (två 1. flere). ÖG.* G* Den nyare for
men i finnes i SM.* VM.* ME.* Chr. G. 
5: pr. Jfr. It.

lr, præs. se Vara.
ls, m. is. SM.*
Ismugs klæje, n. pl. (af smyghia) frun- 

timmersklädning, som pådrages öfver 
hufvudet, för hvilket ofvantill är en så 
stor öppning, att det kan komma däri
genom; anledningen till benämningen är 
tydligen den, att kroppen likasom smy- 
ges 1. kryper in i klädningen. ÖG.* Så 
hafva äfven Locc., Ver. och Ih. förstått 
d. o., hvarmed är att jämföra Fris. smok, 
AS. smoc, E. smock, särk, af AS. smu- 
gan, smyga, Fris. insmuge, inkrypande; 
jfr. Ozn. Gl. o. smok; Rh. Wb. o. srnuge. 
Den anf. härledningen bekräftas full
komligen af Isl. smeygia fati yfir höfuÖ 
ser, draga på sig en klädning öfver huf
vudet. Jfr. Stæniza.

Istaja maj)cr, m. (af standa i eje, se 
EJer, Standa) en af de män som till
samman svuro i en ed (t. ex. tylftared), 
edgärdsman. )( hovojsmajer, VG.*

IstaJ, istæd, n. (af standa) stigbögel, 
prov. istäd. VG.*

lt, pron. pers. (Isl. =) J (två). ÖG.* 
Jfr. Ir.

It, num. n. (för et) se En.
Iver bot (överboth), f. öfverbot; så 

kallas i Sk.* ett senare tillägg till den 
gamla dråpsboten ; i några yngre hss. 
förekommer offuerbodt för ættæ bot. 
Jfr. KR. Retshist. II. 99.

Ivi, se Ivir.
Ivi hamra, m. öfverkerre, förnäm her

re. ÖG.*

Ivin axlajer (överaxla Jer, VM.), adj. 
(af ivir 1. ovan, och axl) med capucho- 
nen nedfälld öfver axlarne. lösgiurjer 
ok i. inganga, U* SM.* VM.*, där frå
ga är därom, att de som ingingo i ett 
hus för att ransaka efter tjufgods, ej 
måtte kunna bæra bonda abyrj; jfr. 
Ivirlös, Kapa, Kapolös, och Gr. RA. s. 
640, 641. Ih., som rätt förklarar d. o., 
anmärker att i en gammal skrift axla 
hætto förekommer i bem. att hlotta huf
vudet genom capuchonens nedsläppan- 
de öfver axlarne. I samma mening sa
des fordom axla sitt skinn, o : skinn-ca- 
puchon (t. ex. Sv. folkvisor utg. af Geijer 
och Afzelius, I. s. 140, hvaremot axla 
kappan äfven, troligen i anledning af ett 
på en senare tid uppkommet misförstånd, 
synes hafva betydt att taga kappan på 
axlarne (t. ex. anf. st. s. 143).

Ivir, ivi (yvir, yvi, VM. Sk. yfir, ifir, 
G. over, över, Sk. öfver, St. Chr.), præp. 
1) öfver, i eg. 1. oeg. mening, gialda ut 
i. Jriskulda, o: sedan säden 1. höet blif- 
vit infördt i ladan, ÖG.* vægher lig
ger i. almænning, ÖG.* ægha vægh 1. 
fara i. topt mans, föra lik i. iorj, kasta 
i. hus 1. axl &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
G.* Sk.* leja man i. Jry stræti, Bj. 11: 
7. fara i. haf, G * i. marjbæk kumin, IL* 
huj ser i. (n. sari) vsexin, SM. M. 4: pr. 
taka vapn i. höfje sinn, se HovoJ. i. 
Jvsert Jing 1. mot, i. Jværa gatu, se 
pvær. nphængias i. andra thiuva, o: i 
en högre galge än andra; det var n. 
fordom en sed, att genom galgens o- 
vanliga höjd uttrycka afskyn för en 
ovanligt grof ogärning; ett spår häraf 
finnes redan i berättelsen om den hö
ga galge som Haman lät uppresa (Eslh. 
5:14.), Chr.* sitia i. siukiim 1. döjum, se 
Sitia. i. (liki) vaka, ÖG.* vaka i. bryg- 
ning, St. B. 22: 2. halda varj i. huse, 
gar Je, durum, ÖG.* ME* hus i. manni 
lykkia, ÖG.* dyr i. manni bryta, upp-
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bryta den dörren som är slängd öfver 
honom, o: inom hvilken han är inspär
rad, ÖG.* konongs sværd ganger i. man, 
VG.* i. man ratta (mæj sværd), U.* 
Sm. 13: 4; jfr. Kætta. dumber 1. ratter 
ganger i. man, SM. pj. 4: pr; Sk.* ME. Kg. 
32. JiufnaJer 1. bosran haver i. (n. Jem) 
gangit, VG. I. G. 9: 5. tygha honom thet 
over, för thet over honom, Chr.* læsa 
i. folke, se Lîesa. lysæ frij i. nnt ok 
aldin, SM. B. 28: pr. utlændsker ratter 
draghis i. (n.rikit) ok in i rikit, SM. 
Add. 1: 3. olagh ganga i. rat lagh, SM. 
Add. 1: 3; ME.* (han) var i. alia rikisins 
höfdingia, o: öfverträffade dem i klok
het m. m. VG.* i. eno koma, se En 3. 
fara i. at (bro), SM. B. 24: pr.; jfr. At 
11 h. 2) utöfver (i afseende på rum, tid, 
visst mått 1. antal), i. ramærke, skiai 
sin, bolstaja ren &c. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* H.* ganga ut i. aker, ÖG * ær Jæt 
i. byght, n. utöfver rätta gränsen, ÖG.* 
komber foter i. Jraskulda, a: utom 
dörren, VG.* fara i. haf mæj lejungi, 
le Junger ganger i. haf, IL* H. * i*
sio thit &c. St. Sk. 14. eig (n. ma han 
stæmna) i. (vatn) a land, VG.* i. nat 
ok iamlanga, kyndilsmæssu dagh, iula 
aptan, fyrsta Jing &c. VG.* Ü.* SM.* 
VM.* H. Kg. 6: 2. ganger &c. Jaer i. (n. 
i. nat ok iamlanga &c.), VG.*U.V. 21: pr. 
i. lagha böte böte &c. VG.* i. lagha gæf, 
U.* i. halft dikra tal, St. Kp. 14: 4. hug
ga i. Jry (n. tra), o: mera än tre, ÖG.* 
i. attung, örtngh &c. Sk.* St.* 3) öfver 
(en viss utsträckning af rum 1. tid), i. 
alt sit skiri, alt rikit, all Jry folkland 
&c. VG* U.* SM.* ME. pg. 1. i. skoghin 
(n. fara), föra (barn) i. bolstad &c. VM.* 
fvlghia konungi i. laghsaghu, o: genom 
hela lagsagan, SM.* ME.* rija i. land 
til konungs, ME.* i. tu ar, under två 
hela års lid, VM.* i. vintren, St. Kp. 21: 
pr. haver 1. hæfjar han Jær i. at (jfr. 
At 11 b), o: mera än tre år, U. V. 21: pr.

Jfr. Utöver. 4) omkring (till att skyd
da 1. likasom betäcka något; jfr. halda 
varj i. huse Scc., under 1). mnr i. hus, 
VG. IL Præf. halda vaern i. tiund 1. æng, 
U.* brungærja y. hanum (n. akri), Sk.* 
gaer Ja i. vang sin, Sk.* 5) angående, 
om. i. kirkiunnar fralsi, domari i. kirkiu 
skulder, i. skogha hug, i. ejsöre, atle
tan i. morj, ransaka ok döma i. mal &c. 
VG.* ÖG.* Ü.* SM.* Sk.* ME. H. 1. döma 
1. ratta i. man, VG.* Sk.* St. Kg. 8; R. 
33. rætta i. brut, St. R. 33. kaera i. man, 
VG. II. U. 9; Bj.* bedhis doma i. thet, 
St.* vita manni JiufnaJ i. nokot Jing, 
Bj* i. alla löte, VG. IV. 14: n. Jær i., 
VG.* IL p. 6: pr. Ja skal hanum (n. Jær) 
i. fæmt læggia, o: angående den saken, 
ÖG.* Ja ir Jigia best (n. Jar) i., G.* 
halda fæst i. (n. skipti), ÖG.* 6) mot. 
bryta i. landslagb, U.* göra hær o- 
ver, Sk.* 7) adv:er a) därutöfver. lati 
först ut., ok sakina i., o: dessutom 
böterna, ÖG. B. 31. skipin Ji sum yfir 
ier, o: det som är öfver då tinglönen 
är betald, G.* ær nokot i., Sk.* thet 
i. allat gods ær, det som den döde ha
de forvärfvat utöfver livad som hade 
blifvit honom gifvet, St. Æ. 20. i. at 
(jfr. At 11 b), VG. II. J. 14; ÖG. Dr. 14: 
6; SM. Æ. 7. b) tillstädes, i. vara, U.* 
St.* i. sitia, Sk. III. 8. til thes konitnger 
ther sielver o. komber ok dömer, o: 
kommer där tillstädes, St.*

Ivir fara (öfver fara), v. a. öfverskrida. 
ME. G. 8: 4 ; Chr.*

Ivirklæji (ifirkleJ i), n. öfverklädning, 
kappa. LL* SM.* G.*

Yver livæ (yfir livæ), v. a. öfverlefva. Sk.*
Ivir löpa (ivi löpa, öfver löpa), v. n. eg. 

rinna öfver (jfr. Löpa) ; vara öfrig. ME.* 
Chr.*

Ivir löps (ivir löffs, yvirlöps, overlöpes, 
öve löpse), adj. indecl. 1. adv. till öfver- 
lopps, öfrig. U.* VM.* ME. Egn. 34: 2. 
not. 6.
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Överlöps gods, n. öfverstigande egen
dom. St.*, där sålunda benämnes gods, 
som en afliden människa lemnat efter 
sig, utöfver det som hade blifvit honom 
skänkt.

Ivirlös, adj. barhufvad (jfr. Ivin ax- 
lajer, Kapolös). i. ok lösgiurjer ok bar- 
fötter, VG.*

Överman, m. öfverman. Sk.*
Ivir sea (ivi sea; sup. -sætt för -set, U.), 

v. a. öfverse, granska. U.* SM.*
IJ, f.? flit. bogsl ok ij, en viss del 

af egendomen, som efter mannens död 
tillföll enkan, såsom belöning för hen
nes flit for boets bästa; se Hogsl 2. Jfr. 
Idhelika, Idhkna.

IJar, pron. poss. eder. f. ijur, ÖG.*
Ithæligæ, se Idhelika.
IJia, v. a. (Isl. iöja, sysselsätta sig 

med, iÖinn, flitig) beflita sig, vinlägga 
sig (att uträtta något), i. barn kristna, 
n. framför att ola man, då presten kal
las till båda förrättningarne på samma 
gång, Sm.*

IJras, v. dep. m. gen. (Isl. îorask, N. 
ira) ångra. i. köpsins, ångra köpet, ÖG.*, 
där dessa ord gifvit anledning till upp
finningen af ett ord idraköp, som äfven 
af Ih. blifvit godkändt. i. abs., VG.*

J.
Ja, 1) interj. ja. ne ok ia, ÖG.* qvæ- 

Ja 1. sighia ia vi Jer, bifalla, VG.* (u. 
«væja); ÖG.* U* SM.* VM* Sm.* Bj. 
29. 1. 2) såsom subst. n. ja, uttryckt 
bifall, ia ok vili, VG.* Sk.* St* utan 
hænnar ia «eller vili, VG. II. Add. 8. nuej 
æghandans ia ok hans gojvilia, ÖG.* 
utan ia ok gojvilia Je ra (fangnum), 
SM.* ME. Kg. 5: 7. ia (sit) til giva, VG.* 
giva ia vijer, Sk.*

Jafliker, se Jæfliker.
Jafiue, JafnaJ, Jafnajæ ej), se Jamna 

&c.

J a glue, se Jægha.
Jak, iæk (iek, G.; iach, iagh), pron. 

pers. jag. VG.* ÖG.* U*SM.* VM*Sm.* 
G.* Sk.* ME.* gen. min, VG.* (u. Min), 
dat. mær, VG. I. Md. 1: 2; 3: pr ; VS. 4. 
&c.; ÖG.* mir, G* mæ, VG* ÖG* mik, 
VG* O G.* U.* VM.* ME. pg. 1; })j. 19. 
acc. mik, VG.* ÖG.* G* Jörn skil i. al- 
lum lagh fore sik &c. U.*, där lagman
nen så tilltalar *folket (jfr. Hyggia).

Jaka, v. a. jaka, bifalla, = sighia ia 
vijer (se Ja), i. Jem som næmnas, va
ra nöjd med dem, ÖG.*

Jacobs dagher, iacobi dagh, m. den 
25 Julii. Sk* St.*

Jacobs mæssa, f. Jakobsmessa, den 
25 Julii. Sk.*

Jem burin, adj. (Isl. jafnborinn) jämn
lik i börd, af lika börd. mij siex man- 
nurn sir -rnum, o: af Gotländsk börd, 
likasom qvinnan, G.* et tolf sein allir 
henni -mir, o: Gotländska om hon är 
Gotländsk, G.*

Jem dyr, iom dyr, adj. jämndyr, lika 
dyr. Jomalfinger jer et -rt at botum 
&c., för tummen ensam bötes lika myc
ket &c. VM.* Jaun iru i., för dem bö
tes lika mycket, G.*

Jemdyrt, adv. lika dyrt. Ja bytir i., 
o: lika stora böter, G*

Æmfrôkin, adj. (Isl. jafnfrtekinn) lika 
rask 1. arbetsför. ÖG.*

Jam fulder (æmfulder, Sk.), adj. lika 
full 1. fullkomlig, jämngod, jämnstor &c. 
ÖG* Sk.*

Æm fullælikæ, adv. lika fullkomligt 1. 
väl. Sk.*

Jjeuiför, adj. lika duglig 1. skicklig. 
ÖG*

Jæmfüra, v. a. dela i jämngoda delar, 
by skal -as, U.* hundari alt skal af man
tali -as, antalet af män i hela häradet 
skall räknas och läggas till grund för 
utskyldernas lika fördelning inom hära
det, U.*
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Jamföri, iænifôri, n. delning i jämn- 
goda delar, huru by skal til -ris (n. ko
ma), U.* VM.* by til -ris dela, se Dela 
2. by ær til -ris komin (ok til rætra 
solskipt), U* VM. It B. 2: 6; ME.* Chr.* 
bv ständer i i. ok rætri solskipt, U.* 
VM. II. B. 2: 5 ; ME.* Chr.* læggia 1. lig- 
gia til -ris, a: till delning mällan gran- 
narne i byn, = ganga til ræt byamal, 
takas in til ræt byabrut, SM. B. 13: pr; 
20: 5. not. 4, jfr. 13: l, 2. liggia -ris 
(adv:er), = til -ris, om ej til genom 
skriffel är ntelemnadt, SM.* Jfr. Jam- 
försl.

Jæmfôrilse, f. = iamförsl. Chr.*
Jamförsl, iæmtorsl (dal. -lu), f. den 

handling, hvarigenom delning i jämn
goda delar sker (då n. iamföri eg. be
tyder den genom denna handling till— 
vägabragta delningen, 1. den delade sa
kens ställning i anseende till dess de
lars likhet). U.* VM. II. B. 2:5;ME.* Chr.* 
Jfr. Jæmfôrilse.

Jamgen, iærngen (iom gen, VM. æm- 
gen, ÖG.), lika gen. ÖG.* VM.* ME.* Chr. 
B. 2: pr.

Jamgilder, iæmgilder, adj. I) (af gil
der 2) jämngod, i lika godt stånd. U.* 
2) (af gilder 4) lika gild, för hvilken (t. 
ex. om han blir sårad) skall bötas lika 
mycket (som för en annan), i. at sarum, 
VG.* -di i saramalum, ÖG.* -Id at bo
tum, SM.*

Æmgojer (iæm-, iem-, iam-, iomgo- 
ÿer), adj. 1) jämngod, lika god. ÖG.* 
U* VM.* G.* Sk.* ME.* Chr.* 2) af lika 
värde i pänningar. æ. sum tva ôræ &c. 
Sk*

Jæmgæver, adj. af lika god beskaf
fenhet. Chr.*

Jem hailiger (pl. -helgir), adj. lika 
fredlyst. G.*

Æm iamt, adv. jämnt, lika. ÖG.*
Jamka, iæmka, v. a. (af iamn) 1) i allm. 

göra lika. St. Kg. 25. not. 10; Kp. 27. n.

46. 2) särskildi: jämka (arfslotter, gö
ra arfvels delning jämnare), i. vij» an
nan, ÖG.* ME. Æ. 12; Chr. Æ. 15: pr. i. 
therra mællan, St. G. 18: pr. i. abs., ÖG.* 
St. Æ. 10: i. 3) qvitta. -ke baje sarum 
sinum, o: målsegarnes rätt till böter för
faller genom qvittning, ÖG.*

Jamkan, iæmkan, f. jämkning (af arfs
lotter). ÖG.* ME. Æ. 12; St.* Chr.* 

Jamkristin, iæmpkristen, adj. jämn- 
christen, medchristen. SM.* H.*

Jauikunder, adj. = iamnskylder. ÖG.* 
Jamkyrnis mæn, iæmpkyrnis mæn, m. 

pl. gode män, som skifta 1. jämka arf 
mällan arfvingar. VG.* Ih. antager, li
kasom Stj., att förra delen af d. o. kom
mer af kora, välja, hvilket dock utan 
tvifvel är oriktigt; troligen är iamkyrni, 
som rättare skulle skrifvas iamkerni, 
det samma som iamkan, af iamka, li
kasom liverni, lefverne, af liva, Isl. 
ætterni, slägtskap, af ætt.

Æmlaghkuniin, adj. lika lagligen kom
men. gata ær æ. niÿer sum &c., a: li
ka lagligen anlagd, ÖG.* Jfr. Laghku- 
min.

Jaiulangadagher, iæmlanga dagher, m.
den dag då ett år förlidit, firi i., VG.* 
Sk. I. 197. not. 19; III. 16. n. 58. um i., 
ÖG.* at i., Sm.* a i., SM. Kk. 11: pr. 
not. 37.

Jamlanga mot, n. = arsinot. U. Kk. 8: 
pr; SM. Kk. 11: pr; VM. II. Kr. 7: pr; H. 
Kk. 8; men Chr.* har i en hs. mot o- 
rikligt tillagdt efter iamlanga.

Jamlanga offer, n. årsoffer, offer som 
gifves en gång om året. VM.*

Jamlanga ]>ing, n. ting, som hålles ef
ter ett års förlopp. VM.*

Jamlangi, iæmlange (iemlangi, G. iam- 
langde, ÖG.* iamlinghi, iæmlingh, Sk.*), 
m. (Isl. jafnlengd, N. jamlengd) eg. lika 
längd; I) den tid 1. dag på följ. året 
efter det att något skett, då lika stor 
del af året förflutit, som på den dag,

42Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol XIII.
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hvarifrån tiden räknas; årsdag, til i., 
till samma tid följande året, således ett 
års tid, VG.* G.* til nat ok i. (jfr. Kat), 
VM.* til i. ok aina nat, G.* til dags 
ok i., U.* firi i., före den tiden, såle
des inan ett år förlidit, VG.* Sk.* firi 
nat ok i., ÖG.* fore dagli ok i., U.* SM. 
M. 5: pr. 2) ett års tid. -gin jer ute, 
ÖG.* SM.* i, innan, um enum i., inom 
ett års tid, U.* SM.* (um) -ga allan, ett 
helt år, hela året, SM.* Jre -ga, VG.* 
nat ok i., ÖG. B. 26: l ; SM. J. 5: pr ; Jjj. 
8: pr; VM.* (ena) nat ok i., VG. I. A. 
9:1; II. A. 18; III. 93 ; ÖG. Kr. 25: 1; Vap. 
15: 4; R. 11: pr ; VM.* Sm.* innan nat ok 
i., VG. I. B. 9; II. Pr. 13; ÖG.* U.* SM* 
VM.* Sm.* Bj.* ME. Æ. 21 ; C hr. Æ. 23: 
pr. not. 28; §. l. n. 62. um nat ok i., ÖG.* 
VM.* nat ok i. ser uti, VG. II. K. 68; 
SM. M. 4: pr; VM.* ME. pj. 33. nol. 16. 
ivir nat ok i., VG. II. Fr. 13; A. 13; U.* 
VM * septir nat ok i., VG. II. Forn. 36; 
III. 45. dagher ok i., firi dagh ok i., 
SM.* innan dagh ok i., U.* Bj.* en dagh 
ok i., i. ok dagh, Sk.* (n. Dagh). i. ok 
siæx 1. Jre ukiir (jfr. Dagher 4), Sk.* 
natta tak ok -ga, halfs -ga tak, se Tak. 
3) år. -ga, tvseggia 1. Jriggia -ga ga
mal, ÖG.* U.* ME.* um -gan, om året, 
hvarl år, SM.* ME.*; då i Chr.* läses 
om -ga arit, är o. arit utan tvifvel 
tillagdt såsom förklaring af det på 
den tiden mindre kända gamla ordet. 
Jrysvar a i., VG.* hvser sundagh ofha 
-ganum, Sk.* Jfr. Halfiämpnlånge.

.lem langer, adj. lika lång. G.*
Jemlika (iamliga), adv. I) jämnt, lika. 

i. skipta, St.* Chr.* 2) alltjämnt, bestän
digt. G.*

Jsemliker, adj. jämnlik. U.*
Æmmangir, pron. pl. = iammarghir. 

VG.* ÖG.*
Jammarghir (sem marghir), pron. pl. 

lika månge. VG.*
Jaminykit (sem-, iom myket ; iem-, sem

mikit), adj. n. abs. lika mycket, i. bötse, 
segha &c. VG.* ÖG.* VM.* G.* Sk.* 

damn, isenm (iampn, isempn, iemn; iamp, 
iam, isem, VG.*; i sammansättningar ofta 
sein, se Æmfrôkin &c. ; n. -mt, -mpt), adj. 
(AS. sefen, efen, Fris. even, ivin, Holl. 
Eng. even, T. eben; jfr. Forsemna) eg. 
jämn, slät; 1) jämn, full, hel. i. Jry ar, 
VG.* 2) lika (stor, god, berättigad &c.). 
)( mere, VG.* i. Inter, jämngod lott, St.* 
i. akoma, ÖG.* seru sar i., )( högsto at 
botum, H.* i. vita, VG.* (2, 3). -ne a- 
ghas vijer, o: lika starka djur ( )( of- 
sefli), ÖG. B. 25: pr, l. sighia -mt vara, 
SM * Jser til -mt ser, VM. I. B. 11. ser 
baje -mt, VM. II. J. 3: pr; ME.* svo at -mt 
ser, o: att skadan på ömse sidor är er
satt, Sk.* som -mt ser, såsom det jämnt 
svarar mot den enes nytta och den an
dres skada (dock kan -mt här betyda 
billigt, = œqumn, jfr. Jamnajer 3), Chr.* 
utan -mt vari, utan antalet af Svenskar 
och Tyskar i rådet må vara lika, ehu
ru mindre än det i allm. bestämda, St.* 
Ja ir Jai ra millan -mt, a: så att in
gendera böter till den andre, G.* -mt 
a mote 1. gen -nu, lika (mycket 1. godt) 
del ena som det andra, ÖG. B. 1: 3; ME. 
B. 4: 3 ; Chr. B. 5: 3. -mt gen liku, U.* 
Jön seru i. at botum, lika i afseende 
på böter, o: för dem bötes lika, U.* G.* 
vari Jser alt hunt ek ok gran, o: för 
båda slagen bötes lika mycket, SM.* i. 
i arve, lika i arfsrätt, ÖG.* i. at arve, 
H.* vara i -nu arve, vara i 1. hafva lika 
arfsrätt, U.* -ner byrd at köpa (om ej 
-ner är skrifvet för -nser), SM.* iamt, 
n. abs. lika. Ja serva, aghu, takin alle 
-mt, ÖG. Æ. 9: l; B. 6: pr ; ME* -mt vi- 
Jer brojor sin hava, ÖG. Æ. 8: pr. 3) 
lika nära. i. kynnum, se Kyn. -ne ok 
knsem iamkunne, ÖG.*, där o. -ne har 
afseende på orden Jsen sum nijium ser 
nsester i det föreg. seru bajir -nir, n. i 
slägt, ÖG. Æ. 3: i. nolt. 16, 22; U.* (2); H.*



Jamna — Jamnaper. 331

Jaiuna, isemna (iafnæ, isefnse, Sk.), v. 
a. 1) jämna, göra jämn. i. skathan bseg- 
giæ veynse, jämna skadan â ömse sidor 
i så måtto at iænit ser (jfr. Jamn 2), Sk.* 
i. sin i msellin, Sk. 1.55, 66, 72, 73. Je 
isefna sva sin i mællin &c., o: qvitta bö
terna som de skulle betala på ena hål
let och taga på det andra, Sk. I. 96. i. 
riet til skiftis, rätt jämna qvarlåtenska- 
pen, så att allt kommer tillsamman 1. 
beräknas som skall skiftas, Sk.* Jfr. 
Forsemna. 2) jämnt dela. VG. II. Add. 11: 
pr; H.* 3) jämka (ett förut gjordt arfskif- 
te). YG. II. Add. 11:1; III. 142; ME* St.*

Janmarf, isempii arf, n. arf som de
las i lika hufvudlotter å fäderne- och 
mödernesidan då faders 1. moders föräl
drar 1. andra slägtingar ärfva. ÖG.* U.* 
Jfr. Jseinpnaja arf.

Jamnarva (iampn arvæ, iammervi, 
iæmpn arva), adj. pl. lika berättigade 
till arf, samarfva, = ianinir i arve (se 
Jamn 2). VG.* ÖG. Æ. ind. 3; c. 3: pr. not. 
73; U.* SM.*

Jseinpnaja arf, n. = iamnarf. U.* H.*
Jamnajar ejer (iamnaja-, isemnaja 

e Jer ; iafnajse ej, Sk.), m. (Isl. jafna- 
ÖareiÖr) likhetsed; så kallas: I) en ed, 
hvarigenom den brottslige, då han er- 
lade böter, försäkrade att han i lika 
fall skulle nöja sig med lika upprät
telse af målsegaren, som han nu gaf 
honom. VG.* Sk.*; den förra af dessa 
lagar inehåller följ. edsformulär, med 
hvilket det som läses i Sk. och äfven i 
ÖG. (se Sset), hufvudsakligen öfverens- 
stämmer: sen iak gavi Jser slika sak sum 
Ju giver nu inser Ja vildi iak slikuin 
rsetti una (1. lita at Jolikum rset) sum 
nu före iak Jser fram. Detta ord har 
af äldre förf., hvaribland äfven Ih., blif- 
vit oriktigt förklaradt; rätta förhållan
det blef väl upplyst redan af Cal. i 
disp. De prisco in patria servorum 
inre, Åbo 1780 (Opp. I. 296), och ytter-

ligareigl. till VG., men ännu St-n [Retsh. 
s. 576) vet icke annat än att ifråga
varande ed ”gick därpå ut, att om den 
botande hade lidit förnärmelsen, skulle 
han hafva ingått förlikning på sam
ma vilkor”; det är visserligen klart, 
äfven af det af St-n anf. edsformuläret 
i Sk.: Ja vilde han slikse sammse bö
ter takse & c. (jfr. Lat. texten II. 46. 
och Y. SelL. III. 27.), att eden hade af- 
seende på ett framdeles möjligen in- 
trälfande likartadt fall, och icke på ett 
brott som förut kunde hafva blifvit, 
men icke blifvit begånget; men detta 
formulär hade både af Schlegel i en 
vidlöftig afhandling i Skandin. Litter, 
selsk. skrifter, XVII. 331 o. f., och af 
KR., G DL. II. 251, blifvit misty dt, då 
orden vilde takse öfversattes ”vilde ha
ve taget”. 2) ed därom, att arfskifte
I. jämkning af arfslotter blifvit rätt verk- 
stäldt. ÖG.*, där fråga är om jämkning, 
då de som gjort denna, svärja att Jer 
kunnii egh iamnare skipta sen nn ser 
skipt. fulder i., ME.* Chr.*, där fråga 
är om bevisning af ett förut verkstäldt 
arfskifte.

Jsemnaja hsender, iamnaja hsender, f. 
pl. (Isl. jafnaetarmadr, en rättsinnig, o- 
partisk människa) rättsinniga, oparti
ska mäns händer 1. förvar, ssetia gojs 
i i., föra gojs undir i., U.* VM. I. G. 12;
II. Æ. 10:1; M. 8:1; ME.* St.* Chr.*

Jamnaja skipti, n. jämn delning (af
jord, då lotterna äro jämngoda), gangi 
til -tis )( briste hanum -tit (jfr. Brista 
3), ÖG*

Jamna Jer, isemnajer (iampnajer ; iaf- 
naj, Sk.; gen. -Ja för -Jar), m. (Isl. 
jafnaSr) I) jämnlikhet, skipta iorj til 
-Ja, o: så att man får lika god jord 
igen som den man bortskiflar, ÖG.* 
köpa gojs 1. eghn til -Ja, ÖG* ganga 
til -Ja, o : til iamnaja skiptis (se Jam
naja skipti), ÖG.* Ja skal (n. köp) til
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-Ja (n. ganga), o: skiftet skall så rättas, 
att kyrkan får lika god jord igen som 
den bortskiftade, ÖG.* iafnathæ, Sk. I. 7. 
not. 58, är utan tvifvel skriflfel för half- 
natlia*. Jfr. Oiæninajer, Jamnajar ejer. 
2) jämkning, i synn. af arfslotter. (skipti) 
gånger til -Ja, ÖG. Æ. 10: 3. och not. 
45; §. 4. Ja gange (n. by) til -Ja ok egh 
til rnfs, byns gamla delning skall jäm
kas och ej alldeles upprifvas, ÖG. B. 1: 
6. til -Ja dela, väcka tvist med påstå
ende om jämkning, ÖG.*ME.* Chr.* kal
lse annan 1. ofna annan til -Jæ, d. s., 
Sk.* 3) billighet (œqmtas). IL* SM.*

Janinskyldcr, ianiskylder, iæmskylder 
(iæmpskylder; iainn-, iam-, ianip-, isemp- 
skilder), adj. jämnskyld, lika nära be- 
slägtad. VG.* OG.* SM* H* ME.* St* 
Chr. G. 1: l; Æ. 3: 3; 4. -dir sin i nisel- 
luin (ok sva Jem drsvpna) säges om dem 
som äro icke allenast jämnskylde med 
en viss tredje person, utan ock sinse- 
mällan beslägtade, VG.*; jfr. Kollaskipti: 
däremot -dir inanni ok sin i inællum 
îiskildir, VG. II. A. 3; Add. 11:16.

Janinær, iæranær (æin-, ioni nær, iem- 
ner), adv. 1) lika nära (i afseende på 
en rättighet), i. byrd at köpa, SM.* æ. 
at taka* arf, Sk. I. 35. Ja ier systir i. 
sum dotir, varin allir i. at botnni &c., 
o: lika nära att ärfva, G. 20: 11, 12. 2) 
i synn. lika nära i slägf. (jern) hajir 1. 
alli i., ÖG.* U.* VM.* H.* G. 20: 3, 7 ; 
Sk.* ME* Chr.*, men -nser, ÖG. Æ. 3:1. 
nott. 13,16, kan vara skrifvet för iamner 
1. -nir (se Janm 3). iru bejin blojs i. 
(jfr. BloJ2), G* seghsv sem user kynni 
vijer hin drsepnæ ok hin a*r drap, va
ra lika nära i slägt med dem båda, Sk. 
I. 96.

Jammervingar, m. pl. arfvingar som ä- 
ro jämnskylde med den döde. ÖG.*

Jampn, Janipnajer, m. se damn, Jam- 
najer.

Jom ren, adj. eg. lika ren; lika väl

rödd och jämnad (om väg). VM.*, där 
dock -nan kan vara skriffel, rättadt me
delst det tillagda ordet iom genan.

Jamrift, adj. n.? lika deladt, jäm
nad t; så synes d. o. kunna öfvs:s, då det 
säges : Ja alt var i. nat ok dagher, hvar- 
af meningen utan tvifvel är: då det till 
hälften är natt och till hälften dag, a: 
skymning; och så har d. o. blifvit af 
flere äldre förf. och äfven Ih. uttydt; 
Ver. åter tror meningen vara att natt 
och dag äro lika långa, då således dag- 
jämningstiden skulle åsyftas, hvilket dock 
mindre passar för det sammanhanghvari 
orden förekomma, VG. I. R. 5:5. Huru
vida ordets senare del kommer af re
pa, refva, mäta, eg. med rep, 1. är be- 
slägtad med AS. rift 1. D. rif (jfr. Rift), 
är ovisst; och att dess eg. bem. redan 
då VG:s yngre cod. författades, var 
okänd, kan slutas däraf att där, R. 9, 
läses æmrikt, hvilket synes vara en för
ment förbättring, och skola betyda: lika 
rikt 1. mägtigt, a: då natt och dag li
kasom stridde med hvarandra, men in
gendera rådde. Då likväl ordets förra 
del ej är något tvifvel underkastad, kan 
det anses som säkert att de anf. orden 
beteckna skymningen 1. aftonen, lika
som af Eng. even, jämn, kommit eve
ning, afton, eg. jämnande, och af AS. 
efen, jämn, kommit efen, sefen, sefnnng, 
sefen-riina, sefen-tide, sefen-hrepsung, 
hvilka ord alla betyda afton 1. skym
ning, och af hvilka det sista märkligen 
närmar sig vårt iamrift.

Jamskiala, iamskila (ioniskila), adj. in- 
decl. (af sksel) lika i afseende på be
visning (om två vederparter som båda 
lagligen gå ed). SM.* VM.*

Janiskylder, se Jamnskylder.
Jjemskylloger, adj. lika skyldig. Chr.*, 

där dock d. o. inkommit i några hss. 
genom skriffel för ia*mskylder.

Ja*ntsyskene, n. = samsyskini. Chr.*
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Jamt, iæmt (iemt, iæmpt, iæmpnt, corn- 
par. iamnare; iampnathe, ME.* superi, 
iamnast), adv. (n. af iainn) jämnt, jämn
hög!. thet som ligger i. vidher annars, 
o: pä samma botten, i samma våning, 
)( undir och ovan andrum, St.* 2) jämnt, 
lika. i. skipta (sin i mælluin), VG.*ÖG.* 
St. Æ. 10: i. Jer kunno eig iamnare 
skipta, VG.* ÖG.* ME. Æ. 12; St. Æ. 10: 
l ; Chr. Æ. 15: pr. (skipta) sum Jer gita 
1. kunnu iamnast, ÖG.* U.* festa aldra i., 
a: lika allas andelar i jorden, G.* i. vi
dher annan, St. Kg. 15: pr. i. go Juni klær- 
kom, VG.* Jfr. Æm iamt.

Jamvæl (iemvel, æm væl, em væl), adv. 
1) lika väl. i. ær ater frusit, ÖG. B. 26: 
pr. 2) så väl (som), ej mindre (än), i. 
.. sum, ÖG. Kr. 9 ; Sm.* G.* Sk* 3) jäm
väl, äfven. andrum maiinuni æm væl, Sk.* 

Jaqvæji, n. (af qvæja ia vijer, se 
(tvæja) ytradt bifall. SM. J. 8: pr; VM.* 
almænnilikt i., U.* SM. Conf. mæj luvi 
1. vilia ok i. mans, ÖG.*

Jarl (ierl, G.), m.jarl, konungens hög
ste ämbetsman, som äfven var befäl- 
hafvare öfver rikets sjömagt, och upp
bar de dit hörande utskylder. ÖG.* U.* 
SM* G.* -Is bryti i rojs bo, annat (liæ- 
ræj, n. Jæt sum næmir bor havi) skyl- 
dar baje kununge ok -le, ÖG.* -Is man, 
U.* SM.* birghir i., ÖG.* U.*

Jarn, iærn, n. 1) järn. VG.* ME. Egn. 
9; St. Kp. 21: pr, 1-3; 34:1. &c. fatat i., 
osmundsjärn, som såldes inpackadt i fat 
(jfr. Jærnfat, och Rinman, Bergverks- 
lexicon, II. s. 236), St.* brænnas mæj 
-ne, o: brännmärkas, Bj.* 2) fängsel 
(kedjor &c.) af järn, fängelse, læggiæ 
i. a man, a: fjätra, Sk. 1.132. i. ok fiæ- 
tur, se Fiætur. sætia man i i. ok hæp- 
tu 1. æller bysins hæptu, VM.* Bj.* staj- 
sins 1. bysins i., Bj.* St.* slæppa fanga 
u -mini, St.* 3) glödande järn, som 
brukades vid järnbörd, væria sik mæj 
-ni ok gujs domi, se (üuj. ful fore -ni,

fallin at -ni, H.* ni mannum ofna hæn-
der mæj -ni sôkiæ, o: genom ankla
gelse nödga dem att fria sig med järn
börd, Sk.* fa 1. takæ i. af manni, han 
kumber i. vijer, fæstæ i., bæræ i., dyl- 
iæ mæj -ne, &c. Sk* Jfr. Skuz-, Trnghs 
iarn.

Jarnblæsare, m. järnhlåsare, masugns- 
egare. VG.*

Jarn boghi, m. järnbåge (hvarmed skäl
lan hänges vid halsen på en ko). SM.* 

JarnbyrJjf. järnbörd, bärande af glöd- 
gadt. järn, hvarigenom en anklagad i 
vissa mål skulle bevisa sin oskuld. ÖG.* 
H.* Sk.*

Jarnbyrja mal, n. mål, däri sannin
gen borde utrönas genom järnbörd. H.* 

Jærnfat, n. fat, hvari osmundsjärn in
packades (jfr. Jærn 1). St.*

Jarnhatter, iærnhatter, m. järnhatt, 
hjälm. SM.* H.*

Jarnhuggin, adj. huggen med (ägg-) 
järn. -git sar, U.* SM.*

Jern pantzer, m. pansarskjorta af stål
tråd. )( plathe, Sk.*, där iern tydligen 
hör till pantzer, hvarmed således icke 
menas det slags pansar, som förfärdi
gades af läder 1. linne (jfr. Panzari).

Jernsla, v. a. beslå med järnfängsel, 
smida i järn. Chr.*

Jern spiæld, n. järnspjäll. Chr.*
Jærn vikt, f. vägning af järn. St.* 
Jartighni (iærtingni, iærtekne; iar-, 

iær-, ier-, iarjtekn), n. (Isl. jartegn, jar- 
tein, jardtegn, jarÖteikn &c.) kännetec
ken. koma sann i., komber ængin mæj 
sannum -num, a: verkliga kännetecken 
som visa att det är samme man 1. sak, 
ÖG.* gangi til 1. komber then.. mæj 
sannum -num, a: med uppgifvande af 
rätta kännetecken, ME. pj. 35; St. Thj. 
14; Chr. Tj. 36: pr. mærki ok (sann) i., 
U* VM.* ME. pj. 31; St. Thj. 11; Chr. 
Tj. 32. thet lins med uppenbarum 1. san
num -num, a: bevis, ME. Kg. 10: 2. not.
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54. hans (n. Erik den heliges) ben ha- 
vir tet ok oppenbarat margh fagher 
i., o: järtecken, mirakel (såsom känne
tecken hvilka bevisa hans helighet), 
VG.* Jfr. Mb. D. Gl. o. jertegn. — De 
många olika sätt hvarpå d. o., äfven i 
IsL, skrifves (jfr. R-t, IV. 51-53), visa 
att dess ursprung och rätta form redan 
i en aflägsen forntid varit okändt; den 
uppenbart falska härledningen från iarn, 
likasom ordet skulle eg. betyda ett ge
nom järnbörd visadt mirakel, röjer sig 
i formen ierntekne, som förekommer i 
några yngre hss. af Chr.*; denna här
lednings oriktighet synes redan däraf, 
att den till vår tid öfvergångna bem. 
af mirakel 1. underbar företeelse icke 
väsendtligen tillhör d. o., som i sig själft 
endast betyder ett märke, hvarpå en 
sak igenkännes. Troligast synes att, 
såsom redan Ih. antagit, d. o. tidigt in
kommit från Tyskan, där det alldeles 
lika betydande warzeicben äfven skrefs 
olika, hvilket bevisar att också dess 
uttal var sväfvande.

Jarjc, Jarjeghændi, se Jorja, JorJ- 
eghandi.

Jatta, iætta, v. a. (af ia ; Isi. jåta) 1) 
säga ja till, bifalla, bekänna, i. krisnu, 
G. 1. 2) lofva. VG.* H.* Sk.* ME.* St.* 
Chr.* lova ok i., genom pleonasm, ME.* 
Chr.* 3) hota (med), i. androm ont, 
Chr.*

Jaul, se Jul.
Java, se Jæva.
Jajur, se Jæjer.
Jefa, se Jæva.
Jek, se Jak.
Jem burin, Jem dyr &c., se under

Jam-.
Jer, se Vara.
Jerl, se Jarl.
Jern pantzer &c., se under Jarn.
Jertekn, se Jartighni.
Jeta, se Æta.

Jo, iu, adv. 1) alltid. St.* iu altid, 
genom pleonasm, VG. IV. 15:15. not. 57. 
2) särdeles, i synnerhet. St.* 3) likväl. 
St.*, om där ej bör läsas tho, såsom 
i många hss. finnes.

Joduth, interj. ett slags fordom van
ligt nödrop 1. jämmerrop, hvars eg. be
tydelse är okänd, robe i., Sk.* Att d. 
o. intill vår tid varit brukligt i Tysk
land, ses af BrNW.; jfr. Mb. D. Gl. o. 
jodut. Åtskilliga försök att förklara d.
0. anföras af Ih., Gl. o. jadut.

Johannesa baptista dagher, Johannes
dagher, m. Johannes döparens dag, den 
24 Junii. St* Chr.*

Jomfru, se Junifru.
Jom gen, Jomdyr &c., se under Jam-. 
JorJ, iord (gen.-Jar, -Ja; iord, VG.

1. J. 21: 2. dat. -Jo, pl. -Jir, -Jer), f. 1) 
jord. i i. grava 1. liggia, lik til -Ja 
fylghia $cc. VG.* ÖG.* U.* SM. Kk. 15:1; 
B. 1: pr ; M. 30 ; VM.* H.* i. eller sand, 
Sk.* dömis Jæn döje (tillägg: til)-Ja, 
till jorden, o: att begrafvas, VM.* læg- 
gia barn i vigja i., SM. Kg. 9: pr. he- 
Jin i., se Hejin 3. 2) jord, mark. VG.
I. J. 15: pr; ÖG* U.* SM. Kk. 6, 9:1; G.* 
Sk.* i. (i by) )( skogher, VG.* SM.* ME. 
Kg. 24; Chr. Kg. 28. tomt ok i., ME. 
EJs. 42: i. -Jin i skoghinum )( træn, ÖG. 
B. 33. allu Jy Je aghu &c. ovan a -Jin- 
ne 1. ovan -Jina, o: all lös egendom, 
ÖG.* U.* SM. Kg. 9: pr; ME. Eps. 24: pr. 
alt sum Jair ufan ior Jar attu, G.* 3) 
jord, fast egendom. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H.* Sm* G.* Sk.* i. a landi )( 
gar Jer i köpstaji, U. J. 8: 2; ME. Egn. 
24. baja -Jer, n. jordegendomarne 
som skiftas mot hvarandra, ME. Egn. 
21:1. i Jy hæraje sum i. ligger, o: 
den tvistiga jorden, då tvist är om 
jord, VG.* I Skånska StR. brukas d. 
o. om stadsfastighet, Sk.*; men i St.
J. 13, där det äfven förekommer, är 
fråga om jord på landet, iorjar 1.
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iorja halker, VG.* U.* icc. 4) jorden, 
= iorjriki. )( himil, SM. Prol. — Jfr. 
Aflinga-, Almænnings-, Arva-, Aterlæghu-, 
AJ»al-, Hiijs-, Bygninga-, llauf-, En-, 
Frælsis-, Fæjernis-, In-, Kirkiu-, Köpo-, 
Landboa-, Lands-, Lös-, lllöjrinis-, OJol-, 
Panta-, H ugh-, Skatta-, Sædh-, lm-, lit-, 
ÆrfJa-, ödis iorj.

Jorja (iorda; iarje, VG.*), v. a.jor- 
da, begrafva. VG.* ÖG.* IL* SM* VM.* 
H.* Sm.* Bj.* ME. G. 8: pr; Æ. 9; EJs.42: 
pr. Jfr. Nijer iorja.

Jorja aværkan (pl. -kir), f. åverkan 
å en annans jord. ÖG.* U.* SM.* H.*

Jordabref, n. köpebref angående jord. 
Chr.*

Jorja dela, f. 1) jordatvist. ÖG.* U.* 
SM* VM. II. J. 18: rubr.; H. Kk. 14;J.ind. 
14;ME.*Chr* æfte-luliongajingstæm- 
na, o: sedan målet i vanlig ordning fö
rekommit vid tre ting och fämter, li
kasom det sedan sages: icfti Jing sella 
fæmtir, ÖG. ES. 18: l. 2) ed i jordatvist. 
-lu fæsta ok taka (jfr. Jorja værn), gan- 
ga -lu, ÖG. ES. 15: l.

Jorjædrotæn (iorddrotten), m. jord- 
egare. Sk.*

Jorja fastar, m. pl. gode män (fastar), 
som voro närvarande vid köp &c. af 
jord (jfr. Fastar). U.* VM* H. J.ind. 4.

Jorja gipta, f. arrende af jord. U.*
Jordagots (iordegotz), n. jordegen

dom. Sk.* Chr.*
JorJ aign, f. jordegendom. G.*
Jorja klandan, f. klander af jord. SM.*
Jorja köp, n. 1) köp 1. skifte af jord 

(jfr. Köp). ÖG.* ME.* 2) jordaköp. U. 
J. ind. 2 ; SM.* H.* Chr. J. ind. 11. i. ok 
(n. iorja) skipti, SM* VM.* ME.* Chr. 
J. ind. 10,18. i. innan siænga, se Siang.

Jorÿalagh, n. pl. lagar angående jord. 
Sm.*

•lorÿa lösn, f. den handling, hvarige- 
nom inehafvare af jord, vid uppkom
met klander, leder till sin fångesman.

IL* H. J. ind. 14; på dessa ställen är n., 
likasom på några andra, lösn skrifvet 
i st. f. lezn; se Lösn.

Jor]>a panter, m. fast pant. H.*
.lor Ja ran, n. inkräktning af en annans 

jord. VG.* ÖG.*
Jorja skifti, n. 1) jordaskifte. ÖG.* 

U.* SM.* H. J.ind.8;ME.Kg.ind.26;Chr.* 
Jfr. Jorja köp. 2) delning af egorna i 
en by mällan jordegarne. VG.* Sk.* 

Jor Ja skuvey, m.? skuffning till mar
ken, omkullkastande. Sk.*, där en del 
yngre hss. hafva iorthæskut 1. iordsknd 
(af skiiita).

Jorja tal, n. jordegendomars värde, 
utmärkt genom benämningarne mark- 
land &c. )( bonda 1. manna tal. U.* VM. 
II. Kr. 1: pr; Chr.*

Jorjattari, m. (af ægha, impf, atti) 
jordegare. ÖG.* )( landboe, ÖG.*

Jorja værn, f. 1) ed, hvarigenom 
klandrad jord af inehafvaren försvaras, 
fæsta ok taka i., ganga i., standa i i., 
ÖG.* 2) af klandraren bevisad egan- 
derätt till den omtvistade jorden, dö- 
mæ man vijer i., o: att han bevisat sin 
eganderätt, och således är égaré af 
jorden, = terra: defensor legitimus iu- 
dicetur, Sk. I. 82, jfr. II. 41.

JorJaværJ (-Ji för -Jit), n. köpskil- 
ling för såld jord. VG.*

Jorja væjsætning, f. pantsättning af 
jord. U.* SM. J. 9: rubr.; VM. II. Kr. ind. 
14 ; J. 10: rubr. ; H. J. ind. 9.

Jorda ægha, se Jorjægha.
Jorjbro, f. jordbro, mindre bro af 

jord (öfver bäck, dike 1. grop), hvar- 
till ej behöfves brokar 1. bjälkar. H.* 

JorJ hæfj, f. besittning af jord. la- 
gha i., tre års besittning (jfr. Hæf J 1 a), 
ME.*

Jorjriki (iurjriki), n. jordrike, jorden. 
Sk. III. Epil. not. 33. )( h i mi riki. VG.* IL* 
SM.* VM. II. Kp. 14 ; H. Kp. 7. ingin -kis 
majer, ingen människa på jorden, VG.*
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-kis kærleker, kärlek till de jordiska 
tingen, VG.* sværia a.. Jera -kis he- 
Jer, ME.*

Jorjægha, iorda ægha, f. egendom i 
jord. æptir -gho sinni, efter värdet af 
den jord som man eger (inom socknen), 
SM.* aldiii skogher skal skipas epter 
-gho, a: epter örtugom ok örom &c. 
Chr.*

Jorjeghandi, adj. jordegande. VG. II. 
J. 1. i. man 1. bonde, VG. II. J. 3, 33, 36; 
Sk* )( landboe, VG.* Jfr. Jorjeghandi, 
m.

Jorjeghandi, iorjæghandi (iarje- 
ghendi), m. jordegare. VG. I. K. 10: pr; 
J. 15: l; ÖG.* U* SM* VM.* Sm* ME. 
Egn. 29: pr. &c. )( landboe, VG. II. K. 17; 
Forn. 51 ; U. 25; Add. 7: 8; ÖG.* U.* SM* 
VM.* H.* Sk.* ME. Egn. 27: pr ; EJs. 10 ; 
Chr. J. 15: 1 ; 20. ÔCc. Jfr. Jorjeghandi, 
adj.

Ju, se Jo.
Jul (iaul, G.), n. pl. jul. ÖG.* U* H* 

G.* ME. Egn. 27: pr; St. Kg. 19: pr; SV1. 
1:1 ; Chr. B. 50:1. firi i. ok hælgha aptan, 
se Aptan. feinte dagher iula, VG.* tolf- 
ti d. i., se Tolfti, jfr. Attundi. Jrættan- 
di d. i., SM* tiugundi d. i., H* ME * 
Chr. Tg. 8, 9.

Jula aptan, iula apton, f. julafton. VG.* 
ÖG.* U.* SM * VM. II. pg. 24: pr.

Juladagher, m. juldag. VG.* U.* SM.* 
VM.* Sm.* Sk*

Jnlafrijer, m. 1) större fred under 
julhelgen, från julafton till tjugondeda
gen (jfr. Fri Jer 5). VG.* ÖG.* 2) frihet 
för lagsökningar under julen (jfr. Fri- 
Jer 6), a) från julafton till tjugonde- 
dagen, U.* SM.* VM. II. pg. 24: pr. ; jfr. 
Laghjings manadagher. b) från nionde 
dagen före jul till tjugondedagen. H.*

Julæ hælgh, f. = iulafrijer 1. Sk.*
Jula otta, f. julotta. VG.*
Julepcninge, m. pl. en afgift, som i 

de Skånska städerna vid jultiden erla-

des till stadsfogden för tjufvars för
varande. Sk.* Denna afgift, samt en 
dylik som erlades vid påsktiden (se 
Paskepeningar), omtalas i några Skån
ska sfadsprivilegier (se KR. G DL. V. 66, 
82, 83, 89); en afgift af samma slag 
förekommer i Köpenhamns Stadsrätt af 
1254 under namn af thyuuestud (anf. 
st. s. 97), och i Roskildes Stadsrätt af 
1268 stadgas att exactor skulle hafva 
Il (denarios) ad thiwfæ skuffa Vll ad iw- 
læ skuth (läs: 1 ad iwlæ heigh) et 1 ad 
poske heigh (anf. sf. s. 176); det är klart 
att benämningen thiwfæ skuth här ine- 
fattar de två strax därefter nämnda af- 
gifterna, som annars kallades jul- och 
påskpänningar, ehuru KR. tror att det 
varit en särskild afgift (s. 591).

Jula tidh, m. ? = iula timi. U.*
Jula timi, m. jultid. U.*
Jumfru (iomfru), f. jungfru. ME. Kg. 

21: 2; Egn. 8, 18; St.* Chr. Kg. 22:1; J. 
18: pr; Tg. 14. i. sancta maria, SM.* ME. 
Kg. 6: 5.

Junkhærre, m. (Isi. jungherra, af T. 
junc, jung) ungherre, junker; förekom
mer här om en konglig prins. i. magnus, 
H.*

Jurjriki, se Jorjriki.
Jæf, n. (Isl. if, ef, ifi, efi, tvifvel, hvar- 

af ifa, efa, tvifla) tvifvel (jäf). ME.* St. 
Æ. 11; R. 13; Chr.* Jfr. Æf’ Jæva.

Jæfliker (iafliker), adj. (Isl. efanligr) 
tvifvelaktig, osäker. St.* -k vitni ok 
ymislik, allitt., osäkra och skiljaktiga 1. 
stridiga vitnesmål, VG.* Jfr. lliafliker.

Jæfuæ, se Jamna.
Jægha (iaghæ, Sk.), v. a. jaga, efler- 

jaga. Sk.* ME.* Chr. B. 23: pr.
Jæk, se Jak.
Jærnfor, Jæmfôra, Jæmfüri &c., se un

der Jam-.
Jær, se Vara.
Jsern, se Jarn.
Jærtekne, iærtingni, se Jartighni.
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Jærver, m. järf. H.*
.lætta, se Jatta.
Jættir, se Æta.
Jæva, iava (iefa, G.), v. a. (af iæf) 1) 

tvifla. U.* VM. II. Kr. 10:1 ; H.* 2) hafva 
mistanke om, mistänka. i. ælla ræjas, 
ME.* nequat Jes sum men iefa um, G.* 
i. nakan vildoghan vara, ME.* Chr.* 

JæTan, f. (Isl. ifan, efan) = iæf. Chr.* 
Jæjer (iajur, Sk.), m. (Isl. jacfarr, 

N. jadar) kant, gränsen af ett jordstyc
ke 1. en gård. ÖG.* utan 1. innan -rs, 
utom I. inom (fäderne-)gården, 1. eg. 
dess kant 1. gräns; säges om barn som 
äro skilda från fädernehemmet, 1. ännu 
äro qvar där, Sk.* Jfr. Garjs iadher, 
Crasiæjer.

K.
Kalli, m. (Isl. kefli) kafle, käpp. skip- 

ta mæj lot ok k., loter ok k. skal skip-
ta, vid lottningen bruka en kafle, som 
troligen skars i så många bitar som de 
lottande voro; hvilket bruk synes haf
va gifvit anledning till de Holk benäm- 
ningarne kavel, lott, som kastas vid del
ning af gods, kavelen, lotta, dela genom 
lottning, kavelbrief, lottsedel; se Luter. 
Divisio Imreditaria dicta vulgariter lnt 
et kavlæ nämnes i ett bref af 1320 {Sv. 
Dipl N:r 2260). Jfr. BuJ-, Lotkafli; Kipla. 

Kagh, m. schavott med skampåle (jfr.

le stående låg byggnad med platt tak, 
öfver hvilket på fyra pelare hvilade 
ett annat tak; på det nedra taket sto
do fordom brottslingar till åskådande, 
och de fingo sedan springa ned från den 
upphöjda platsen.

Kal, m. kål. VG.* SM.* Bj.* ME.* St.* 
Chr. Tj. 27: pr.

Kalder, adj. kall. G.*
Kalfs fostre, kalva fostre, m. en som 

uppföder kalfvar. ængin ma annars mans 
k. vara, ingen är skyldig att uppföda 
kalfvar åt en annan, ÖG.*, där detta ord
språk förekommer med annan tillämp
ning än det liknande som läses i VG. 
(se Ala). Delta ord, utan tvifvel genom 
skriffei i en gammal hs. gjordt obegrip
ligt (troligen först förvanflladt till half 
fostre), har sedermera blifvit på mån
ga sätt vanskapadt; se ME. o. half fo
ster, St. o. alfoster, Chr. o. affolstre.

Kalgarjer, in. kålgård. Bj.* ME.* St.* 
Chr. Tj. 27: pr.

falixti daghcr, m. den 14 October. St* 
Kalker, m. kalk (calx). St. Kp. 16,17. 
Kalker, m. kalk, bägare som brukas 

vid den h. nattvardens utdelande. VG.* 
ÖG.* U.* SM* H.* Sm.*

Kalla, v. a. 1) ropa. k. a durum, G.* 
2) kalla (tillkalla, sammankalla), k. a 
præst 1. granna, VG. I. K. 1; R. 7: pr; p. 
5: pr. k. at grannum, U.* ME. B. 28: 7. 

~ . w k. man, ÖG* Sm.*, jfr. Rum. k. sokntil
VSt. o. kac), springe af kaghen, slaes ti Ja, k. Jing (hem til by mans), k. syn 
til kaghit (jfr. Springa), Sk.* kannen pa til mans, k. bönder til Jings, Jing var-
kaghen, kannan skall hängas på skam
pålen, Sk.* En fordom till nämnda bruk 
använd bj'ggnad finnes ännu (1. fanns 
åiminstone på 1850-talet då jag såg den) 
på torget i Lübeck, alldeles öfverens- 
stämmande med Hachs beskrifning (Das 
alte Lüb. Recht s. 79); han antager att 
med schuppestol 1. stupestol (i några 
hss. kak),' som förekommer i en lag
bok af 1294, menas en på nämnda stäl-

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.

Jer -at &c. U* SM.* VM.* H.* Sk.* ME.* 
Ja -lins Je bort, o: kalle hvarandra 
afsides, VM.* k. præst 1. klærk fore 
hans forman, U.* SM.* k. man til svara, 
VG.* k. grannæ vi Jer, Sk.* Jfr. A-, Ater-, 
Gen-, I gen-, Saman-, Til kalla; FriJ-, 
Lagh-, \ ærnkalla Jer. 3) åkalla, anropa, 
krist sik til naja k., SM.* en Jair -lin, 
n. hegnan ok hielp, G.* 4) kalla inför 
rätta, stämma, anställa rättegång, k. man

43
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firi kirkiii dyr, -ar han seftir, ÖG. k. 
til mans, k. a man (til gialdse), attung 
-ser a fiarjning, k. a fæÿrini, k. ofna 
iorj, &c. Sk.* -Ii (abs.) sekki at hanum 
dö|mni, o: efter hans död, Sk. I. 58. 
-ar, ÖG. ES.3:2. not. 20, är troligen skrif- 
fel för klandar. 5) hänskjuta, hänvisa, 
åberopa (efter Lat. appellar e). k. sik 
undir högre domara, VG.* niserki 1. sta
ber ær han -ar i, det gränsmärke 1. 
ställe till hvilket han hänvisar, 1. som 
han åberopar såsom gränsskilnad, VG.* 
aÿrum innan garjs k., hänvisa till 1. 
beropa sig på en gränsskilnad, som skulle 
ligga inom den andres hägnad, VG. I. 
J. 16: pr; II. J. 37; jfr. I. J. 13: 4; II. J. 32. 
-ar til enka åkers, om han beropar sig 
på, säge:1 sig hafva fått &c. VG.* (i) sä
ga. -ar hvar Jcrra sik eig ægha, -ar 
han hava lönt ho, $æu ser han-ar hem 
giva, &c. VG.* k. sik æghæ, Sk.* k. an
nan liughas, se kiugha. k. sik ægha serva, 
ME.* -ar præster bonda tænda, a: alt 
han hade uppländt ljusen, VG. I. K. 8: 
2; II. K. 15. -as annat eig ægha, VG.* 
-ar han sannan at vara, -ar han bana 
vara, k. sik eig fældan vara &c. VG.* 
ÖG.* VM.* 11.* G.* Sk.* ME.* ÿæt -la 
lagha tilmæle 1. væggia köp vara, in
nan hæfÿar jîæt -ar innan f»ry ar vara, 
ÖG.* ÿæt -ar vajia vara, VM.* thæn 
ræt thær man -lær varæ biserkc ræt, 
Sk.* I sådana fall, där efter k. skulle 
följa vara, uteslutes ej sällan det se
nare ordet, hvarigenom o. k. närmar 
sig den följ. (under 7 upptagna) bem:en, 
t. ex. -ar eig frij brutin (n. vara), k. 
han forfallalösan, -la bajii vajsa, k. an
nan brytia 1. ughnrmagha &c. VG.* ÖG. ! 
Sk.* en (han) -ar sik eigh Jiuf, säger 
sig ej vara t juf, VG. I. p. 6: pr. kallas, 
v. dep., för kalla sik, VG.* ÖG* G.* 7) 
kalla, benämna (appellare), eg. säga 
någon 1. något vara. k. annan bykkiu 
hvælp, frælsgiva, hortutii, jmif &c. VG.*

ÖG.* U* SM.* H.* Sk.* St. R. 31:1. Jy 
var han -aJer kringalli, VG.* k. man 
©qvæjùns orj) 1. -orjmm, VG.* Bj.* St. 
R. 31: pr; Chr.Tg. 43: i. han -ar sik aÿru 
namni sen han hetir, VG.* ]>set -ar svarta 
slagh, dana arf, holms köp, skripta brut, 
viherlags öre, ins patronatns &c. VG.* 
ÖG.* U* SM* VM * G.* Sk.* St. G. 7: 5. 
Jiset -ajsis förrum dana arf, ÖG.* af ha- 
num (n. efter lagmannen Lumber) ærn 
lums lagh -aj), VG.*

Kalva, se Kælva.
Kalver, m. kalf. VG. III. 102; ÖG* U* 

SM.* VM.* Sm.* ME. B. 27: 3; 35:2,4; 37: 
pr. Jfr. Ala, Kalfs fostrc.

Kalvi, m. (Isl. kalfi) benkalf, vad. G.*
Kantber, in. takås, ryggås, prov. kamm. 

ligger k. hel, är kyrkekammen 1. rygg
åsen hel, VG.*

Kamber, adj. bråd, brådskande, prse- 
ster later sik annat kamare vara, later 
sse kamare bonda sen barn, Sm/" Än
nu brukas i Småland o. kam l.kåm i bem. 
af bråd 1. angelägen, såsom: hafva kamt 
1. kämt om, det är kåmmare att göra 
det; och kamma sig betyder att skyn
da sig (Rz.).

Kammar, m. kammare. Se Sompnkam- 
mar.

Kamp, m.? (Isl. kapp, n.) kamp, strid. 
U*

Kanceler, canceler (kanzselser), m. (ko
nungens) canceller, var (n. konungens) 
k., VG.* konungs k., ME* Chr. DrVl. 
14:1. biscop iacob c., Sk.*, där de näst- 
följande orden af hethseby höra till bi
skop och ej till kt

Kanne, f. kanna. Sk.*
Cantæbona, f. (af Lat. cantas bonas) 

en stor kyrkklocka med ett ovanligt 
vackert ljud. VG.* Att ordets rätta här
ledning och bem. är den nu anförda, 
kan ej vara tvifvelaktigt, då det är be
kant att samma namn annorstädes före
kommer såsom ett åt en kyrkeklocka
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gifvet n. pr.; se Catal. Episcop. Hil- 
denesheim., hos Leibmtz, Script, rer. 
Brunsvic. I. s. 773, där en biskop Aze- 
linus, i ll:te årh., näranes, som bade 
skänkt till en kyrka campanam Can ii- 
bona vocatam (jfr. E. M. Faint, Monom, 
veter. hist. Sveog. proleg., Ups. 1815 
s. 25). Man kunde annars snarast tro, 
såsom i gl. till VG. är anlaget, att d.
0. är sammandr. af cantarabonajer, och 
betyder biskopskåpa och den Öfriga till 
inessan hörande chorskruden (jfr. Bona
der 3, och Isl. kantarakåpa, kantara 
sloppr, biskopskåpa, äfven messhake); 
men att härmed skulle menas ett or
gelverk är en blott på gissning grun
dad oriktig förmodan.

fanunkcr (kanoker, kaminiker, kani- 
ker &c.), m. canonicus, ledamot i dom- 
capitlet 1. biskopens råd. VG.* ME.* 
Chr*

Kapa, f. (Holl. kap, Eng. cap, mössa) 
eg. mössa, capuchon (Isl. käpuhöttr); 
kappa med capuchon. VG.* utan kapu, 
= kapolös, H.* Jfr. Ærmakapa.

Kapellan, kaplan (cappalan, Sk.), m. 
kapelian; så kallas biskopens husprest, 
som äfven följde med honom på hans 
ämbetsresor, och gjorde notarie-tjenst 
vid hans förrättningar. Sk.* biskups k., 
VG.* Sm.*

Kapolös (capu laus), adj. barhufvad
1. med nedfälld capuchon (jfr. Ivirlös). 
k. (ok) lösgiorjer in ganga (jfr. Ivin 
avlajer), VM.* G.*

Kar, n. 1) kar, kärl. G.* ölfrijer ok 
lagha k. vari aeptir Jvy som för ser vant, 
H.*, där lagha k. synes hafva afseende 
på ett visst mått 1. antal af drickskärl 
som vid bröllopp enligt gammal sed 
var tillåtet (jfr. G. 63: 3.) ; hvilket sanno
likt äfven är meningen då det säges: 
Jer skulu vakna drvkkiu hava i samu 
karum &c. ÖG.*; på senare stället kun
de väl k. också antagas betyda vilkor,

förhållande (D. kaar, jfr. Isl. kör); men 
då en sådan tydning af anf. st. i II. svår
ligen kan ega rum, och o. k. otvifvel- 
aktigt på båda ställena har afseende 
på samma sak, måste den ofvanför gif- 
na förklaringen snarast antagas. Jfr. 
Font-, Silfkar. 2) kista, lår, 1. i allm. 
något, hvari saker inläggas och förva
ras. i luktu teller læstu kari ark teller 
kistu, VG.* 3) stenkar, stenkista (under 
en bro). Se Broa kar.

Karina, f. (af Lat. carena, sammandr. 
af quadragena; Isl. kårina) fyratio da
gars fasta (ålagd som penitens). -nu (gen. 
sing, för pl.) millan, mällan fastorna, 
o: på de tider då han icke fastar, VM.* 
Jfr. Fasta, f.

Karl (kall, U.* karsbo, för karls bo, 
VM. II. Æ. 8: pr.), m. 1) karl. VM.* G. 20: 
i; Sk.* )( kona, U.* k. ok kterling, allitt., 
man och hustru, U.* VM. II. Kr. 10:2;
H. Kk. 11: i. gamble -lin, se Gainai 1. 
sitia i -Is skauti, o: farfadrens, G.* Jfr. 
Afrads-, Aldin-, Almtennings-, Bo-, Boja-, 
Hor-, Kroklo-, Lego-, Mala-, Uvtetto-, 
Staf-, Trnl-, Vagn-, porpa-, Ændakarl: 
Brudkalla. 2) enskild man )( konungen, 
k. ok kununger dela, ÖG. ES. 2. sva fore 
konungs arf sum -ls, se Arf 3. a lagh- 
kallaju Jingi sum baje kallaje k. ok 
konunger, o: på ting som både för en
skilda mål och publika angelägenheter 
hålles på bestämda tider (Ja Jing a 
rtetlika vara), men ej på särskildt, på 
konungens befallning, sainmankalladt 
ting, H.* -Is væglier ok kunungs, o : all
män landsväg, ÖG.* U.* (Härmed kan 
jfs. det i N. och Isl. lagar förekom
mande: ubötamenn bteÖi fyrir konungi 
ok karli, öm brottslingar som ej genom 
böter, hvarken till konungen 1. enskilda, 
få lösa sig från urbota straff, se NGL.
I. 123; II. 51; Jams. Mh. 7.) I synn. 
förekommer, i fråga om böter, k. )( 
kununger i bem. af folket i häradet 1.
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staden, -ls sak ok kunungs, böter tili 
häradet och konungen, ÖG.* eig k. ok 
eig konimger, sva firi -le sum firi ko- 
nunge, VG.* hvarte k. ælla kununger, 
baÿe k. ok kununger, ÖG.* U.* SM.* 
VM.* Sm.* ME.* Chr.* ]>æt skiptis mæï- 
lin -ls ok kunungs ok ræts arva, o: 
häradet, konungen och mälsegaren 
(den dräpnes arfvinge), ÖG.* k. ok ko- 
nunger, staden och konungen, St.* 

Karlgilder (kargilder), adj. med den
na benämning utmärkes i U. utan tvif- 
vel en vägen mark, öre 1. örtug (silf- 
ver) till skilnad från en i köp vanligt 
gångbar (köpgild) mark &c., men i hvad 
förhållande den senare stod till den för
ra finnes icke där (såsom i ÖG.) be- 
stämdt (se Mark); af U. M. 23: pr. kan 
dock slutas att en mark karlgild en
ligt U. varit hälften (50 procent) mera 
än en mark köpgild; en öre k. förhöll 
sig n. till 9 örtuger 1. 3 öre (köpgilda) 
såsom 9 örtuger (köpgilda) till O öre
I. 18 örtuger, a: såsom 1 till 2, således 
voro 9 örtuger 1. 3 öre köpgilda dub
belt så mycket som en öre karlgilder, 
och följaktligen denna lika med 1 J/2 
öre köpgilda (jfr. Bihanget); af detta 
förhållande finnes äfven ett spår i U.
J. 1: pr; 21. (jfr. Markland), mark -Id, 
öre k., örtogh -ld, all laghgæld (n. æru) 
-Id, U.* — Hvad förra delen af d. o. 
eg. skall betyda, är ovisst. Ih. härleder 
denna benämning från det som ÖG. stad
gar om träls lösande med vägna mar
ker (se Mark); men om ock ett dylikt 
stadgande i en äldre tid har gällt äf
ven i Upland, synes detta ej kunna 
hafva varit något så utmärkande för 
den vägna marken, att den däraf skulle 
hafva blifvit kallad karlgild, då enligt 
U. äfven all lagligæld (böter för döda
de fäkreatur) voro karlgild; snarare 
kan antagas att karl i denna samman
sättning skall beteckna det företrädet,

att den vägna marken är fullkomlig, 
sådan den bör vara, då marken annars 
väl kan vara köpgild, o: i allmänhet 
gångbar i handel och vandel, men dock 
i grunden är falsk, då den icke ine- 
håller hvad den efter sitt namn borde, 
utan endast två tredjedelar 1. hälften 
däraf, 1. ännu mindre.

Karlköns (karlkyns), adj. indecl. (gen. 
af -n, jfr. Kyn) af mankön. ME.* Chr. 
DrVl. 26: i.

Karmajier (carman), m. (för karlma- 
jier; Isl. karlmaör, N. karmann) man, 
mansperson. )( kona och qvinman, VG.*

Karsker, adj. (af karl; Isl. karskr) 
eg. manlig; frisk, rask. Sk.*

Kasna vargher (kaxnavargher), m. 
mordbrännare, en som uppbränner en 
annans hus. VG.* ÖG.* U.* SM* VM.* 
G.* Hvad förra delen af d. o. eg. be
tyder är osäkert. Då vargher eg. be
tyder våldsverkare, förstörare, kan in
te vara mera naturligt än att antaga 
att kasa, gen. pl. kasna, betydthus, om 
ock ej annat bevis för ett sådant ord 
funnes; men då Lat. casa har denna 
bem., synes o. k. kunna anses som be
vis att o. casa äfven tillhört vårt äld
sta språk. Stj. som, tvärtemot alla hss., 
tror ordet böra läsas rasnavargher, här
leder det från AS. raesn, som dock ej, 
såsom Stj. uppgifver, betyder hus, utan 
planka, bräda; Ver. åter, åberopad af 
Locc., förklarar det af kaxn, som skall 
betyda fnöske ; Ih. af kasa, lägga i hög, 
då k. skulle vara en som coacervatis 
•per insiilias lignis ad alterius œdium 
ostia, incendium suscitat. Slutligen 
har S-e (s. XXXI) uppgifvit ett Got
ländskt ord som skall hela kaxne, och 
öfvs:s ”båtländning” (?), båtställe, hvar- 
för ”den första betydelsen” af o. k. an- 
tages vara: ”båt-, skeppsbrännare”, e- 
mot hvilken gissning det är tillräckligt 
att anmärka, att på de ställen där d.
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o. läses, icke det ringaste förekommer 
som bestyrker den förmenta ”första 
betydelsen”, utan öfverallt, där någon 
förklaring af ordet finnes, talas om hus. 
I vårt allmogespråk förekomma orden 
kasa, bränna, värma, kasug, het, varm, 
kase, sängvarme, kåsne, ljusbrand (Rz.) ; 
om dessa kunna anses sfå i något sam
manhang med o. k., må här jfs. Isl. 
brennuvargr, mordbrännare.

Kast, n. 1) kast, kastning i allm. Se 
Sten-, Vaja kast. 2) särskildt : sjökast. 
Bj.* SL*

Kasta, v. a. 1) kasta i a) eg. och b) 
oeg. bem. a) VG. I.K. 21-, Sk.* k. man 
af bolabro &c. Bj.* k. man utbyrjis (i 
sio), U.* SM.* Bj.* bolöxe ma (n. Jær) 
til kasta, se Fiærran I. k. til mans, U.* 
SM.* k. at (fæ 1. manni), SM.* VM.* G.* 
ME. B. 33: i. k. mæj stene, U* G.* k. 
stene, haka ok hambri, ÖG.* U.* ME. 
DrVJ. 3: i. k. ivir hus, fram firi sik, 
SM.* VM.* k. (hakaskapt) ater ivir axi 
sær, ÖG.* k. æller skiuta seftir man 1. 
manni, VG.* ÖG.*ME.EJs. 2. k. up avær- 
knm, se IIp kasta. k. um kul (n. hus), 
o: rifva ned, St.* b) Ja kasta Je um 
koll köpe, dessa ord synas vara af för
hastande tillagda VM.*, enär de ej 
kunna betyda annat än köpets upphäf- 
vande, därom är dock här icke fråga, 
utan endast om den påföljden af köpet, 
att rättigheten att lighri raja öfvergår 
till köparen, hvilket ej kan anses vara 
medanf. ord uttryckt, han -aji i lagli var 
margha urætti &c., o: införde i lagarne 
orättvisa stadganden, 1. vrängde lagarne 
vid deras tillämpande, VG.* Jfr. Bort-, 
Fram-, För-, In-, iViJer-, IIp-, Utkasta. 
2) k. abs., göra sjökast. Bj.* St.* Jfr. 
Ut kasta. 3) skada genom kastande, sia 
fæ æller k. sva at &c. St. B. 18: i. -ar 
man hæst &c., med hvilka ord de följ.: 
siar ut ögha, stå i det sammanhang, att 
meningen måste vara: om man kastar

något på en häst &c., 1. slår honom, så 
att han mister ett öga, ME.* Chr. B. 
45: 3.

Kaster (kast), m. (Isl. köstr) kast, hög, 
stapel. Se Löf-, Yija kaster; Kastlaja, 
-læggia.

Kastlaja, v. a. upplägga i kast, upp
stapla. VG.*

Kastlæggia, v. a. = kastlaja. VG.*
Katerine dagher, m. den 25 Novem

ber. St.* Chr.*
Katrina mæssa, f. = katerine dagher. 

VM*
Katskin, n. kattskinn. St.*
Katter, m. katt. ÖG.* U.* SM.* H. V. 

24: pr. not. 16. Jfr. Lækatter.
Kanp, se Köp.
Kaxna vargher, se Kasna vargher.
Kennidomber, Kera &c., se under Kæ-,
Kidlinger, se KiJIinger.
Kif, n. kif, strid. Sk.* St.*
Kilta, f. (Isl. kjalta, kilting) det upp

burna 1. uppbundna skörtet 1. fliken af 
en rock 1. kjortel, fôræ (nyter) i bar
me siniim æller i k. sinni, Sk.*, där 
yngre hss. i st. f. k. sinni hafva synæ 
klædher som han haffuer sig ther over 
updraget. sun sværkis (läs: sun hans 
sværkir) var boren i danmark i -tu, o: 
blef buren till Danmark i skötet (jfr. 
Ih. Gl. d. o., och disp. Fet. catal. Regg. 
Sv. G. s. 91, 92), VG.* I vårt allmoge
språk förekommer ännu kilta, f. och 
verb., kilterband, kiltra sig ; och i D. äro 
kilte (verb.), opkilte, kiltebaand allmänt 
brukliga ord. Jfr. Mb. D. Gl. o. kilting.

Kinben, n. kindben. Bj.* St.*
Kinpuster, m. kindpust, örfil, sia (an

nan) k., ÖG.*
Kipla, v. a. lägga kafle i munnen på 

en människa, att han ej må kunna tala 
1. skrika, kiplaran för kiplar han, ÖG.* 
I allmogespråket brukas ännu kippel i 
bem. af en pinne som sättes i mun
nen på föl, kidlingar och lamm för att
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hindra dem att dia, och kippla 1. kcpp- 
la, sätta kippel på de nämnda kreatu
ren; häremot svarar N. kipling och 
kipla. Då 1st. kefla, som brukas i sam
ma bem., utan tvifvel kommer af kelli 
= Sv. kafli, är det troligt att o. kipla 
öfver Jämtland inkommit från Norge, 
och undergått en liten förändring i ut
talet, som är vida mera sannolik än att 
kipla skulle hafva kommit af kafli.

Kippa, v. a. (Isl. =) draga, rycka, 
prov. kippa. k. mantu] af konu, VG.* 
kippas, dep. dragas, brottas, tvista. ÖG.* 
Jfr. lip kippa, Bild kippi.

Kirkia (kyrkia; gen. pl. -kna; gen. 
sing, -kiu för pl., U.* SM.*), f. 1) kyrka 
(som byggnad). VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
H.* G.* Sk.* upsala k., o : domkyrka, U.* 
sancti lauritz k., Lunds domkyrka, Sk.* 
standa utan -kiu, a: utanför kyrkan, 
om bannlyst, VG.* ÖG* H. p. 10: l; ME. 
pg. 32: l; Chr. Tg. 21: l. sætia man 
utan 1. af -kiu, se Sætia. skriptaman 
Ja han ær i -kiu ledder, se Leja. gan- 
ga i -kiu æptir barn 1. bonda, se Barn 2, 
Bondi 7. leja konu i -kiu (æptir barn), 
ÖG.* U.* væghia 1. mista -kiu ok köta- 
tu, se Kötata. -kiu hus, de till prestgår- 
den hörande byggnaderna, U. Kk. 2: 2 ; 
Sm.* -kiunna bion, se Bion 2. af sinu 
ok cgh af -kiunna (n. gojse), Sm. 12: i. 
hærets rætten (taki) -an som för (n. ær 
sakt), o : domkyrkan, Chr.* præster sum 
-kiu haver, a: är kyrkoherde, SM.* fo
re -kiu, o: inför det vid kyrkan för
samlade folket, U. Add. 1; SM.*ME.SV1. 
12. Jfr. Dom-, Hundaris-, Hæræzs-, Sok- 
na-, Tolfta kirkia. 2) kyrka, försam
ling (ecdesia). )( kruna, U.* SM.* hæ- 
lagh 1. Jc bælgha k., SM.* VM.* ME. 
Kg. 5: i. kristcr ok k., U.* VM.* -kiun
na rætter, se Bætter ; jfr. Kirkiu rætter. 
gujs rætter ok Je kælghu -kiu, H * 
Jæn dagher sum bin Js til fastu af -kiu, 
VG.* k. haver han vijersaght, H.* -iun-

na frælsi, se Frælsi 3. ugilder sva firi 
-kin sum firi konungi, o: så att den som 
dödar honom slipper både penitens och 
borgerligt straff, VG.* böta -kiu, d: till 
biskopen, U.* -kian taker sæx marker
1. pænninga, n. såsom böter, U.* -kiu 
balker, VG.* ÖG.* U.* &c. Jfr. Domber
2, Forman I, Frijer 5.

Kirkiubol (kyrkiu bol), n. prestgård. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. II. Kr. 1: l; 2:1; 
H* Sm.*

Kirkiu bols garjer, m. prestgårds- 
byggnader (jfr. Garjer 4). SM.*

Kirkiu bonajer, m. = kirkiu klæji.
Bj.* ME* St*

Kirkiu bro, f. bro på kyrkväg. SM.* 
ME.* Chr. B. 3: pr.

Kirkiu brytare, m. (af bryta 2) en som 
bryter sig in i kyrka, kyrktjuf. Sm.* 
Sk*

Kirkiu bygning (kyrkiu bygning), f. 
kyrkbyggning 1. reparation. VG.* U.* 
SM.* VM.* II.*

Kirkiu byr, m. kyrkby. VG.*
Kirkiu drap, n. dråp som sker i kyr

ka. VG*
Kirkiudroten (pl. -tnar, -tna), m. kyrk

värd. VG* Sin.* Jfr. Kirkiuværiandi, 
-gömari.

Kirkiu dyr (kyrkiu dyr, kirkiu dur, 
-dör, dat. -durum, -dorom), n. pl. kyrk- 
dörr. VG.* ÖG.* U* VM.* H. Kk. 15:1; 
21: 2; Sm.* G.* firi -durum, o: i kyrkan, 
ÖG. VaJ. 36.

Kirkiufrijer (kyrkiu frijer), m. 1)
kyrkfred, deras fred och säkerhet som 
äro i kyrkan 1. på vägen dit 1. därifrån. 
VG.*U. Kg. 7:1 ; M. 29: pr; 39: pr; SM.* VM. 
I. EJs. 4:1; H* ME. Kg. 5:7; EJs. ind. 17; 
St.* Chr. Kg. 4: 7. Jætta gaf konunger 
biskupi af -Ji, o: afstod åt biskopen 
af böterna för bruten kyrkfred, H. Kk. 
21: 2. fulder k., H.* 2) den fred och 
säkerhet som kyrkan själf njuter. U. 
Kk. 18: 1 ; SM.* H. Kk. 18: l ; på dessa
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ställen talas därom, att man stjäl från 
en annan i kyrka (1. kyrkegård), hvar- 
vid i U. och H. anmärkes att tjufven 
bröt gen samu kirkiu.

Kirkiu fæ, n. kyrkans egendom. ÖG.* 
Kirkiu ganga, f. (nygift qvinnasl.barn- 

sängshustrus) kyrkegång (af ganga i 
kirkin seftir barn «Sic., se Ganga 1). ÖG.* 

Kirkiu ganger, m. = kirkiu ganga. ÖG.* 
Kirkiogangs öl, n. kyrkegångsöl (jfr. 

Kirkiu ganga). ME.* St.* Clir. G. 8: pr.
Kirkiugarÿer (kyrkiu-, kyrkaegar jer), 

m. 1) gärdsgård 1. annan stängsel om
kring en kyrkegård. VG.* U.* SM.1* 2) 
kyrkegård. VG.* ÖG.* U.*SM.*VM.*H.* 
Sm.* Bj.* G.* Sk.* döma (inan) utan -r}>, 
o; alt icke få begrafvas i kyrkegård, 
U.Kk. 13: 2; SM.*

Kirkiugar js liÿ, n. kyrkegårdsport, 1. 
portöppningen på kyrkogårdsmuren. H. 
Kk. 21: 2.

Kirkiu gif, f. afgift till presten för 
begrafning och själamessor. )( testament, 
SM. Conf.; jfr. Kk. 11, 12.

Kirkiugærj), f. kyrkbyggning. Sm. 2: 
1. och nott. 15, 26; G.*

Kirkiu gömari, m. kyrkvärd. ÖG.* 
Kirkio herberge, n. kyrkhärbärge, 

kyrkans sädesmagasin. IL*
Kyrkioherde, m. kyrkoherde. Ghr.* 
Kirkiohærra, m. (eg. kyrkans herre) 

kyrkoherde. ME.* St.* Chr. G. 8: pr.
Kirkiu iorÿ, f. kyrkans jord. VG.* U.* 

SM.*
Kirkiu klæÿi, n. pl. kyrkekläder, helg- 

dagsklädning. U.* SM.* VM. Iï. Æ.10:pr; 
H. Æ. 10: pr; ME.* St.* Chr. G. 16.

Kirkiu lagli, n. pl. kyrklag. U.* SM.* 
Kirkiu landboe, m. landbo på kyrkas 

jord. VG.* U. Kk. 2: 4; SM.* VM. II. Kr. 
2:3.

Kirkiu lykil, m. kyrknyckel. SM.* 
Kirkiiunien, m. pl. socknemän, sock- 

neboar. G.* Sk.* prester ok k. Jair(o:

de som äro i den socken) sum ban Sic. 
G. 6: 2.

Kirkiumæssu dagher, se Kirknuessu 
dagher.

Kirkiunykil, m. = kirkiu lykil. VG* 
ÖG.* SM.*

Kirkiu præster, m. kyrkoherde. U.* 
SM.* VM. II. Kr. ind. 4; H. Kk. ind. 5.

Kirkiupænningar, m. pl. kyrkas pän- 
ningar. VG.*

Kirkiu ran, n. kyrkrån, kyrkstöld. 
ÖG.* Sk.*

Kirkiu rum, n. kyrkplats, bänkrum, 
firigiera -mi sinu, G.*

Kirkiu radier, m. kyrkans rätt, kyrk
lag. ÖG.* U. Kk. 22: 2. not. 54; SM.* H.* 
)( landslagh, U. Kk. 15: 2; SM.* )( kiesa- 
ra lagli, IL*

Kirkiu skruÿer, m. messkläder, hvar- 
jehanda prydnader och annat som i 
kyrkan brukas vid gudstjensten (jfr. 
Skrujier, Skryÿa). SM.* VM.* H.* Sm *

Kirkiuskuld, f. kyrkas skuld. VG.*
Kirkiu skurning, f. rening af en ore

nad kyrka (1. kyrkegård). VM.*
Kirkiu sokn, f. (af sökia kirkiu) 1) 

kyrksocken, det landområde, hvars in
byggare söka samma kyrka. G.* Sk.* 
2) en sockens invånare, k. samvistas 1. 
haver samvist nuej) manni, VG.* ÖG.* 
fore k. (sinus), = fore soknamannum, 
inför de vid kyrkan samlade sockne- 
männen, U.* SM.* H.* ME.* Chr. Tg. 16.

Kirkiustajer (kirkiu stedr), m. 1) ett 
ställe där en kyrka är bygd 1. skall 
byggas. VG* 2) = kirkiu rum. G.*

Kirkiu stæmpna (kirkiu stæfiue), f. 
sockneboarnes sammankomst vid kyr
kan. Sk.* ME*

Kirkiu stætta (1. -stætt, dal. -stættu), 
f. ingången till kyrkegården; troligen 
en liten trappa som var ställd i själf- 
va porten för att hindra kreatur att 
gå in. Sm.* Stätta är nu en vanlig be
nämning på en merendels af instuckna
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brädstumpar bildad trappa på båda si
dorna af en gärdsgård; stiglucka åter 
kallas en på vissa orter bruklig i två 
hälfter delad kyrkegårdslucka, hvars 
nedra stycke vanligen måste öfversti- 
gas, emedan den hålles tillsluten, på det 
att kreatur ej må kunna gå in på kyr- 
kegården. Isl. stètt (af stiga) har, utom 
andra bem:er, äfven den af en sten 1. 
stenrad som är lagd för att stiga på, 
och kirkiustctt är en Ilat sten utanför 
kyrkdörren 1. i kyrkegårdsporten.

Kirkiu tiundi (kirkiæ tindi), m. kyrk- 
tionde. VG.* Sk.*

Kirkiu vigsl (kirkiu vixl), f. kyrkin- 
vigning. VG. I. Br. 2; SM* Sm.* G.* kir- 
kio (n. vigsl) eller kloster vigsl, Chr. 
Tg. 26: 2.

Kirkiu vigsla spield, f. förspillande 
af kyrkinvigning, kyrkas ohelgande ge
nom brott som begås i kyrkan. SM.*

Kirkiu væglier (kyrkiu vægher), m. 1) 
kyrkväg, väg som går till kyrka. VG. 
II. Forn. 32; ÖG. B.5:1,2;U. V.23:2; VM* 
H* Sk. 1.69; Chr.B. 3: 6. rætter k., H* 
2) kyrkväg, då någon går 1. reser till
l. från kyrka, sargha, dræpa &c. an
nan a (rættum) k., VG. I. Br. 3; Sk. V. 
3: l. nott. 19, 21; Chr. DrVd. 1: 2. sitia firi 
aj^runi a k., VG. II. Add. 7:13; ÖG.Efis. 
3:1 ; U. Kg. 7: pr; SM.* VM. I. EJds. 4:pr; 
II. Kg. 4: pr; H. Kg. 4: pr; ME. E{as. 15,16: 
l; St.Eds. 12,13: pr, l; Chr.Eds. 13. skælna- 
ÿcr kombcr manna mællum a k., ME.E{xs. 
16: pr. ejsöret bryts a k., U. Kk. 22:1.

Kirkiuværiandi (kirkio værænde, ME.),
m. kyrkvärd. VG.* U.* SM.* VM. II. Kr. 
1:1; 5:4; 13: pr; H.Kk. l: 2; 6:3; ME* 
Chr. Tj. 24. Genom sammandragning af 
d. o. har det nu brukliga ordet upp
kommit, hvilket finnes i nyare hss. af 
U. och SM. Kk. — Jfr. Kyrkiu værgi.

Kirkiu værgi (kirkæ værie), m. (ND. 
kirkeværge) = kirkinværiandi. VG. III. 
92. not. 80; Sk.*

Kirkiu ]»ing, n. •= biskops Jing. VM.* 
Kirkiu jïiuver, m. kyrktjuf, den som 

stjäl från kyrka, 1. i kyrka 1. kyrke- 
gård från andra. U.* SM.* H. M. ind. 33.

Kirkmæssa, kirkiumæssa (kirmæssa, 
kyrmæssa), f. (T. kirchmesse, kirmes) 
kyrkmessa, högtid till firande af en 
kyrkas invigning. IL* VM. II. Kr. 9.

Kirkmessu daglier, kirkiumæssu da- 
gher, m. den dag då kyrkmessa firas. 
VG * U.* SM* VM* Sm.*

Kirkmæssu frijier, m. större fred in
om socknen på kyrkmessodagen (en
ligt ÖG. från aftonen föreg. dagen). VG.* 
ÖG. Kr. 22. not. 3. um iula fri]) . . ok 
kirkmæssu (n. fri]>), ÖG. Kr. ind. 22.

Kirkmæssu hælg]>, f. kyrkmessohelg. 
ÖG.*

Kista (kysta), f. kista. St.* Jfr. Ark. 
Kisto fæ, n. (dyrbarare) gods, som 

under sjöresa förvaras i kista. St.* ; jfr. 
VSjR. I. 41, där det stadgas att endast 
för pänningar, som förvaras i kista, 
skall, om sjökast sker, betalas dubbelt. 
I st. f. k. hafva en del yngre hss. i St. 
orätt kastofæ 1. kasto gods, som skulle 
betyda kastadt gods.

Kiva (kyvse, Sk.), v. n. kifva, tvista. 
Sk* mæn kiva mællin sin, Bj.* St* 
vardha -ande, råka i tvist, St.*

Kiverne, se Köva*rne.
Kifc (kyt, VG.), n. kid. VG* ÖG.* U.* 

SM* Sm.* ME. B. 27: 3; 35:2,4;pj. 10:pr. 
Kidhlinga skin, n. kidlingskinn. St.* 
Kiblinger, kidlinger, m. (dimin. af 

kib) kidling, litet kid. U.* VM.* 
Kitbskin, n. = kidhlinga skin. St.* 
Kialki, se Kælke.
Kioler, m. (Isl. kjölr) eg. köl; äfven 

den öfversta delen af en bärgsrygg 
(liknande kölen af ett kantradt fartyg, 
likasom den under ett hvalf varande 
delen af en kyrka kallas skepp, i an
ledning af likheten med ett uppned- 
vändt skepp) ; häraf har ock Kölen mäl-
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lan Sverige och Norge sitt namn. Se derätl till fast 1. löst gods), k. omynd,
«£«•1». ^ eghn, iorj, hus, fie, i akruui &c. VG.

Kiolsvari (kiöl svarf), n. så kallas den I. FB. 7: pr; II. U. 14; ÖG.* U.* SM.* VM.* 
olyckshändelse, då man, hustru och de- ME. Æ. 19; Kp. 4: l; pj. 19, 20; Sl. Thj. 
j as barn under sjöresa på en gång 1:2. k. (iorj, eghn, leghoman, fyl, bark 
drunkna. ÖG.* sum skilt ær i -rvinu, &c.) firi inanni, VG. I. FS. 2: i ; II. Forn. 
o: där det stadgas om detta fall, ÖG.* 3; U. ind. 28; ÖG.* U.* SM.* VM.* ME.* 
Förra delen af d. o. kioler, köl, är tydlig; St. J. 6: i. k. Jæn man sunt fyrr var 
senare delen åter, hvilken denna be- Jrsel, U.* -at left's manni til handa, æp- 
nämning har gemensam med två likar- tir Jy -at ær til, a: det klandrade tin- 
tade olyckshändelser, knllsvarf och kul- get, SM.* k. köp, U.* ME. Kp. 4: pr. -as 
svarf, förklaras af Isl. svarf, eg. fil- nokot i köpinu, ME * St. J. 7. k. ok «væl- 
mng, filspån ; äfven strid, våld, skada, ia iorj, eghn, skipti, SM. J. 5:1 ; 8: 1; 
fara; af dessa tre, genom en ordlek VM.* k. abs., ÖG.* SM.* H.* Bj.* klut- 
(hvilken äfven torde ligga i ändeisen ra ok k., se Klutra. Jfr. Laghklanda, 
art), bildade nästan lika ljudande ord, Oklandajer. 2) anklaga, tilltala (infor 
betyder således kiolsvarf en skadal. rätta). VG. II. Add. 4: 5. not. 29. ver Ja-a- 
fara, som inträffat på en köl a: ett far- Jer ella a vitter gar, man k. eja sakan 
tyg. Jfr. EJ. Ordf», och Eg. Lex. o. svarf. giara, G.*
Angående dessa tre ord se vidare Bi- Klandalöst, adv. (af kiand, gen. pl. 
hanget. -da) klanderlöst, utan tvist, klasalöst

mortel, se Kiurtil. ok klanda (n. Iöst), allitt. VM*
Kiursgæf, se Lækirsgæf. Klandan, f. klander, väckt tvist (rö-
Kiurtil (kiortel, kurtil), m. kjortel, rande fast 1. löst gods), JiufnaJa k., 

Sk. ' )( stæniza, U.* SM.* VM. IL Æ. 10: klander å bortstulet gods, U.* VM. II. 
pr; ME.* Chr. G. 16. )( ivirklæji, U.* SM.* M. 27: rubr ; H. M. ind. 29. k. i JiufnaJ, 
G. )( mantol, VM. II. Æ. 10: pr;ME.* St.* d. s., SM. pj. 7: rubr. ekis k., klander å 

^ ml hark 1. stock som blifvit olotligen ta-
Kurtil bonajer, m. (af kiurtil) kjortel- gen genom åverkan å ek, SM. B. 16: 

prydnad (troligen bestående af brokiga rubr. not. 98. Jfr. Jorja klandan. 
band, hvarmed kjortlarne garnerades). Klapp,? troligen planka. Se Bord- 
silfr band ok k., G.*, där D. öfvs. har klapp.
kiortil klede afskarlagin. I Skåne kal- Klappa, v. a. (Isl. =, inhugga, t. ex. k. 
las målningar (visserligen oftast af då- riinar â stein) afhugga. k. qvisti, G.* 
ligaste slaget) som äro uppsatta till På Gotland säges ännu klappa löf 1. 
prydnad på väggarne i bondstugor, vägg- grejner, afskära löf 1. qvislar till foder
I WX f 1 >~wl !• o t C obonader.

Klaghe, f. (T. klage) käromål. Sk.* 
Kland, n. (af klanda) 1) = klandan. 

JiufnaJa k. (jfr. Klandan), VM.* ra Ja

åt får.
Klapper, se Klæpper.
Klarlikan, adv. klarligen. Chr.* 
Klasalöst, adv. = klandalöst. Se Klan-J. X w ------------------------------------------- ‘ «»iiniciiUk?« y «u». ----- nilUlUulVStt UC 111(111"

k. a köp, se Raja. Jlr. Laghakland, dalöst. Hvad första delen af d. o. eg. 
Klandalöst. 2) en klandrad 1. tvistig betyder, är obekant. Isl. klas, lapp, lapp- 
sak. U.* SM.* verk, klasadr, hopflickad (BH.), kan icke

Klanda (klandra, Chr.*), v. a. 1) klan- höra hit; snarare kunde man med Ver. 
dra, väcka tvist om (i synn. om egan- antaga att för k. borde läsas klakalöst,

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 44
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hvarmed jfs. Isl. klaklaust, utan ska
da 1. förlust, om ej klasa tillkom
mit genom skriffel, som blifvit rättad t 
på det vanliga sättet, genom de til
lagda orden ok klanda.

Rlavi (klævi), m. (N. klave, Isl. klafi) 
klafve, 1) hvarmed kreaturen bindas vid 
krubban. VG.* Då den som har legt 
1. annars har i sin vård en annans krea
tur, skall ansvara för k., 1. suit ok k., 
så upplyses meningen häraf genom or
den : ef af ofmegri verÖr dauöt æfta kla
ve kyrkir, ef driiknar i brunne .. eöa 
kyrker klave, o: kreaturet strvpes af 
klafven, GNL. I. 25, 296; II. 159. 2) 
som sättes på svin (jfr. Klovi). H.*

Klemnia, f. klämma, stort sigill, sve- 
riges k., St.* Jfr. Mb. D. Gl. o. klenune- 
brev.

Klenat (klænaÿ, klenodh), m. 1) mat
varor. G.*, där d. o. i T. öfvs. heter 
cleynode. Nu brukas o. klenät i bem. 
af ett slags bakelse. Jfr. Mb. D. Gl. o. 
kleined. 2) klenod, dyrbart smycke. 
ME.* Chr.*, där en del hss. hafva cle- 
nodia, andra åler orätt klæjniaÿ 1. klæ- 
ÿe. — Det kan icke dragas i tvifvels- 
mål att det är samma ord som i gam
la T. skrifter förekommer i flera olika 
bem:er, och sålunda än betyder saker 
af ringare värde, i synn. matvaror, och 
än dyrbara smycken o. d., se Wächter, 
Gl. Germ. o. kleinod; Hit. Gl. oo. Mei
net, kleinot. Müller, Mhd. IVb. o. klei- 
nöde, kleinöte, kleinot, öfvs:r: ”eine zier
liche, künstlich gearbeitete sache, dann 
jedes zierliches geschenk”; men det sy
nes vara säkert att hvarken begrep
pet dyrbarhet 1. ätbarhet eg. ligger i 
d. o., som sannolikt ursprungligen en
dast belydt ett litet ting (som ock kun
de vara af stort värde) ; hvarför ordet 
blifvit ansedt vara det samma som klein- 
heit 1. kleinigkeit, och kleinod upp- 
gifves betyda ”ein zugerichtetes land,

auf welchem man allerhand eswaren 
erbauet, die nicht fuderweise einge
bracht, sondern nur in kleinen behalt- 
nissen als körben und nicht viel anf 
einmal gemeiniglich in die kiiche getra
gen werden” (Hit. anf. st.).

Klerkdomber, in. lärdom (såsom eg. 
tillhörande klerkerna). VG.*

Klerker, klierker, m. (af Lat. devi
ens) klerk (jfr. VG. Lat. gl. o. clericus). 
VG.* ÖG* U.* SM.* ME.* St* Chr.* )( 
lekman, VG.* U.* SM.* H. Kk. 20; ME.* 
St. DrVI. 7, 8; Chr. B. 37: 2; Tg. 10: pr. 
prsester seller (annar) k., o: en sådan 
klerk som ej är prestvigd, och således 
ej hör till någon af ordines sueri, U.* 
SM.* H. M. 25; ME* St. DrVI. ind. 8; c. 8. 
not. 43. vighia -ka, vighÿer k., se Vi- 
gliia. -ka arf seller prsesta, arf efter 
prester 1. andra klerker, SM.* lagh- 
mans k., o: en sådan som var lagman
nens skrifvare, ME.*

Klerkman, m. = klerker. Chr.*
Kleti, n. förrådshus. G.*, där delta 

för öfrigt okända ord i T. öfvs. för
klaras med spicher, = Ght. spichari, lada, 
NT. Speicher. S-e (s. XXX) härleder 
d. o. från ett Litauiskt ord kletis, som 
skall betyda sädesbod.

Kliaufa, se Klyva.
Klif, Klifförsl &c., se under Kly-. 
Klinse, v. a. klena (med 1er). Se Gser- 

Ja 3.
Klingse, v. n. klinga. Se illuldug. 
Klint (1. klintal dal. -tn), f. klint, brant 

bärgssida. i vi firi niÿan -tn, i Visby 
nedanför klinten, n. den som skiljer den 
högre belägna delen af staden från den 
lägre delen närmast hafvet; stället, där 
S. Peters kyrka har stått nedanför den
na klint, är ännu bestämdt kändt. G.* 
Att -tu på anf. st. är acc., och ordet 
således måste i nomin. hafva hetat klin
ta (S-e s. XXIV) kan så mycket min-
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dre bevisas af den föreg. præp., som 
t. ex. i Sk. I. 6. for utan följes af dat.

Klippa, v. a. klippa, klipter ve]mr, 
G.* Jfr. Oklipter.

Klippinger, m. (Isl. =, klippt fårskinn) 
klipping, ett slags på särskildt sätt be
redt handskskinn, kiÿlinga skin ok -ga 
(n. skin), St.*

Kliva (klyva), v. n. klifva. U.* SM.* ME. 
DrVf). 9; St. DrVd. 6; Chr. DrVd. 7. Jfr.
Hpkliva.

Klivia, se Klyvia.
Klokka, klukka, f. klocka. VG.* ÖG.* 

U* SM* VM.* Sm * beÿas -kor 1. -ko, 
söka alt blifva klockare (till hvars tjenst 
det hörde alt ringa, hvaraf ock tjen- 
sten hade sitt namn), U.* VM. II. Kr. 5: 
2 ; Sm.* Jfr. Klæpper, Radsstuvu klokka.

Klokkara giald, n. det som skall be
talas till klockare, klockarelön. ÖG.* Jfr. 
Klokkara niali.

Klokkara niali, m.= klokkara giald. U.*
Klokkari, kiukkari, m. klockare. VG.* 

ÖG.* U.* (där en D. hs. har degn); SM.* 
VM.* Chr. B. 21: 4; 36: 4.

Klokko klæpper (klukkii klappir), m. 
kläpp. U.* SM.* VM. I. Kr. 5: 6; II. Kr. 
5: 4. I några nyare hss. finnes klocko 
klänip, U.*, och på D. knæffuel, knebel, 
klæbel (jfr. Knöpel), U.* SM.*

Klokko köp, n. köp af klocka. IL* 
SM.* VM. II. Kr. 5: 4. I st. f. d. o. har en 
yngre hs. klokke stöpp, gjutning af 
klocka, U.*

Klokko strænger, m. klocksträng, 
klockrep. Sm.*

Klokna hus, n. (klokna, gen. pl. af 
klokka) klocktorn. VG.* Jfr. Stapul.

Klokna oÿensdagher, m. onsdagen näst 
före påsk, så kallad därafj att kyrke- 
klockorna då bundos, för att ej mera 
gifva ljud under dagarne före påsk (jfr. 
Dymbilvika). VG.*

Klokskaper, m. (Isl. klokskapr) slug
het, list. VG.*

Kloster (kloster, clostær), n. (af Lat. 
claustrum, Isl. klaustr) kloster. VG.* 
ÖG* U.* SM.* VM* Sm* G.* Sk.* ME. 
Kg. 5: 7 ; G. 7:1; Eps. 43; DrVl. 2, 6, 7; St. 
SV1. 1: 2.

Klosterlöpare, m. rymmare ur klo
ster. Sm.*

Kloster vigsl, f. klosterinvigning. Se
Kirkiu vigsl.

Klovi, m. (af klyva; Isl. klofi) klofve 
(som sättes om halsen på svin för att 
hindra dem att tränga sig genom gärds
gårdar). H.* Jfr. Klavi 2.

Klufvæghin, adj. tveklufven, med två 
armar 1. skålar (om våg), k. vagh )( 
pundare, St.*

Klukka, se Klokka.
Klutra, v. a. = klanda I. -as ]»æt (n. 

köp), U. J. 4: 5 ; SM. J. 9:4. -as nokot i 
köpi, U. J. 4: 2. ior J I. ÿæt (n. köp) -as 
ok klandas, allitt. IL* VM. II. J. 12. iorj» 
k. æller klanda æller a tala, SM. J. 9: 2. 
Att detta för öfrigt okända ord är be- 
slägtadt med Eng. clutter, göra buller, 
är icke osannolikt; men med klanda 
kan det icke, såsom Ih. (Gl. I. 1072) 
förmodar, hafva annat gemensamt, än 
att det för allitterationens skull där
med blifvit sammanstäldt, och troligen 
af denna anledning fått samma bem.; 
icke häller finnes det skrifvet klættra, 
såsom af Ih., efter ett tryckfel i gam
la ed. af VM., anförs. Nu säges kluttra 
om sådana oformliga försök till skrift 
som göras af små barn. — Jfr. Oklutra]>er.

Klyf, klif, f. (af klyva; Isl. N. klyf) 
börda, som en häst bär på ryggen, prov. 
klyf, klef. klöf (hvaraf klöfsadel). VG.* 
ME.* Chr.* Denna benämning härleder 
sig därifrån, att en sådan börda plägat 
delas 1. likasom klyfvas i två lika de
lar, som hängdes på ömse sidor om 
hästryggen. Jfr. Hæst klif.

Klif försl, f. = klyf. ME.* Chr*
Klif försia, klöf förslå, f. = klyf. Chr.*
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Klyva (kliaufa, sup. klufit, G.), v. a. 
(Isl. kljiifa) klyfva, fläcka, k. tro Jr, G.* 
i fiughur k., a: i fyra delar, SM.* -ver 
man trae, orätt för: kliver man i trae, 
St.* Jfr. Fiughur kluva, Tva*kluvin, Kluf- 
væghin.

Klyvia, klivia, v. a. (af klyf; Isl. klyf- 
ja, N. klyvja) klöfja, lägga börda på 
hästryggen. ME.* binda byrje (n. att 
bäras af en människa) seller k., k. sel
ler aka bort msej hö, VM.* Att -ar 
icke på något af de ställen där det fö
rekommer, är pl. af klyf, är mycket 
tydligt.

Klsempta, v. n. (af klsemp, se Klokko 
klsepper) klämta. )( ringia, ÖG.*

KlænaJ, se Klenat.
Klsepper (klapper), m. kläpp. ÖG.* 

Sm.* komber (ther til) k. klokko (= 
klokko kla>pper), om klockans kläpp 
användes, o: eldsvådan tillkännagifves 
genom klämtning, Bj.* St.* Jfr. Klokko 
klsepper.

Klserker, se Klerker.
Klsevi, se Klavi.
Klæja, v. a. kläda. VG.* a altserse 

klsejt, a: betäckt med altarduk, U.*, 
där många hss. hafva klsejt altseri, men 
en del yngre för klsejt hafva clsede.

Klsedha bonadher, m. klädebonad, kläd- 
ning. St.*

Klæja lösa, f. brist på kläder. VG.*
Klsedha rif (klsederef), n. (af riva), 

sönderrifning af kläder. St.* Chr.*
Kl sej i (klsedhe, kleji, gen. clcis för 

clejis, G.*), n. 1) kläde, (ylle-)tyg. U.* 
SM.* G.* Sk.* St. Kp. 24: pr; 31: pr; 32, 
33:1; Chr.* )( Iseript, Sk.* St.* skorit k., 
se Sksera. skapat, oskapat, oskorit k., 
se Skapa, Oskapa Jer, Oskorin. Jfr. A-, 
Altara-, Hand-, Kaijkleji. 2) pl. klä
der. VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* H* G.* 
Sk * ME.* St.* Chr.* radhmanna k., St.* 
skapaj, oskapaj k., se Skapa, Oskapa- 
Jer. skorin, oskorin k., se Sksera, Osko

rin. u (n. msessu) klsejum fara, U.* Jfr. 
Brullöps-, (»ang-, Hvardags-, Ismngs-, 
Ivir-, Kirkiu-, Msessu-, Msejal-, Senga 
kleji.

Klsedhis hus, klsedhe hus, n. (T. ge- 
wandhaus) ett staden tillhörigt hus, dit 
allt kläde och åtskilliga andra varor, 
som kommo till staden för att säljas, 
skulle först inforas. St.* Det ännu så 
kallade Gewandhaus i Leipzig, är nu 
särskildt allmänt kändt genom de con
certer, som i en därvarande stor sal 
uppföras.

Klsedhes köp, n. köp af kläde. St.*
Klöf, f. (af klyva; Isl. klauf, klyfta, 

öppning, klöf på djur) 1) klyfta (i bärgj, 
prov. klef, som eg. betyder ett sådant 
ställe mällan två branta bärgväggar, 
där bärget synes likasom klufvet midt 
i tu, såsom de ryktbara ställena Skä- 
ralid i Skåne, Djupadal i Bleking och 
Krogkleven i Norge, men äfven har 
öfvergått till bem. af en brant bärg- 
vägg i allm., 1. en brant väg uppfor ett 
bärg. VG.* 2) klöf (på djur, ungula 
bifida). Ja ma k. um (1. nuej) k. ganga, 
kreaturen från båda betesmarkerna må 
gå i bet om hvarandra (jfr. Horn 1), 
U.* VM. II. B. 17: 5; ME. B. 21: 6; Chr. B. 
26:7. 3) klufven stock, planka; så sy
nes d. o. böra förklaras då klövar näm
nas mällan timber och fiölar, Chr.*

KlöftroJ, n. (Isl. klauftroö) trampning 
af kreaturens ltlöfvar, väg som bo
skapen går. gæra k. ivir aker ok æng, 
VG.*

Klöster, se Kloster.
Klöva vægher, m. väg, bestående af 

spår efter kreatur med klöfvar. Se 
Hova vægher.

Klövajer, adj. som har klöfvar. Se
Hovajer.

Kna, se Knæ.
Knape, n. (T. knabe, knappe, Eng. 

knave; Isl. knapi, tjenare) eg. gosse;
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(riddares) tjenare, väpnare. ME.* Chr.*
Jfr. Avakn.

Knaper, m. knapp, hus Jær k. ær firi 
durum, o: vred 1. annan dylik inrätt
ning, hvarmed dörren hålles tillstängd, 
)( Isest hus, o: försedt med lås, VM.*

Kne, se Knse.
Knek, f. (jfr. Isl. kneikja, böja till

baka) knek, bakbog. )( skut boglier, 
ÖG.* Det bör anmärkas att de nu bruk
liga orden kne ka, komma på kne- 
ken, hvilka orätt härledas från knä, 
eg. sägas om ett fyrfotadjur som, då 
det (t. ex. genom halkande) mist stö
det af sina bakben, kommer att sitta 
på knekarne.

Kni, se Knæ.
KniborJ, n.? knäskål. G.* Ih. (Dial. 

Lex.) upptager knejbord såsom i anf. 
bem. på Gotland brukligt; men jag har 
icke funnit att d. o. nu är kändt.

Knifs lagh, n. (aflseggia, sticka) knif- 
styng. ÖG.* VM.* H*

Kniver (knif, Sk.), m. knif. VG.* ÖG.* 
VM * Bj * G.* Sk.* sitia um knif ok köt- 
stikki mæj manni, allitt., o: sitta till 
bords med en annan, äta af samma 
köttstycke och bruka samma knif, VG.* 
Jfr. Enæggiajer; Mat-, Tsrlghekniver.

Knutariiiii, n. rum för knutar (mäl- 
lan trähus). Bj.* St.*

Knuter, m. knut (i trähus). Bj.* St.* 
göra bus i fira -ta, o : mindre hus (fyr- 
knutahus), som endast har knutar i de 
fyra hörnen, men inga timrade mäiian- 
väggar, H.*

Knæ (kne, kna; kni, G.), n. eg. böj
ning (i en vinkel); däraf 1) knä. VG.* 
Bj.* G.* knæs högher = knæhügher, 
VM * havir kona 1. hosprea (barn) i k., 
o: om hustrun har ett litet barn, VG.* 
De Tyske fiskarena förbjudas att med 
sina skutor ligghe pa k. bland de Dan
ske, hvarmed Tyskarne förmodligen 
skola påminnas om sin ringhet, som bju

der dem att hålla sig på ett lämpligt 
afstånd från Danskarne, Sk.* 2) Då, 
såsom Ih. (Gl. 1.1099) riktigt anmärker, 
människokroppen blifvit, tagen till bild 
af slägtskapsförhållanden (hvaraf be- 
nämningarne brösta rf, baka rf, si
do art, jfr. Lægger), och antalet af 
ledgångar (från hufvudet till tå- 1. fin- 
gerspetsarne räknadt, tillsamman 7 le
der, hvaraf den sista svarade mot 7:de 
led såsom släglskapens yttersta gräns) 
tjenat till betecknande af närmare 1. 
fjärmare slägfskap (hvilken af samma 
orsak utfryckes med ordet lijer), så 
har o. k. däraf fått bem. af slägtled. 
innan JriJia 1. fempta k., ÖG* Chr.* 
i JriJia k., ÖG.* han ær Jem sva knæm 
kunniigher, o: i så nära slägfskap, ÖG.* 
Je varo ey sva kneuiii ku min &c., se 
ÎNi J. Jæn sum knæm ær kunnaster, ba- 
Jer æru knæm iamknnne, ÖG.*

Knæhôgher (n. -höet för -högt), adj. 
af knäs höjd, så hög som till knäet. 
VM.*

Knæstokker, m. en träklabb som fä
stes vid häsfens knä för att hindra ho
nom att flöja. H.*

Knöpel, m. (T. kniippel) knippei, tjock 
käpp. Sk.* Jfr. Klokko klæpper.

Ko (gen. ko för koa 1. koar, VM.*), 
f. ko. VG. I. G. 6: 3; B. 5: 3. &c.; ÖG. Dr. 
16: 2; B. 25: l; 45; U* SM. B. 24:1; 29: 
pr; VM.* G * Sk.* firigæra kono teller 
ko, allitt., o: människor 1. kreatur, VG.
I. R. 5: 5. böte Jen krop ei haver ko, 
allift., o: egendom att böta med, se Bö- 
ta 7. Jfr. Aræk.

kokhus, n. kök. U.*
Kokker, m. kock. St.*
Kol, n. kol. brænna k. (i skoghe), VG.

II. Forn. 34; Add. 3: 2 ; ME. B. 28: 7; Chr. 
B. 38: pr.

Kolbrænna, m. (R-t, II. 266, tror d. 
o. vara f.; jfr. Ormylia) kolbrännare; 
ett namn som gafs Konung Æmunder
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(Anund) därför, att han var river i rsef- 
stuin sinum at brsenna hus manna, VG.* 
(Jfr. Bihanget.)

Kölder, kulder (koller; kul, Sk.), m. 
1) kull, alla barnen af samma gifte sam
mantagna. VG.* ÖG.* U.* VM.* Bj.* Sk.* 
ME.* Chr* k. ganger aldrigh a kul &c., 
se Ganga 2. servi aldrigh k. kul &c. H. 
Æ. 12: pr. taki sva manga af enum kulle 
(n. i eden) sum han kan fa, ÖG.* man 
af kulle, endast en af samma kull, 1. 
såsom det på ett annat ställe uttryckes : 
egh tva bröder, ÖG.* ; båda dessa ut
tryck inehålla ett utan tvifvel äldre 
stadgande, som af förhastande kommit 
att qvarstå, fastän del blifvit upphäf- 
vet genom det som i allm. stadgas om 
nidjareden, och som äfven uttryckes 
genom de ofvf. anf. orden taki sva man
ga &c.; det kan så mycket mindre kom
ma i fråga att denna allmänna tillå
telse ej skulle gälla för de fall, där 
förbudet att taga två män af samma 
kull förekommer, och hvilka således 
skulle vara undantagna, som tillåtelsen 
uttryckligen nämnes äfven på de stäl
len som inehålla förbudet; och samma 
förhållande visar sig i fragm. C. af ÖG., 
som äfven inehåller nämnda förbud (jfr. 
Nijiar ejer). ÖG.* — Jfr. Sam-, Sun- 
derkolder. 2) slägtingar på fäderne- 1. 
mödernesidan, i motsats mot hvaran
dra. VG.* kollum arvi skipta sunder i 
tu, dela arf i två lika delar mällan fä
derne- och möderneslägtingarne, VG.* 
Jfr. Kollaskipti. 3) kull af vilda djurs 
ungar. SM.*, där d. o. förekommer om 
vargungar. 4) en mängd vid lektiden 
samlade fiskar; denna bem. förekom
mer i sammansättningen kulfiski. — 
Jfr. Kullsvarf.

Kölder, m. (Isl, kollr) eg. rundad (ej 
spetsig) topp (hvaraf kulle, kullrig, hatt
kull); hufvudskål, hufvud. Se lim kul.

Kollar arf, kullar arf, n. arf efter sy

skon af annan kull. U.* SM.* H. Æ. ind. 
12; c. 12: pr. not. 78.

Kollaskipti, n. (af Kölder 2) arfskif- 
te, hvarigenom arf delas mällan släg
tingar på fädernet och mödernet, arver 
ganger 1. falder i k., VG.* hvat Jaet 
ær h adder k. seller (n. arvar æru) iani- 
skyldir sin i mællum, ehvad arfvet de
las mällan slägtingar på fädernet (å 
ena) och mödernet (å andra sidan), 1. 
mällan sådana som äfven sinsemällan 
äro beslägtade, VG.*

Kolli, m. kulle, såsom grafhög 1. kull
rig bärgshöjd. VG.*

Koma, kuma (præs. komber, k umher, 
impf, kom, k um: qvam, conj. qvami, G), 
v. n. 1) komma (i eg. och oeg. bem.).
k. til kirkiu 1. sokn, offer komber til 
crussufota, vaja blod komber i kirkiu- 
garj, &c. VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* k. gän
gande, U.* komber bin at, o: till stäl
let, VG. I. J. 10. k. a (n. nya tompt), 
ÖG. B. 11: i. barn komber til, iorj ser 
(msej arf) til komin, se Til koma. k. 
manni til garjs, o: komma till lians 
gård, G.* böte 111 markum (1. ssex öra) 
Jser sum i kum ok Jrim (1- Yl) Jser 
sum ur kom, a: tre marker 1. sex öre 
för såret där vapnet inträngde i krop
pen och lika mycket för såret där det 
kom ut (således tillsamman sex marker
l. lolf öre), VG. I. VS. 1: pr, 3. en a ha- 
rund knmbcr ok verjer sar, om det 
kommer på huden, o: om den som rif- 
ver sönder den andres kläder, äfven 
kommer åt kroppen, så att där blir sår, 
G.* komber öx ok sember, allitt., n. till 
brandstället, Bj.* k. a (iorj) rnsej elde 
ok serne, ÖG.* vara a köp sit kumin, 
se Köp. k. til arfs, til land ok rikis, 
U.* SM.* k. at (brojors öcc) arvi, at 
taknum arvi 1. ængo (n. arvi) komin, 
VM.* H.* at (fæjerni æller möjerni) 
komin, SM.* isek ser sei at meru ko
min, jag har ej åtkommit 1. fått rätt till
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mera (n. då enkan ej vet sig vara haf- 
vande), U.* Jæn ær map]» rættu at ko- 
min, han har lagligen forvärfvat, U.* 
jfr. At 1 b. bro ÿe sum ofsinni ma æi 
at k., U.* til sins luts komiu, som har 
emottagit sin arfslott och tillträdt för
valtningen däraf, ÖG.* til lagha 1. vits
orda komin, viÿer vitsord 1- lagh ok ne 
komin, se Lagh, Vitsord« dær komber i 
bade karl ok konunger, allitt., både hä
radet och konungen taga böter, SM.* 
VM.* k. ivir eno, se En 3. dæn 8,1,11 a 
gard komber, den soin befinnes hafva 
på sin lott den bristfälliga gärdsgården, 
VM.* til vits k., se Vit. mal koma a 
biskups næmd, ÖG.* forfall koma, se 
Förfall, laghakland, akoma, lagha dom- 
ber komber a man, VG.* ÖG.* IL* d8^ 
(sum) byamal ær a komit, se Byamal 2. 
asyn komber a mal, IL* at daghi- 
num 1. di mali kumit, se At 1 c. livat 
sum at dy kan k. &c., se At 1 b. döl
jer i Here köp kumit, o: har flera gån
ger blifvit såldf, ÖG. G. 14: 2. (iord) 
komber af manni til drl]>ia mans, n. 
genom arf 1. förytring, ÖG.* dæt af 
bröd«er ær komit, o: är fö dt, härstam
mar, U.*, jfr. Afkoma. dæ^ af sunder- 
kulla &c. komber, ÖG. G. 21: l; 29: pr. 
fram komin af manni, se Fram. hit aer 
bakarf sum mannin kom af, o: då arf- 
vet går till den som den döde härstam
made från, ÖG.* en i sarafar kuinber, 
om det går så långt att trälen får sår, 
G* sarabotin komber i liuratighi mar
ker, a: uppgår till, U. M. 29: 3. sar kom
ber til liuratighi marka, a: därför bo
tes, s. st. §. 4. da komber vadi i vilia- 
værk 1. viliavaerks bot, a: det anses då 
som viljagärning, om det ock är gjordt 
af våda, IL* SM.* VM. II. M. 7: 3. hvat 
til hvaers therra lot komber at bötae, 
Sk.* d*r sum han (n. hvar tiumli rö
ker) komber, a : inträffar vid räkningen, 
ÖG.* Jfr. Aid. ding^gher komber up

a hælghan dagh, a : infaller, ME. pg. 6. 
fsemt komber i fastu, ÖG.* fiardungs 
næmd komber, se Fiardungs næmd. bi
skups næmd komber, Sm. 14. ramarkar 
seru nider komnir, a: nedsatte, ÖG* 
vægher ær laghlika nider komin, a: an
lagd, ÖG.* han komber eig Jirijpia fæmt 
at sitia, a: skall ej, ÖG.* k. undan, se 
Undan. k. bort, Sk* elder komber lös, 
se Lös. dar 8,1,11 dar kunmar ieru, a: 
där de blifvit panlsatla, G.* haver han 
huma a hvart kumit ær, a: hvart det 
bortstulna tagit vägen, ÖG.* at dæt til 
ængsins annars komi, a: ej användes 
till något annat, ME. Eps. 43. testament 
ok inorghongavo kome ther til, a:gån- 
ge ock till gäldens betalande, St.* 2) 
uppkomma, uppstå, dela komber i by, 
elder komber af omne, skapi komber 
af bro, af ondum ordum koma gærnin- 
gar onda, &c. SM.* af slikum usid kom
ber vadi &c. VG. IV. 19: i. ther skal eig 
.. af k., St. Add. A, där af väl är skrif- 
vet sammanhängande med k., men bör 
hänföras till ther, = däraf. 3) påkom
ma, tillkomma, inträffa, ske (om hän
delser). komber sar ok ei drap, ME. 
DrVpl4. komber thet at &c. Sk.* um- 
færd komber a, se Akoma 3. æn dod- 
söker sva bradlika kom til, æn sva kom
ber til, VG.*, jfr. Til koma. blodviti, lu
ter (ok lagha skipti), sæld, köp, ding“ 
bud &c. komber i, VG.* ÖG.* IL* SM.* 
VM* H.* Bj* G.* ME* St.* blodviti, 
bakarf, laster ok lyti &c. komber in
nan, VG.* IL* SM.* VM.* skælnader, 
fæstnada val, oran &c. komber manna 
mællum, VG.* ÖG.* U.* SM * VM.* pxt 
komber i vapnaskipti (derra i mællin), 
VG* ÖG.* U.* SM.* komber (n. d*t) 
gen hans vilia, VM. I. G. 3: 2. hemuld 
Lumber innan lagha ledsnum, se Hemuld. 
hæfd komber i skyldskap 1. a drid,a 
man &c. SM.* komber (i) döder dera 
mællum, se Döder. alt jiæt dær kan 1
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k., o : skada som kan ske, SM. B. 19:
2. kan fall a farlig k se Fall 4. Jær 
komber lykt firi, Jær komber ei lykt 
vijer, se Firi 16, Vijer koma. sijan kom 
Jæt sva, o: blef så stadgadt, ÖG.* 4) 
v. a. åstadkomma, göra att något kom
mer 1. sker, skaffa <Scc. koma lik til 
iorj, manni fore biskup, talu til Iagha, 
&c. U.* VM.* G.* Sk.* Chr.* kumber bin 
vij (n. ior J) sinæ rætæ liæfj, Sk. I. 79. 
han matte baniim (n. salauum) til fæmt 
k., k. hundi fran sær, k. (n. by) til la- 
glia lseghis, &c. ÖG.* han kom Jær christ- 
nu a, lian kom sit biskupsdöme til ræt- 
ta lydnu, han kom timida af bondom 
biskupi, VG.* koma uni (n. iorj) garji 
ok værn, U.* k. um (sik diki sella) gar
ji, ÖG.* koma handum a grip, lägga 
händerna därpå, a: taga, stjäla, G.* k. 
barni sinu 1. browser siniim at (maghar) 
arvi, a: lemna 1. skaffa dem arf, U.* 
H. Æ. 12: pr. k. rikinu til skadha, ME. 
Kg. 10: 2. k. lagb i skript, se Lysa. k. 
man i skrift ok i bref, a: låta utfärda 
skriftlig dom öfver honom, Sk.* k. va
ja eje 1. ne firi sik, SM.* k. laghum 
firi sik 1. Jær firi, liafva vitsord att 
fria sig med ed, ÖG.* kome aldrigh 
vada ed fore, Chr.* han komber lykt 
fore 1. vijer, se Firi 16, Vijer koma. 
han komber eig dulum vij 1. ængum 
duliim fore &c., se Vijer koma, Dul 3. 
k. sik i frælse, Chr.* k. sik nndan, VM* 
Ja komber æi (n. hin) Jrim aværkum 
höghra sen til IX marker baje mæj 
væjinm ok vitnoni, a: han kan ej for
dra mer än 3 marker såsom vad och 
6 marker såsom böter, VM.* sva at 
han fulsæri komber i, Bj.*, där dock 
han torde böra gå ut. — Jfr. Kumin; A-, 
Ater-, Firi-, Fram-, Ful-, In-, Sarnan-, Til-, 
l)p-, Ht-, Vi Jer-, lindkoma ; Ful-, Lagh-, 
0-, Hætkumin; Efterkomande, Okoma, 
Oqvæmeliker; Sam-, Tilqvæmd; llrqvæme.

Kompan (compan), m. (Isl. kompann,

kumpaim ; Fr. compain, nu compagnon) 
stallbroder, kamrat. VG.* Chr.* Jfr. Mb. 
D. GL d. o.

Komykil, adj. (Isl. kiigildr) lika stor 
1. af lika värde som en ko. -kit nöt,
U.*

Kona, kuna (gen. pl. qvinna, se Ovin- 
na), f. 1) qvinna (i allm.). VG.* ÖG.* U.* 
SM.* G.* Sk.* )( majer, se Majer. ta
ka k. msej vald, se Taka, afla sun vi- 
Jer andra k., se Annar 1. egho fajghar 
1. bröjlungar tver ena k., o : om de hafva 
beblandelse med samma qvinna, VG.* 
fæsta kono (o: enka) seller mö manni, 
VG.* Jfr. Enlöper, Löska, Malsmajer, 
Ovorinaghi; Frælsis-, Frænd-, Fæsta-, 
Gipta-, Uran-, Gri J-, Heina-, Hor-, Hus-, 
Legho-, Miskiinna-, Naja-, Nokka-, Port-, 
Sif-, Skiftes-, Skyjdar-, Skynia-, Trull-, 
Vitnis-, Ærfda-, Ölkona. 2) gift qvinna, 
hustru. VG* ÖG.* U.* SM.* G.* Sk.* )( 
mö, Sm.* Bj.* G.* Sk.* St. Eds. 11: pr. 
fæsta k. (o: enka) æller mö manni, VG.* 
kallar sik sva skylda k. (a: qvinna) ha
va at sinni k. (o: hustru), VG.* embets- 
inanna konor, o: handtverkares enkor, 
St.* Jfr. Bijia 2, Mundgipt; AJal-, Prest 
kuna.

Könnest &c., se Kunnist &c.
Kononger, se Kununger.
Kopar (koper; ku par, G.), m. koppar. 

G* ME.* St.* Chr. J. 8: pr; Kp. 3: l; 6: 2.
Koparröker, m. kopparrök; troligen 

betyder detta ännu brukliga ord eg. 
kopparvitriol (jfr. Russians Bärgverks- 
lexicori), men nu menas därmed så
dan af åtskilliga främmande ämnen ore
nad zinkvitriol, som vanligen förekom
mer i handel. St.*

Copitinda, se Korn tiundi.
Koppofunder (köpo funder), m. fynd 

af bin som svärmat och satt sig i en 
ihålig trästamm. VG.* Förra delen af 
d. o., koppa, är för öfrigt alldeles okänd, 
så att del icke en gång kan med sä-
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kerhel afgöras om det eg. betecknar 
den Irästammen hvari bina satt sig 1. 
själfva bina. Ih. antager att kopp be
tyder bi, och att det ordet förr haft 
en vidsträcktare bem. och inefattal alla 
slags insekter, såsom bevis hvarpå an
förs Eng. cobweb, spindelväf, som skul
le komma af cob, spindel; men om 
delta, och det äfven anförda Holl. och 
T. spinnekop, eg. spindelhufvud, skulle 
höra hit, hvilket är mycket tvifvelak- 
tigt, kunde äfven åberopas vårt i all
mogespråket brukliga etterkoppa, et
terkopp, D. edderkop, GD. etærkop, 
spindel, eg. gifthufvud. Att d. o:s eg. 
bem. redan då VG:s yngre cod. skrefs, 
ej var allmänt känd, kan slutas af den 
förändrade form ordet där fått.

Ror (defin. korn), m. chor, rummet 
närmast högaltaret i en kyrka. VG.*

Rorf, ? (N. korv, NI), kurv) korg. Sk.* 
för sen -fuen ser fallen, härmed menas 
troligen en signal som gafs med en 
korg, hvilken, likasom en flagg, hissa
des och nedsläpptes, Sk.*

Korn, n. 1) säd (i allm., växande 1. 
tröskad). VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.*H. V. 
9, 11:1; Sm.* Bj.* G.* Sk.*ME.* St.* Chr. 
Kg. 26: pr; B. 37: 2; Kp. 6: 2; Tg. 27: pr; 
i ME. Kg. 23: 2 ; St. Kg. 13: pr; Chr. Kg. 
26: pr. menas hafre, och likaså då det 
talas om alt hsestum k. giva, VM.* ör- 
togh korn, se Örtogh. Jfr. <|viki: Trö-, 
Hsesta-, Msejial-, Spitals korn. 2) korn. 
)( Higher, U* G.* Chr*

Kornband, n. (af band 4) spannemåls- 
förbud, förbud mot införsel 1. utförsel 
af säd. G.*

Korngiald, n. 1) spannemålsskuld. 
ÖG.*; jfr. SæJ>. 2) ersättning för ska
da som af fäkreatur blifvit gjord på 
växande säd. gialdse, til förae, takae k., 
Sk.* ÿriÿia mans eji ofna k., a : ed där
om, att kreaturen ej med egarens vilja 
gjort skadan, och därjämte ersättning,

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XI

Sk. I. 163. jfr. 159; enligt II. 109. skulle 
eden angå skadans storlek, hvilket ej 
kan förklaras annorlunda än som ett 
misförstånd.

Korallus, n. = kornhærbærghi. U.* 
Kornhærbærghi, n. sädesbod. VG.* 

U.* SM.*
Kornhæster, m. häst som födes med 

säd (n. hafre). Sm.*
Kornlada, f. sädeslada. U.* H.* 
Kornladning, f. sädens införande i la

da. SM.*
Kornskyld, f. = korngiald 1. VG.* 
Kornskæmma, kqrnskamma, f. = korn

hærbærghi. VG.* ÖG.*
Korn spander, m. en spann (half tun

na) säd. IL* Jfr. Spanna mali.
Korn tiund, f. tionde af säd. U.* SM.* 

VM.* H.* G * Jfr. Korn tiundi.
Korn tiundi, m. = korn tiund. VG.*, 

där en hs. utan tvifvel genom skriffel 
har copitinda.

Korporale, corporate, n. linneklädet 
som vid den h. nattvarden lägges öfver 
kalken och patenen (''palla, qua sa- 
crificAnm contegitur in altart, Dufr.). 
VG.* U.* H. Kk. 3; Sm.*

Kors (kross, Sk.), n. kors. H* heilig 
k. ugæ, = cryci ukæ, Sk.* Jfr. Krassa.

Kosta (kusta), v. a. 1) bekosta, be
stå, skaffa (saker) med egen kostnad 
(för en annans nytta). Jiæt skal alt sokn 
k., ÖG.* jiæt koste bönder, SM.* an- 
nnr thing sum (n. the) -adhe a han, St.* 
2) utgifva (pänningar 1. annat) till be
stridande af kostnader, pænningar sum 
-a])i.. kirkiu (troligen skriffel för kir- 
kia), VG.* sva my kit sum ban -at ha
ver, IL* ÿæt (n. sum) barn -aji a ha- 
num, o: påkostade för hans underhåll, 
SM.* sva mykit sum han -at haver 1. 
sum han haver a hona (n. qværn) -at, 
ME. Egn. 34: 2 ; B. 26: 5. 3) kosta (n. det 
pris för hvilket något köpes 1. skaffas). 
Sk.*

45
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Koster (kuster), m. 1) koslnad, be- 
kostnad. ÖG.* ü.* ME.* St.*; men orden 
som k., St. Æ. ind. 19, synas böra gå 
ut. a sialfs sins 1. sin eghin 1. bonda 
kost, ÖG.* SM* af sinum kost, VG.* 
han hafJi kost firi Jy (n. fælaji), VM * 
kost halda æntigia bröjlöp & c., göra 
bröllop æller annan kost, ME.* kost 
ok offer takin &c., n. begrafningskost- 
nad, Bj.* Jfr. Brujlöps koster. 2) kost, 
föda. VG* ÖG.* U.* SM.* H* St.* Chr.* 
fore kosten i. kost sin, o: gengärden, 
VG * vara a kost mans, VG* nokor gar 
a kost medh andrum ok vardher ksert, 
St.*, hvilket ställe i T. öfvs. så förkla
ras: einer bey dem andern zu tische 
gegangen, und über ihn, wegen nicht 
erlegten kostgeldes, geklaget wird. Jfr. 
Haida; Fore-, bppi halda; Föjo koster. 
3) egendom. VM.* G.* Sk. I. 223; Add. 
E. 1. niu, Jriggia, siax marka k., U.* 
VM.* Sk.* Ja ma hans k. &c., a: far
tyget och dess last, Sk. I. 156. 4) pl. 
saker, egodelar. ÖG.Kr. 12: pr; VaJ. 32: 
2; B. 26: 2; 37: pr; U* SM.* VM* H* 
ME.* egn adler aldra (läs andra) -tir, 
fie æller -tir, VG.* qvikir -tir, fäkrea
tur, VG* ÖG.* stolnir -tir, tjufgods, 
Bj* Jfr. Ankostir. 5) särskildt ting (af 
löst gods). Sk* St.*(3). qviker k. snm 
xr hæst &c. Sk.* Jfr. Farkoster. 6) sätt. 
hseste bloj lata seller andrum -tum (n. 
hiselpa), SM.* i andrum -tum, på an
dra sätt, Sk.* at JriJia -te, ÖG.* Jfr. 
Annnrkost. 7) förmåga 1. rättighet (att 
göra något på ett visst sätt). Jæt ær 
k. (gojer tillägges i en hs.), det må han 
göra, Sm* Ja æghe Jæs kost, Sk.*, jfr. 
thæn thær ful kost hauær til ok ful rsrt, 
han hauær thæs æy kost, Y. SelL. II. 51; 
III. 48. (KR. GDL. II. 130, 284). — Jfr. 
Vitskustir.

Kost hald, n. kost håll, underhåll. Chr.*
KostnaJ, m. kostnad. Sk.*
Koventhe,? (Isl. koventa, BH. T. ko-

fent, conventbier) svagdricka, spisöl, 
prov. kovent. Sk* Namnet skall här
leda sig därifrån att, då öl brygdes 
i klostren, de egentliga munkarne 1. 
nunnorna behöllo för sig det första 
starkare afkoket (ölet), men det andra, 
som skedde efter pågjutning af mera 
vatten, användes åt klostrets öfriga 
inbyggare(conventet), (Schambach, Wör- 
terb. der niederd. mundart, o. covent).

Kovi, m. (eg. koja, prov. kove, kåve, 
Rz. s. 315; Isl. kofi; N. kove, litet rum; 
jfr. Mb. Dial. L. o. kove) afskildt kapell 
1. sidobyggnad i en kyrka. VG.*

Koj, se ttvseja.
Kraf, n. (dal. -fi, kravæ; Isl. krafa) 

kraf, utkräfvande. VG.* (u. Krava); Sk.* 
Jfr. Fear kraf, Krafar vereldi.

Krafar vereldi, n. utkräfd mansbot; 
så kallades på Gotland mansboten i ett 
visst fall, då den kunde utkräfvas, men 
hämnd ej egde rum. Jet kalla men k.
.. Jet al kreifia ok ai hemna, G.* 

Krafter (krapter), m. kraft, lagha rad- 
ter ok k., U* SM*

Kraka, v. a. uppsätta en takresning 
1. annan dylik ställning med påspikade 
krakar 1. läklen, prov. kraka. k. ok fla
ka kirkiu, uppsätta takresning och läg
ga tak på kyrka, VG.* Jfr. Kraki.

Kraki, m. en smal trästamm med täta 
på litet afstånd från stammen afhugg- 
na grenar, på hvilka man kan klifva 
upp som på en stege; Hruncus, cuius 
semiccesis ramis fastigia conscendun- 
tur, ila ut pes prcecisorum stipiturn 
obsequio perinde ac scalce nixus, sen- 
sirnque ad superiora provectus, petitm 
celsitudinis compendium assequatur , 
såsom det D. krage förklaras af Saxo, 
cit. af Ih., Gl. d. o. Sk.* I vårt allmo
gespråk betyder krakar greniga stän
ger, på hvilka ärter 1. bönor upphän
gas för att torkas. Jfr. A-n o. krake; 
Mb. Dial L. o. krage.
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Krandts, in. (brud-)krans. Clir.* 
Krankas, krænkas(præs. krankas, kræn- 

kes), v. dep. försämras. )( badras 1. ök- 
ias, U* VM.* H. J. 13: pr. not. 85.

Krankdomber, ni. sjuklighet, sjukdom. 
ME.* Chr. Kg. 13:1.

Kranker, adj. ond. radta -kra manna 
sijji, U.* SM.* compar. -karin, sämre. 
VM*

Krapter, se Krafter.
Crajæ, ett utan tvifvel genom skrif- 

fel vanstäldt ord, för hvilket troligen 
bör läsas rajæ, VG.*

Krcifin, se Krsevia.
Kringer, m. (Isl. kringr) krets. Se 

Kring um, Um kring, och Kringalli i 
ind. n. pr. vid VG.*

Kring um, præp. (af kringer) i krets 
om, omkring. VG.*(u. Kringer); St. Add. 
D. 1. Jan sum (n. iorj) k. a, den som 
eger jord närmast omkring den tvisti— 
ga marken, G.*

Krisma (chrisma, VG. Lat. gl.), f. (Gr. 
XQiopcc) invigd olja i. salfva. ÖG.* U.* 

Kristin, cristin (gen. pl. -sna för -stna), 
adj. 1) christen. VG.* U* SM.* VM. II. 
Kr. 1: pr; Sm.* G.* Sk.* ME. Kg. 5:6. &c. 
Jfr. Jam-, Ukristin. 2) döpt. VG.* ÖG.* 

Kristindomber (cristindom), m. 1) Chri
stendom. VG.* G.* Sk.* veita manni 1. 
taka af presti allan -dom, o: allt som 
hör till christendomen, G.* 2) dop. VG.* 
ÖG.* U.* SM* VM.* Sm.*Sk.*ME.G.23: 
pr ; Æ. 4. böta firi -dom barnsins, o : för 
det försummade dopet, Sm.*

Kristna, f. 1) = kristindomber 1. VG.* 
G.* Ja ser k. var ok allir kristnir, se
dan christendomen var antagen och 
alla. voro christne (jfr. er kristna var 
i svijiod )( medan heidni var Jar, Sn. 
Sturl. 01. 11. S. cap. 76), VG.* barn ha
ver egh af -nu fangit, det odöpta bar
net har ännu icke emottagit något af 
den christna kyrkans förmåner, ÖG.* 
-nu balker, VG.* ÖG.* VM.* Sm * 2) dop.

VG.* U* VM.II. Kr. 10: pr, 1 ; H.* barn 
Jorf -nu vijer, ÖG.* 3) den tid som 
förflutit efter christna lärans införande. 
Se Hejna 2.

Kristna, cristna (krisna), v. a. christ
na, döpa. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM*Sm*
G. * Sk.*

Kristnam, n. (för krist 1. krists namn) 
Christi namn, o: namn af christen, bsera 
k., SM.*

Kristning, f. döpelse. barna k., barns 
döpande, U.* SM.* VM. II. Kr. 10: rubr.;
H. Kk. ind. 11.

Kristnu rsetter, m. lagar som angå 
christendomen. k. ok kirkiu lagh, U.*

Kroka fiski, n. fiske med krok. VM.*
Kroker, m. 1) krok. stiæla fiska af 

-kum, d: sådana som äro utsatta i vatt
net till fiskars fångande, ME.* Chr. Tj. 
29. hogge ey krok, o: en krok som 
gjordes att därmed fånga hökar, Sk.* 
2) båtshake. Se Kæxe. 3) plog. fæstæ 
iorj at baræ kroke, a: för blotta plo
gen, 1. endast för att bruka jorden, och 
ej för att bo på stället, Sk.*; delta 
synes hafva blifvit på samma sätt för- 
stådt af III., som öfvs:r: nisi accipia- 
tur sola aratio, h. e. arvum absque ce- 
dificiis. I allmogespråket betyder krok, 
triikrok, äfven trästock, ett slags plog, 
och kroka är plöja med krok ; D. krog, 
kröge brukas i samma bem.; jfr. Mb. 
Dial. L. oo. krogdry, krogsked. 4) pl. 
listiga konster, krokvägar (Isl. =). uræt- 
tir ok -kar, VG.*

Kroklokarl, krökio karl, m. (Isl. kne- 
kill, krokstafr, staf med krok i ena än
den, krycka) karl som går på kryckor, 
krympling. VM.*

Krokotter, adj. krokig. ME.* Chr. B. 
26: 2. compar. -tare, -tanne, ME.*

Krokra, comm, råmärke som utvisar 
en krökning af rågången. )( ræt ra, U.* 
VM. II. B. 17:l; ME.* Chr.*

Krok rep, n. ett rep, hvarmed hölas-
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set orabindes, och vid hvars ena ände 
en krok är fästad, medelst hvilken repet 
fasthålier änden af lässestången. SM* 

Krona, kruna, f. 1) krona, a) kong- 
lig krona, kunnnglik k., SM.* til -nu 
vighias, höglidligen krönas, U.* SM.* 
bæra -nu, U.* SM.* Jfr. Kunungs krona, 
b) brudkrona. Chr.* Jfr. Kronabrut. 2) 
kongliga magten. ME. Kg. 5: 6 ; 10:1 ; 16. 
&c. )( kirkia, U.* SM.* H. Kk. 2: 3. k. ok 
kunungs dömi, se Kunungs döini. iorfc 
ok go|s hans undir -mina, o: äro för- 
brutna till kronan, U* SM.* -nunna 
gojis, se Go$s2. -minna netter, SM. Add. 
1: 3; ME. Kg. 8: pr , 5: 7. -nonna utlagor, 
Chr. Add. K. 1. böta -nunni = konungi, 
)( biskupi, H* bya undan -nunni skip- 
ta æller sælia, H.* 3) tonsur, en rakad 
rund plätt på hjässan, såsom de katol
ska presterna bruka (Isl.=. prestar scolo 
lata gera krunu sina um sinn a manaÿi, 
Grg. Fs. ed.I.s.21). vighjier klærker sum 
-nu haver, H* Denna krona beskrif- 
ves sålunda: Honsura clericorum et eo- 
rum qui sacris ordinibus initiati sunt, 
in modum car orm ;.. ita autem clerico
rum erant olim coronce, ut superior 
omnis capitis pars nudaretur, circulas 
in infima capillitii parte coronam for
maret'" (Dufr. o. corona cleric alis).

Krona (cronæ, kruna), v. a. kröna. 
SM.* G * Sk.* ME. Kg. 5:6. vighias ok -as, 
= til kronu vighias (se f. Krona 1), ME. 
Kg. 8; Chr. Kg. 7.

Kronabrut, n. olofligt bruk af brud
krona. Chr.*

Krono gots, n. kronogods. Chr.* 
Krönika, f. krönika. VG.*
Kropper (krop), m. kropp. Sk.* St.* 

Jfr. Böta 7.
Kross, se Kors.
Kru, n. krog, prov. kru. Sk.* 
Krumpin, adj. krumpen, hopkrympt. 

ÖG* ME.* St. SV1. 8; SVd. 2: pr; Chr. 
SV1. 7. 9:l; SVd. 1:1:2:1.

Krumpna, v. n. blifva krum 1. krokig ; 
krumpna, blifva hopkrympt. ÖG.* ME.* 
St. SV1.6:1 ; SVd. 4; Chr. SV1. 8. finger 
-ar in a lova )( ständer liÿstarker, Bj.* 

Kruna, se Krona.
Krus, n. krus (att mäta dryeksva- 

ror med). St.*
Crussa, f. (af Lat. crux, T. kreutz) 

kors, prov. kross, kryss. VG.* Jfr. Kors, 
Cryci ukæ.

friissu foter (gen. -tæ för -ta*r 1. -tar), 
m. foten af ett kors. offer jiaet til -tse 
komher, o: till foten af det på altaret 
ställda korset (således lägges på alta
ret), VG.*

Kry, n. krig. Sk.*
Cryci ukæ, f. (T. kreutzwoche) kors-

veckan; så kallades sjette veckan efter 
påsk, i hvilken de tre gångdagarne 
firades (jfr. Gang dagher). Sk.* Jfr.
C'I*U§Sîl*

Kryilhe, n. kryddor. St* Chr.* 
Krykkia, f. eg. krok; krycka. ÖG.* 
Krykking, f. = kærling. U.* 
Kræmære, m. krämare. Sk.*
Krænkas, se Krankas.
Krævia, krsefia (kreifia, G.; impf, kraf- 

di, part. pass. krafÿer), v. a. m. acc. 1. 
gen. 1) fordra, begära. VM.* )( (fara 
til ]>ings ok ut) sökia, VM * k. firi sokn 
)( laghÿinga ok nt sökia, VM.* k. bo- 
skipti, VG * k. sær vseghar (gen.) 1. 
vaegh, VG * k. tækkiumæn, se Tækkiu- 
niaÿer. Iiovothsynd sum openbara skript 
-ver, a: likasom fordrar att försonas 
genom &c. VG.* 2) fordra, kräfva (en 
sak, genom rättegång), k. böter, skul- 
dir, gæld, lösöra, virÿning &c. (af man- 
ni), VG. I. A. 18:1; R. 9: pr ; J. 6:1; II. K. 
65; R. 16, 20; Add. 2:11; 7:10; III.84.&C.; 
ÖG* U.* SM.* VM.* II. Æ. 10: pr; pg. 
2, 3:1 ; Bj.* G.* Sk.* St.* Chr.* k. gseld 
til mans, St. Kp. 9. fara til J>ings ok k., 
k. a fcingb VM* k. skogh til skiptis, 
SM.* -ver annar ok annar satte in, en
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satte in godset och en annan återfor
drar det, ÖG. B. 26: i. krævia Jer alli 
sins (gen. af sit), alla utsöka sin rätt, 
alla kära på en gång, ÖG.*, där en hs. 
för sins har sænder, på en gång, hvil- 
ket icke är orätt, men däraf följer 
icke, såsom Ih. (Gl. o. sænder) antager, 
att sins här är samma ord som sænder, 
och sins kan möjligen vara skriffel. k. 
syn, fordra verkställande af syn, SM.* 
k. vijergangu mansins, se Vijergangu 
ma Jer. k. (cja) til fastu ok fæbota, o : 
att för ederna skall fästas och bötas, 
SM.* VM* k. ut, SM.*; jfr. Ht krævia. 
Jfr. Ater-, Lagh krævia; Okræfder. 3) 
tillsäga, uppmana, k. man til (n. att 
göra något), VG.* k. man til leghomans, 
sijan han ær krafjer, o: uppmana 1. 
uppmanad att taga tjenst, VG. II. U. 29; 
Add. 4: 5; IV. 20: i. k. man skuld, VG. I. 
R. 7: pr. k. ok hem stæmpna, H.* k. 
sarjola (jfr. Sokn), VM.* 4) kräfva 
(person, genom rättegång), k. man, VG. 
III. 91; ÖG. B. 39: pr; Sm.* Sk.* Chr. B. 
21: 3; 22: 2. k. borgharan bötrina, man 
kræfs giald, o: angående böterna I. gäl— 
den, ÖG.* k. gæld annan, o : en annan an
gående gäld, U.* VM.* han -ver Jcm 
syna (gen. för synar), tilltalar dem an
gående försummelse att hålla syn, SM.* 
k. Jem ater alla til sin (pron. pers. gen.), 
återkalla dem till sig, o: till de gamla 
tomterna där han själf bor qvar, ÖG.* 
5) anställa rättegång i tviste- 1. brott
mål. k. æptir lot sinum, o: angående ut
bekommande af sin arfslott, U.* H. Æ. 
8: 2. k. til arfs, H. Æ. 10: i. barn -ver 
æptir fæjær sinum, oäkta barn tillta
lar en man för att af honom blifva er- 
kändt som hans barn, U.* VM.* mals- 
æghandin -ver egh æftir, hin -ver til, 
o: anställer åtal om saken, ÖG. Kr. 19: 
pr. not. 36; B. 33. not. 32. k. lokan &c. 
ÖG.* k. mals, instämma målet angåen
de byns skiftande, ÖG.* 6) krævias, v.

impers, fordras, behöfvas. k. almænning 
at broa = at broa almænning, ÖG.*

Krökio karl, se Kroklokarl.
Kröverske, f. krögerska. Sk.*
Knfna, v. n. (Isl. kafna, N. kovna) qväf- 

vas, prov. qvafna. G.* Jfr. Qvæfia.
Kul, kulder, se Kölder.
Kulfiski, n. (af kölder 4) kullfiske; så 

kallas ännu i några socknar af norra 
Ångermanland och norra Jämtland fi
ske på sådana ställen, där fisken under 
lektiden är samlad (jfr. Chr. föret. s. 
CVII). Däraf

Kulfiski vatn, n. fiskevatten, där fi
sken under lektiden är samlad. )( fia 
fiski I. stralfiski, H.*

Kullar arf, se Kollar arf.
Kullsvarf (kuldsvarf), n. den händelse 

att moder och barn dö under förloss
ningen. ÖG.* Förra delen af d. o. bör 
troligen härledas från kulder, som dock, 
för likhetens skull med de två andra 
härmed beslägtade orden blifvit an- 
vändt i en oeg. bem.; jfr. Kiolsvarf, där 
ordets senare del förklaras.

Kulsvarf (kol svarff), n. den olycks
händelse då man, hustru och deras barn 
på samma gång blifva inebrända. ÖG.* 
Förra delen af d. o., kul, kol, är tyd
lig; angående andra delen se Kiolsvarf.

Kuma, se Koma.
Kumbel, n. (AS. cumbel, fana; Isl. 

kumbl, kuml, märke ; örkumbl, orkumbl,
n., örkymbli, orkymbli, m., eg. märke 
efter ett pilskott; i allm. märke 1. lyte 
efter ett sår, Grg. Fs.ed. 1.166, 167, 174; 
II. 14, 58; ed. 1829, II. 79, 120, 130; fö
rekommer i de N. lagarne ofta om 
vanskaplighet hos nyfödda barn, såsom 
exempel hvarpå nämnes att ansigtet 
vänder dit som nacken skulle vara, 1. 
tårna dit som hälarne skulle vara, o. 
s. v., NGL. 1.12, 303, 339, 363, 375, 376, 
395; II. 293, 311, 327, 341 ; orkymla sar, 
sår hvarigenom någon blir lytt 1. lem-
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lästad, finnes i Hirdskra c. 53 (NGL. 
II. s. 448; häraf kiimla, mishandla, ska
da, örknnila, tillfoga kroppsskada, kum
la sik, få en skråma i huden, örkum- 
laÖr, lidande af kroppsfel) märke. Se 
Bokumbel. I vårt allmogespråk brukas 
ännu d. o. dels om sjömärken på ku
sterna till rättelse för sjöfarande, dels 
om märken som sättas på fäkreaturen 
för att kunna igenkänna dem. Sjöborg 
(Nomenklatur för nordiska fornlem- 
ningar s. 7) gifver detla namn åt de 
af stora stenhällar bildade ”grottor, 
hvilka antingen äro resta ofvanpå jord
ytan, eller till mer och mindre del för
djupade, oftast uti jordhögar”; hvilket 
godtyckliga användande af d. o. ingen 
ting bevisar om dess rätta bem. Då 
på runstenar stundom läses risa, gæra 
&c. kuml, likasom annars gæra mærki, 
bör detta icke öfvs:s: uppresa en sten, 
utan ett märke; ty att, ehuru ett mär
ke äfven kan vara ”framstående”, i själf- 
va o. k. icke mer än i o. märke vä- 
sendlligen ligger ett sådant begrepp, 
såsom EJ. antager, visar tydligen icke 
blott det sammansatta o. bokumbel, utan 
äfven de ofvf. anförda Isl. orden.

Kumin, adj. (præt. part. af koma) be- 
slägtad. sva knæura k., se Knæ. Jfr. 
Frau-, Ner kumin.

Kun, se Kyn.
Kuna, se Kona.
Kunder, adj. (part. pass. af kunna 1) 

1) kunnig, känd. Jo at kunt se, fastän 
det har blifvit bekant, Sk.* Jfr. Yalin- 
kunder. 2) beslägtad. k. man, Sk.* mæj 
fr am dum sinum ok kunnum mannum, ge
nom pleonasm, Sm.* vir lösum han til 
kyns ok kundra manna, allitt., a: att 
han må vara (såsom fri) bland våra 
slägtingar, ÖG.* mæj kyni ok kunnum 
mannum, Sm.* han ær Jem sva knæm 
k., Jæn sum knæm ær kunnaster, allitt. 
ÖG.* Jæn nijum ær næster ok kyni

kunnaster, allitt. U.* VM.* kunnir (n. 
mæn) ælla valinkunnir, se Yalinkunder. 
Jfr. Jam-, Okunder.

Kungöra, v. a. = kunnugha. SM.* Sk.*
Kunna (præs. kan, pl. kunnu; conj. 

kunni; impf, kunni, könne, kundi), v. a. 
1) känna. Se Kunder, Yalinkunder. 2) 
vela, förslå, k. skæl mællum ræt ok 
oræt, VG.* han kan egh (om osniæl- 
der), )( han giter egh (om den som är 
för gammal), ÖG.* Jæn sum giter ok 
kan, ME.* man kunne ok matte bætre 
&c., o: förstod och förmådde &c. Chr.* 
Jæn sum bæter kan ok bætcr vil, U.* 
Jer bæst vilia ok bæst kunna, H.* han 
æi bæter kunni, U.* VM. II. Kr. 18. k. 
vadha væghia, Chr.* k. gærning, U * k. 
pater noster, Y M.* Jfr. Kunna fi, Kun- 
nist. 3) kunna. k. lirigæra kono &c. VG. 
I. R. 5: 5; II. R. 9. sum han kan bæst, det 
bästa han kan, VM. I. B. 22: i. Jæn ba- 
Ji konni alla ok göma, sum Je iæmp- 
nast kunnu, U.* so et ei kan hailna, G.* 
ei k. fa, SM. Kk. 1: i ; 11:1. ny fall kun
nu hænda, U.* 4) förebrå, skylla (nå
gon för något; Isl. kunna einn eins, Fr. 
o. kunna 8; ecki mun ég kunna Jig fyri 
Jad, BH.). Sk. I. Add. B. 5. 5) framför 
ett annat verbum utmärker kan ofta 
en hypothes. kan han sia han, kan man 
hitta, kan Jcm skilia a, &c., om det hän
der alt han slår honom, att man finner, 
att. de tvista &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
Sm.* G.* Sk.* ME.* hvat han sik kæra 
kan, se Kæra.

Kunna, f. kunskap. Sm.*
Kunnist (könnest, VM.), f. (af kunna 

2; Isl. kunnasta, kunnusta) kunskap, 
förstånd (konst). U.* SM.* VM. II. Kr. 4; 
ME.* Chr. Kg. 4: 8; 5: 5.

Kunnugha, konnogha, v. a. kungöra, 
tillkännagifva. U* SM.* Bj* ME.* St.* 
Chr. Kg. ind. 36; B. 50: 1; Tg. 11: pr; Eds. 
22;DrVd. 4. k. byamot, o: kungöra att 
det skall hållas, St.*
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Kunnuger (kunuger, konnoger; n. -nukt 
för -nugt), adj. 1) kunnig, sorn har kun
skap. Se Fiel kunnuger. 2) = kunder 1. 
VG.* Sk.* (nianni 1. fore manni) -gt göra, 
Bj.* St.* 3) = kunder 2. han ær Jem 
sva knæni k., ÖG.*

Kuniinga synir, m. pl. konungasöner. 
SM.* ME. Kg 4: l.

Kuniinga val, n. konungaval. SM.*
Kuniinger, konunger, m. 1) konung. 

VG.* ÖG.* Ü* SM* VM* G* Sk.* him- 
na k., SM.* k. svea ok göta, U.* k. 
svea ok göta ok normanna, k. svearikis 
ok norghis ok skane, SM.* sviarikis k., 
G.* svia k., G. Hist. 2, 6. dana ok vinda 
k., Sk.* lösa sik i frij -gs, VM.* ku
nungs aijir, se EJer. -gs balker, den 
balk i lagböckerna som angår ämnen, 
hvilka närmare röra konungen, U.* SM.* 
&c., men i VG. har titlen konongs (1. 
-ga) bolker blifvit gifven åt berättelsen 
om de tre nordiska Konungarnes sam
manträde på Danaholmen. Jfr. Ar-, Skot- 
konlinger: Ari, Bo, BorJ, Bryti, BuJ, 
Byr, Diur, Domber &c. 2) konglig prins, 
koll k. ok byrisleph k., VG.* Jfr. Ih. 
Gl. d. o., och disp. Vet. catal. Gegg. Sv. 
G. s. 100 o. f.

Kiinungliker, konungsliker, adj. kong
lig. k. rætter, -likt vald &c. VG.* U.* 
SM.* ME. Kg. 2, 5:1, 2, 7, 8; 6:1; Chr. Kg. 
2: pr. &c.

Kunungs dömi, konungs dôme, n. 1)
konungamagf. (Jer aghu) han til (kru- 
nu ok) -mis skilia (1. vælia), U.* SM. 
Kg. 1; ME.* Chr.* 2) konungarike. SM.* 
ME* Chr. Kg. 4: 5.

Konongsgarjer, m. kongsgård (där i 
Västergötland konungens brytiI.länsman 
bodde), döma (Jiuf) til -Js, n. att där 
öfverlemnas åt konungens bryti, som 
sedan egde att göra med tjufven hvad 
han ville, VG.* Jfr. Bryti, Lænsmajer.

Kunungs krona, f. konglig krona. ME. 
Kg. 2; Chr. Kg. ind. 2.

Konungsliker, se Kunungliker.
Kunungs memd, f. 1) nämnd i edsö- 

resmål. i -dar ejum ær hvar hovuds- 
man firi sik, VM.*, där stadgandet sy
nes angå eder, som i sådana mål skulle 
gås af de anklagade själfve, hvilket ej 
kan förenas med benämningen k., och 
äfven strider mot hvad i EJs. 6: 3. stad
gas om nämnd i edsöresmål; att i dessa 
mål hvar och en af de anklagade var 
hufvudman för sig är riktigt; men detta 
har utan tvifvel blifvit af förhastande 
mistydt, hvilket ock gifvit anledning till 
det anf. stadgandets införande på ett 
ställe dit saken, rätt förstådd, icke hör. 
2) a) enligt ÖG. häradsnämnd, som vid 
konungsräfsten skulle ransaka. Kr. 16: 
pr; 18: 2; ES. 12:1. mal slitas a k., o: 
på räfsten af nämnden, R. ind. 2; c. 2. 
not. 50. b) enligt LL:ne och St. en af 
tolf män, nämnde inom hvar lagsaga 
af konungen och lagmannen (enligt Chr. 
landsmännen), bestående nämnd, hvilken 
det tillhörde att på konungens rättare- 
ting (enligt Chr. på räfst I. landstin
gen) undersöka de inom landskapet fö
rekommande brott mot Konungsbalken. 
ME.* St.* Chr.* Om denna nämnds för
ordnande handla ME. Kg. 31; Chr. Kg. 
35: pr., hvilka ställen åsyftas med or
den: som sigs i eje Jera, ME. H. 7; 
Chr. H. 8:1. Då i ME. pg. 30. stadgas 
att om kuniinger vil memilir sina se Ja 
skal hæræjshôfjinge næmd næmna af 
hæræjeno, grundar detta sig därpå, att 
äfven vissa till häradsnämnden höran
de gröfre brottmål förvisades till ku
nungs ræfst 1. rættara Jing, hvilket fi
ter troligen är en lemning af det för
hållande, att enligt ÖG. mål, öfver hvil
ka häradsnämnd skulle ytra sig, alltid 
måste afbida konungsräfsten (jfr. ÖG. 
R. 1: pr., och mina Jur. afh. s. 112); men 
därför må dock ej denna konungsnämnd 
förblandas med häradsnämnden; jfr.
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Hærajis næmd. Om stadgandet i Chr. 
att denna nämnd skulle ræt styrkia ovir 
them som konungs edha bryta, se Ej>er.

Konongsriki, kunungsriki, n. konun
garike. VG.* SM.* VM.* Sk.* ME. Kg.l. 
Jfr. Innan konungsrikis maÿer.

Kunungs ræfst, f. konungens domstol, 
där hans domsrätt utöfvades på ting, 
som hölls i konungens I. någon af ho
nom därtill förordnad mans närvaro. 
ÖG.* (u. Ræfst); ME.* Ur ÖG., där det 
i tilläggen till VG. upptagna stycket om 
edsöresbrott är hämtadt, har detta till 
VG. icke hörande ord af förhastande 
kommit att inflyta i denna lag, hvilket 
tydligen visaratt detta stycke ursprung
ligen tillhör ÖG.; se VG. II. Add. 7: 26. 
not. 79 ; 27. n. 88. Jfr. Rættara ÿing, Ku
nungs næmd.

Konungs rætter, kunungs rætter, m.
konungens rätt, det som tillkommer ho
nom; 1) hans andel i böter. VG.* (u. Ræt
ter); ÖG.*(Rætter); U.* SM.* VM.*H.M. 
25; ME.* fulder k., ME.* 2) konun
gens rätt till utskylder m. m. G. Hist. 6. 
— Jfr. Rætter.

Kunungs soknari, se Soknari.
Kunungs syn, f. syn hållen af konun

gen 1. i konungens namn. U.*
Kupar, se Kopar.
Kurtil, se Kiurtil.
Kuska, v. a. (D. kuske, kufva, tvinga 

till lydnad) nödga (med öfvertalande 1. 
hotelser). VG.* k. ælla lokka, o: med 
skarpa 1. milda ord söka förmå den an
klagade till bekännelse (jfr. Kuskan), 
ÖG.* På flera orter brukar ännu folk
språket i samma bem. kuskja, kuusk, 
kuus, käusä. Det nya ordet kuska, att 
som kusk (T. kutscher, Eng. coachman, 
Fr. cocher) föra en vagn (kutsche, coach, 
coche), hör lika litet hit som ett v. 
n. kusa, hvilket eg. säges om hundar, 
och kommer af det Fr. coucher.

Kuskan, f. nödgande (med öfverta

lande 1. hotelser). ÖG.*, om hvilket ställe 
gäller d. s. som är anmärkt angående 
orden kuska ælla lokka (se Kuska); 
jfr. Gal. De ehcienda in foro criminali 
reor um confessione, §. IX [Opp. II. s. 
304).

Kusta, Kuster, se Kosta, Koster.
Kval, Kvar, och andra ord som i ÖG. 

börjas med kv, se under Qv-.
Kylve, kölve, f. (Isl. kylfa, ND. kölle, 

T. keule) klubba, grof käpp med klump 
i nedra änden; prov. kylla, kölla, köla, 
kölva (se Rz.). Sk.*, där på ett ställe 
några hss. hafva kiep med tager, ett 
vapen af samma slag som de så kallade 
morgenstierner, som ännu för icke mån
ga år sedan brukades af nattväktarne i 
Köpenhamn.

Kyn (kun, kön), n. 1) slag, art. an- 
næns kyns, annat slags, Sk.* e hvat 
köns hug &c. Sk. I. 95. not. 25. Jfr. Alsku- 
na; Al-, Hværs-, pæskyns. 2) kön. Se 
Mankyn, Karlköns. 3) slägt, slägtskap. 
iæuin kynnuin, lika nära i slägt, VG.* 
kyni kunnaster, se Kunder 2. ægha k. 
vijer man, Sk.* Jfr. Kynni. 4) slägt, 
slägtingar. gutniskt k., G.* i sino kyne, 
VM.* til kyns ok kundra manna, mæj 
kyni ok kiinnum mannum, se Kunder 2. 
sigliia jjcm k. vara, Sm.* af kyni næfnæ 
(næfnd), vitæ mæÿ tvigiæ mannæ vitni 
ok tolf næfndum mannum i kyni sinu, 
&c. Sk.* Jfr. Mojjur kyn, Fullkyniaÿer.

Kynde, v. a. förkunna. Sk.* Jfr. Mb. 
D. Gl. d. o.

Kyndilmæssa, kyndilsmæssa, f. (Isl.kyn- 
dill, Fin. kyntilä, Lat. candela) kyn- 
delsmessa, firad den 2 februarii, så kal
lad däraf att kyrkljusen då invigdes 
för hela året. VG.* ÖG.* U* SM* VM.* 
ME.* Chr. J. 24: pr.; i yngre hss. läses 
kynders-, kynnær-, qvindil-, qvindils- 
inæssa. Härmed är att jfra. T. licht- 
messe, lichtweihe, Fr. Chandeleur, Eng. 
candlemas &c. ; i äldre handlingar före-
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kommer candelmess, lechtmisse, licht- 
weyhe, kerzenweyhc, candelaria &c. ; se 
HH. Jzb. s. .85 o. f. Jfr. R-t IV. 91.

Kyndilmæssu dagher (kyndilsmæssu da
gher: kyndæimissu dagh, Sk.), m. kyn- 
delsmessodag (jfr. Kyndilmæssa). VG.* 
SM.* VM.* Sk.* ME.*; hvartill kommer 
kandelmesso dagher i yngre hss., U.*

Kyndilÿing, n. ting som hölls vid kyn- 
delsmessotiden. U.*, där flera yngre hss. 
hafva kyndilmæssu ting. I ett dokument 
af 1298 (Sv. Dipl. N:r 1223) namnes 
nun dinre dictre kyndelthing. Jfr. Disa-, 
Köpjnng.

Kynni, n. 1) art, beskaffenhet (jfr. 
Kyn 1). Se Dkynne. 2) — kyn 3. æghæ
k. vither man, Sk.* 3) pl. bekanta, släg- 
tingar och vänner (jfr. Kyn 4; Isl. =).
Se llemkynni.

Kyns næfnd, f. nämnd, som nämndes 
bland svarandens slägiingar; alt denna 
nämnd nämndes af käranden, ses af Sk.
l. 4 ; jfr. JutL. 1.1. vitae 1. væriæ sik meth 
k., Sk.* Jfr. Næmna.

Kynzhni, f. slägtskap. Sk.* Om se
nare delen af d. o. se Frændsimi.

Kyn ziinis brut, n. = frændsiinis spiæl. 
Sk.*

Kyrkia, se Kirkia.
Kyt, se KiJ».
Kyvæ, se Kiva.
Kyverne, se Kôværne.
Kæfsir, kæpsir (kæpsi), m. (AS. cy- 

fes, cefes, Ghf. kebis, Mht. kebes, Nhk 
kebsweib, frilla, Nht. kebsehe, concu- 
binat) den som lefver tillsamman med 
en frilla. kona sum han ser k. til, ÖG.* 
a ækki k. i barnum, om någon (träl 1. 
annan man) utom äktenskap aflat barn 
med en annans trälinna, har han ingen 
del i barnen, utan de tillhöra modrens 
égaré ensamt, VG.* ÖG.*

Ksefti (kscfli), n.? ett okändt ord, som 
förekommer i VG.*, där det angående det 
fallet att någon blifvit bestulen, heter:

vrseker fiset septir (o: den bestulne föl
jer tjufven på spåren), och därefter: 
fæller i k., hvilka ord synas betyda att 
han mister spåret; om k., såsom Stj. 
och Locc. antagit, betydde cavea, late- 
bra, hvilket kan synas bekräftadt däraf, 
att d. o. i folkspråket, annars omväx
lande med kätte, äfven förekommer i 
sådan bem. (jfr. Kætti), skulle menin
gen vara att ljufven släpper 1. lägger 
från sig det stulna i något gömställe; 
men denna förklaring tyckes ej kunna 
väl förlikas med sammanhanget där de 
anf. orden förekomma; dessa synas 
utgöra ett på det förevarande fallet 
lämpadt ordspråk, hvars eg. mening ej 
kan förklaras, då bem. af o. k. ej kan 
bestämmas; att emedlertid kæfti är den 
rätta läsarten, och ej kæfli, kan slutas 
af rimmet med det föreg. o. æftir (1. 
æfti).

Kæhla, f. källa, brunn. VG.* ÖG.*
Kælka dræt, f. rättighet att från sko

gen hämta ved m. m. på kälke (som 
dragés, men ej på vagn), (hava) k. i 
skoghi 1. til skogs, U.* VM.* Jfr. Fiska 
dræt.

Kælke, kialki, m. kälke. Se Harvu 
kialki, Harva kælke, Kælka dræt.

Kællare, m. källare. St.* stadsens k., 
n. där till släden af främmande infördt 
vin skulle säljas, St.*

Kællare svcn, m. källarsven. konungs 
k., Sk*

Kælva (præs. -vir; kalva, præs. -var, 
Chr.), v. a. (Isl. kelfa, N. kjelva, I). kæl- 
ve) kalfva. ME.* Chr.*

Kæinenær, m. kammererare (kämnär). 
Sk* Jfr. C. T. Odhner, Bidrar/ till Sven
ska stadsförfattningens historia, i Års- 
skrift ut g. af K. Vet. Soc. i Upsala, 
II. 180.

Kænna (keniia, G.), v. a. (af kunna 1, 
2) 1) lära, undervisa (= Isl. kenna, hvar- 
af kennandi, kennari, kennifadir &c., lä-
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rare). SM.* 2) säga. kona -ner sik ha
vande vara, ME.* St.* 3) erkänna, sva 
niykin ær kænd sak soin skærskutin, 
St.* Jfr. Bekænna. 4) känna, igenkän
na, VG.* G.*; äfven återfinna bortstu
let gods, som man igenkänner såsom 
sitt. Sk.* -nis Jet ater, se Ater 3. Jfr. 
Rset-, Sanksenna. 3) tillegna, påstå nå
got vara sitt 1. en annans, k. sik (dal. 
1. sse) skogh, iorj, ra ok rör &c. U. V. 
17: 3, 4; SM.* Sk.* k. sik mera ok an
drum minna, U* ME.* dir. J. 33: l. hin 
(sum) sik Jæt (I. iorj) ksendi han sei 
atti, U. J. 15. pr; H.* havi senga tiltalii 
sik nokot k. af Jy gojs, o: fordra nå
gon del däraf som belöning, SM.* 6) 
tillvita, beskylla någon för. k. manni 
lagha spisel, andrum Isegher, kunu mor J 
&c. VG.* ÖG.* U* SM. G. 4: pr ; M. 8: pr; 
VM.* G.* Sk.* ME.* Jæn snm (Lat. cui) 
drapit 1. sarit -nis, ÖG.* kuna -nir man
ni barn (jfr. Barn 2), SM. Kk. 15: 4; G.* 
-nis manni at &c. VG* ÖG.* SM. B. 5: 4; 
16: pr. not. 9; 18: 7. n. 16. -nir (n. han) ha- 
nnm um &c., -nis (n. Jæt) hanum, SM. B. 
5: pr, l; ME.* -nis enum, n. alt han vållat 
skadan därigenom att han ej stängt ef
ter sig, VM.* var Jer si Jan ksent hen
ne, n. att hon begått hor, )( värjer (n. 
hon) bar ok ataken, VM.* kan -nas (n. 
manni ok kunu) gujsiviahsefj, VM.* 
-nis gujsivialagh, påstås sådan skyld- 
skap vara mällan mannen och qvinnan, 
VM. II. Kr. 24:14. -ne siælvnm sik, gif- 
ve sig själf skulden, skylle sig själf, 
Sk.* 7) k. sik, angifva sig, bekänna på 
sig. Jæn a 1. havi sak sik -nir, U.* ME.* 
Jfr. Bekænna. 8) kænnas, v. dep. er
känna. k. skuld, gerning, drap &c. VG.* 
ME.DrV1.6, 23; St.* Chr.* k. abs., C.* 
ME. DrVl. ind. 28; St. Thj. 1:1. k. vijer, 
se Vijer kænnas.

Kenna, f. 1) (af verb. kænna 1) un
dervisning. 1erJra manna k., G* 2) kän
nedom, vetskap. G.*

Kennidomber, m. = kenna 1. G.* 
Kenneliker, adj. = vidherkænneligher.

St.*
Kæpper (kepp), m. käpp. Sk.* ME.* 
Kæpsir, se Kæfsir.
Kær, kærr, n. kärr. U.* Chr.* )( mosi, 

VM.* )( dyande, Sk.* bönder aglio ti- 
onda.. æi af -rom, o: af pors som vä
xer i kärr, och fordom, likasom ännu, 
stundom brukades i stället för humle 
vid ölbrygd, VM.*, där Ih. (Gl. o. kir- 
sebær) alldeles oriktigt tror att fråga 
är om körsbär. Jfr. Porskær.

Kær, adj. kär. VG. IV. 12, 19: 3. )( 
okær, SM.* ME. Kg. 5: 8; 6: 5.

Kæra (præs. kærir, impf, kærji), v. 
a. kära, anställa åtal I. rättegång; (eg. 
klaga öfver en handling 1. ett förhål
lande, med påstående om ändring 1. an
svar (Lat. queri), hvaremot i sökia (quæ- 
rere) påståendet om utbekommande af 
sin rätt är hufvudbegreppetl. k. abs., 
VG* ÖG.* U* SM.* VM.* G.* Sk.* Jæn 
(n. sunt) kærji, Bj.* k. firi kunungs 
ræfst, kununge, laghmanne, kirkiunna 
formanni, ÖG.* H.* k. for soknamannum 
ok nagrannnm, ME. Kg. 32. k. at han 
&c. ÖG.* VM * Sk.* ærchibiskup olaver 
kærji at iarnbyrj &c., o: klagade där- 
öfver, H.* k. hvi Stan &c. ÖG.* k. Jær 
a, VM * St. Kg. 13: 2. k. ther up a, Chr. 
Kg. 24; pr. börn kæræ ey ofna, o : där
om att deras jord blifvit såld, Sk.* kæ
rir han a domarans dom, a: klagar där- 
öfver då han för sent vädjat däremot, 
SM * kæri nokor til barn hans, a: för 
att tillegna sig dem såsom trälar, VM.* 
k. æptir (Jukka bot, gældi &c.), ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H * Sk.* ME* Jen æptir 
kærir, ME. EJs. 44:1. ban sum æpti kæ- 
re (vil egh sökia &c.), a: den som har 
rätt att kära, målsegaren, ÖG.* k. æp
tir siniiin (n. frænda), anställa åtal om 
dråp å sin slägting, U.* k. um barda- 
gha, um 1. at gærningæ mans, VM.* Sk.*
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k. a man, VG.* ÖG* U* SM.* VM* H.* 
Bj.* ME.* St.* k. up a man, VM.* k. 
manni ofna hænder at han &c. Sk.* k. 
til mans I. man, VG.* ÖG.* U.* SM * VM.* 
ME* St* k. ivir man, VG* Bj.* Sk.* k. 
sik (fore konungi), framföra sitt käro- 
mål, U.* H.* ME.* St.* Chr.SV1.12. hvat 
han sik k. kan, hvad del är som han 
påstår 1. med sitt käromål åsyftar, VG.* 
k. lokan ælla spanan, valdsgæstninga, 
valdgærning, ÖG.* ME.* C hr. Kg. 26: 2 ; 
36: pr. k. ofmætit for sik, se Ofmætin. 
k. sit mal, G * thet (malit) han kærir, 
St. R. 13. k. hemsokn til mans, SM. Kg. 
5: pr. k. Jæt, ÖG* U* SM. M. 31:1; pg. 
6: i ; VM.* Sk.* ME. DrVl. 36. kæris Jæt 
til hans, ÖG.* Jfr. A-, Til kæra; Bekæ- 
ra sik, Okærder.

Kæra, f. käromål, åtal. VG.* Sk.* ME* 
Chr. Tg. 11: pr. k. bærs til inans, SM.* 
k. koin her a man, St. B. 8: pr. brut ko
ma til k., St.* gripa til k ., se Gripa 3. 
fylghia k. sinne, sina k. halda fram æl- 
ler ænda, St. R. 9: pr; 21: pr. svara k. 
(dat.), U.* SM.* falli saman Jreer sakir 
at mestu undir enni k., i ett käromål 
må ej sammanfalla 1. inefattas mera än 
tre särskilda mål, Bj.* Jfr. Til kæra.

Kæralde, n. kärl. var Jer alt takit so
man hand ok k., a: mjölkbyttan (jfr. 
Bytta), VM.*

Kærande, m. (part. af kæra) kärande. 
Chr. Kg. 26: 2 ; B. 25:1; Tg. 20: pr. )( sva- 
randi, IL* SM.* H* ME. B. 21: 4; St. R. 
9: pr; 19; Eds. 11: pr; Chr. B. 26: 4; Tg. 
36. Jfr. Akærande.

Kæra sunnudagher, m. fämte sönda
gen i fastan (domin. iudica), hvilken, 
enligt den troligen riktiga förklaring, 
som förekommer i en af Ih. anförd ut- 
tydning öfver evangelierna, blifvit så 
benämnd i anledning af de af Judarne 
framförda anklagelser, som läsas i den 
söndagens gamla evangelii-text, Joh. 8: 
46-59. U.* I gamla N. handlingar be

nämnes denna söndag kærusunnudagr, 
kærslusunnudagr (af kærsla = kæra), 
kærslusunna, äfven, troligen till följd af 
ett ytterligare fortplantadt skriffel, kær- 
lusunna, kærlingarsunna (Fr.); och den 
näst föreg. lördagen finnes benämnd 
kærusunniiaptan, kærlingarsunnuaptan, 
Hak. Hak:s S. c. 188 (Forntn. Söq. IX. 
448).

Kerldi, n. (af karl) 1) mankön, a 
qvindi ok a k., G.* Jfr. Kerldis majer. 
2) människa (man 1. barn) af mankön. 
)( qvindi, G.* ier k. gangit sik, finnes 
ingen manlig arfvinge (jfr. Ganga 8), G.*

Kerldis majer, f. = kerldi 2. qvindis 
majer eja kerldis (n. major), G.* Jfr. 
Karmajer.

Kærîeker, m. kärlek. VG.* SM.* ME. 
Kg. 5: 8. Jfr. Jorjriki.

Kærling, f. (af karl) qvinna. karl ok
k. , allitf., o: man och hustru, se Karl
l. stafkarl æller k., tiggare 1. tigger
ska, U. ; Nu brukas ordet kärring (li
kasom Isl. kérling och D. kiærling) en
dast om en gammal qvinna, och d. s. 
torde äfven i forntiden hafva varit van
ligast, fastän orden karl och k. för al- 
liiterations skull förenas, och ännu i 
några landsorter o. kärling 1. källing 
af allmogen brukas i bem. af hustru. 
Jfr. Trulkærliug.

Kæromal, n. käromål. VG.* SM.* ME. 
Kg. 5: 9; St.*

Kærr, se Kær.
K erra, f. kärra, mindre vagn som drogs 

af endast en häst, och troligen, likasom 
det nu så benämnda åkdon, blott hade 
två hjul. Sk.* rus ok k. )( oyk vagn, 
G.* Jfr. Kerreman.

Kerreman, m. åkare som hade kärra, 
på hvilken han ej fick köra mera än 
ett halft las, då däremot en vagn, som 
fördes af en vagnkarl, måste vara så 
stor, att den bar ett fult las (vagnias). 
Sk. V.15,16, jfr. 17.
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Kæsari, m. kejsare, -ra lagh, o: Ro
merska civilrätten, U.*

Kæti, f.? (Isl. ==, af kätr, glad, mun
ter) glädje, munterhet, prov. käta. fore 
kætis 1. kæti skyld, för nöjes skull, U* 
VM. II. M. 6: pr ; H. M. 4: pr.

Kætil, m. kettil. Se Qværn, Kætilhôd. 
Kætilhôd (kiættill hödde),? hjälm. ÖG.* 

Förra delen af d. o., som äfven finnes 
i JutL. III. 4, betecknar utan tvifvel 
hjälmens likhet med en kettil, om ej o. 
kætil eg. betyder ett ting som är gjordt 
af koppar (likasom Lat. ahenum och 
Gr. xccÄxsiov)] senare delen kan här
ledas från AS. hydan (se Hiÿi), 1. från 
hovo]>, likasom ett kopparhufvud, 1., så
som Ih. (Gl. o. hatt) antager, af hatter, 
Isl. höttr. I ett testamente af år 1311 
(Sv. Dipl. N:r 1791) förekommer kætil- 
höth, och kettelhud nämnes i Lüneburgs 
gamla stadsrätt, se Braz. — Jfr. KA. 
Jydske Lovb. s. 328; Mb. D. Gl. o. ke- 
delhat.

Kættare, m. kättare. C hr.*
Kætteri, n. blodskamm. Sk.* Chr.* 
Kætterska, f. kätterska, kättersk qvin- 

na. Chr.*
Kætti, kietti, m. I) litet rum 1. in- 

stängdt ställe. ÖG. Vafx 32: pr. not. 31. 
Jfr. Borkætti. I folkspråket betyder kat
te, kätt, kitt, äfven käfte, afslängdt rum 
för kalfvar, får &c., hvaraf kalfkätte, 
färkätte &c.; kytte, kitta kallas vissa 
små inhägnader på marken, och käfte 
förekommer äfven i bem. af gömställe 
(Rz.); jfr. Kæfti, och Mb. Dial. L. o. 
kiette. 2) vagga. G.* Likheten med 
Finn. kehto, vagga, likasom den med 
Ght. ketti, graf (Graff, Ahd. Sprach
schatz, IV. 365) torde vara tillfällig.

Kæxe, kexi, n. hake; förekommer om 
1) en hake, som brukades vid sjunkna 
sakers upptagande från hafsbottnen. 
ÿarf vijier krok ok k., allitt., mällan 
hvilka ord skilnaden kan varaden, att det

förra betyder antingen en krok i allm. 
1. en dragg, fästad vid ett rep, I. en 
båtshake, det senare däremot en större 
hake, tilläfventyrs ett sådant verktyg 
som nu på Gotland kallas stensax, a: 
en stor tång med flera par klor, hvil- 
ken brukas vid arbete i hamnarne till 
uppdragande af stora stenar från sjö
bottnen. I några landsorter brukas käx, 
käxi, käxa i bem. af båtshake; N. kjex 
1. klepp är en grof käpp (kölle) med 
en hake 1. järnkrok, hvarmed stora fi
skar dragas in i bålen; Finn. kexi är 
en bärling, a: lång stång (med hake på 
änden, såsom en stor båtshake), som 
brukas på större fartyg till att sätta 
från land, G.* Jfr. Mb. Dial. L. o. keis. 
2) brandhake. St.*

Kôkoinæstare, m. (N. kjökmeister, skaf- 
fare 1. uppsyningsman vid ett bröllopp) 
kökmästare. St.*

Kölna, f. (N. kylna) kölna, hus där 
malt torkas. VG.* St.* Med d. o. äro 
utan tvifvel besläglade AS. cyln, Eng. 
kiln, ugn, och Lat. culina, som ur
sprungligen torde hafva haft samma 
bem.; äfvensom de på flera orter i vårt 
allmogespråk brukliga orden kölna, kyl
lä, upptända eld. Jfr. Qvildna.

Kölno hus, n. = kölna. ME.* 
Kölnostova, f. = kölna. ME.*
Kölve, se Kylve.
Kön, se Kyn.
Köp (kamp, G.), n. 1) köp, skifte 1. 

annat kontrakt angående fast egendom; 
denna bem. förekommer i förbindelsen 
fæst ok k., där o. k. väl närmast har 
afseende på köp i vanlig bem., men 
äfven inefattar andra kontrakter. giva, 
skipta, fa (iorjï) mæ]i fæstuin ok köpuin, 
lialda a fæstum ok köpuin, bæra til 
værjia niæj> fæstum ok köpuin, bæra in 
til mans fæsta ok köpa, jæn sum fæ- 
stir fylghia ok köpa (köpa är här i acc. 
och nom. skrifvet för köp, hvilket kom-
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rail af sammanställningen med fæsta, 
och d. o. får därför icke hänföras till 
nomin. sing, köpi, såsom det skulle be
tyda köpvitnen, jfr. Beje) &c., se Fæst 
2. 2) köp, a) i vidsträcktare bem., ine- 
faltande äfven skifte. VG.* ÖG.* lagha 
1. olaglia k., ÖG.* gæra k. viÿ annan, 
ÖG.* U. Kp. 4; SM. Kp. 4: pr; VM. I. B. 
32 ; II. Kp. 5 ; ME. Kp. 3: l. væria fang 
sin at köpuin )( at ærfjamalum, se At 
2 d. b) i inskränktare bem. = hvad nu 
kallas köp. U.* SM.* Sk.* ME.* )( skip- 
ti, U.* SM.* VM. B. 3, 5:1; 6:1 ; ME. Kg. 
26. )( gæf, VG.* U.* SM.*; jfr. Annar 2. 
göra k. )( skipta eghnuni, SM.* lagka 
k., H.* ræt k., Sk.* kanpa med fastu 
kaupi, G.* ægha mæj fullu köpe, SM.*
k. niavj) vingan, SM.* manna k., köp af 
irälar, G.* koma i köp ok i saln, blif— 
va såld, Sk.* Icta köpa sinna (gen. pl.), 
se Leta. binda k. (a man), SM.* VM.
l. B. 5, 9:1; G. 15; II. J. 2: pr; 3: 2. gör 
man baji k. ok skipti, om vid jorda- 
skifte å ena sidan äfven gifvas pännin- 
gar, U. J. 8: pr; SM. J. 12: 4; ME. Egn. 
23; St. J. 11: i. ær k. minna, ær k. mera 
ok skipti minna, &c., om vid blandadt 
köp och skifte pänningarne, som å ena 
sidan gifvas, äro mindre än jordens 
värde som gifves å samma sida, 1. tvärt
om, U. J. 8: pr; SM. J. 12: 4; ME. Egn. 
23; St. J. 12. Aura pænninga, enna mar
ka, öris fiec. k., köp till 4 pänningars 
&c. värde, U* VM.* ME.*Chr.Kp.4. Jfr. 
All-, Ater-, AJal-, Bol-, Byr Ja-, Flær- 
Ja-, For-, Frith-, F te-, Gårdh-, Htcsta-, 
Jor Ja-, Klokko-, Klædhes-, Lands-, LiJ>-, 
Lösöra-, Mantul-, Siænga-, Strætis-, Ti- 
Ja-, Torgh-, Vin-, Vteggiar-, pranga-, 
Ærvis köp; Aigna-, Yxna kaup. 3) han
del. driva k., St. Kp. 22: 1; 30: l. all 
köp sknlu i stadhenum göras, a: köp 
som höra till handel, St. Kp. 23: 1. 4) 
(gångbart) pris, hvartill saker vanligen 
köpas, almænnilikt k., VG.* Jfr. Almæn-

nings köp. 5) den genom köp (1. skif
te) förvärfvade saken, köpit ær (min
na ten) mark vært, ÖG.* alle Je sum 
i agha köpinu, a: som hafva sålt 1. köpt 
samma ting, den ene efter den andre, 
ÖG.* vara a k. sit kumin, hafva kom
mit i besittning af den genom skiftet 
förvärfvade jorden, ÖG.* tve ktennas 
vij et k., två påstå sig hafva köpt sam
ma ting af samma säljare, ÖG.* standa 
a sinn köpe = standa a samii iorjiuni 
sum han fangit haver, ÖG.* k. okur bæg- 
gia, a: jord som vi båda hafva köpt, 
U.* k. klandas fore manni, SM. pj. 8: i. 
liavi Jæn k., take sva hvar af köpino, 
VM.* nyti sins köps, behålle det som 
han har köpt, Sk. I. 49. miste k. sit, Sk.* 
JriJiunger af köpeno Jy, ME.*

Köpa (kaupa, G.), v. a. 1) i allm. af- 
sluta köp 1. skifte, och således äfven 
sälja 1. bortskifta. k. (bortskifta) til bæt- 
ra; eghn sælia ælla ur staj k., a: bort
skifta; k. (gojs 1. eghn) til iamnaja, 
bortskifta mot jämngod jord; eghn 1. 
fæjrini ur staj k., k. bort eghn, a: 
sälja 1. bortskifta; k. vij annan, afsluta 
köp 1. skifte med en annan, ÖG.* SM.* 
Sk.* ME. Kp. 3: l. vijer köpas, dep. af
sluta köp 1. skifte med hvarandra, VG.* 
ÖG.* H.* ME.* fostra mæj fæstum k., 
ÖG. ES. 23. Jer (n. sum) Jæt köpti (rät
tare köptu), de som sålde och köpte 
den jorden (om där ej bör läsas: dela 
Jer sijan um Jæt köp), VM.* sæl man 
fæjrini sit æller ok skipter i enum staj 
ok köper i ajrum, U. J. 2: 3, där orden 
ok köper &c., så vidt de inehålla en 
motsats till de nästföreg. ok skipter 6cc., 
betyda att man mot den bortskiflade 
fädernejorden får en på annat ställe 
belägen jord; om ej de tilläfventyrs 
senare tillagda orden æller ok skipter 
hade skolat följa efter köper i ajrum; 
jfr. SM. J. 2: 2. köpas iorjum vijer, a) 
o : med jord å ömse sidor, således skif-
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ta .jord, VG.* b) afsluta köp med hvar
andra (då äfven säljaren säges köpa), 
)( skiptas iorjum vi Jer, ÖG.* köpas sa- 
man, göra köp med hvarandra, )( skip- 
ta eghnuin, VM* 2) i svnn. förvärfva 
genom köp 1. skifle, köpa 1. tillskifta 
sig. VG.* ÖG.* )( Jiggia, VG.* k. (iorj) 
mæj lösoiii örorn 1. lösörum, VG.* ÖG.* 
k. firi lösa öra, VG.* k. eghn mæj fæ 
)( skiptas iorjum vi Jer, ÖG.* k. mtej 
vin ok vitni, VG.*(u. Vin); ÖG.* k. ior- 
Jo sinni, o : med sin jord, tillskifta sig, 
VG.* k. iorj i iorj, a: jord mot jord, 
VG.* Jfr. Af köpter, Torghköp. 3) kö
pa, i ordets nu vanliga inskränktare 
bem. U.* SM.* G.* Sk.* )( sælia, se Sæl- 
ia. )( skipta, ÖG.* U.* SM.* k. iorj )( 
inæj skipti fa, U. J. 9: 3. k. iorj til sin 
(pron. pers.), U.* k. in til sin )( skipta, 
ME. B. 24: 6. k. in nuej spanni (n. säd 
&c.), )( mseta ut, Bj. 38: 4. k. nokra ban
da köp, St. Kp. 23: 2. vil han (n. jorde- 
garen) egh k. Jem, n. de tre husen, 
ÖG. B. 9: 3. Jfr. SyrJ 6, 7; Ater-, Firikö- 
pa; Lagkaupter.

Köpa fastar, -mal, se Köpfastar, -mal.
Köpari (köpere, Sk.), m. köpare. ÖG.* 

Jfr. For-, Hæstæ-, Landsköpare.
Köpa vin, m. vin som var närvaran

de vid köp. lagha vin ok k., hvilka ord 
beteckna samma sak, n. laglig vin vid 
köp (jfr. Asker), VG.*

Köpa vitni, se Köpvitni.
Köpe iorj, se Köpo iorj.
Köpenskaper (köpskaper, St. Kp. 23: 

pr. not. 47.), m. 1) köpenskap, handel. 
St. Kp. ind. 21; c. 15: 4. driva k., St.* 2) 
handelsvaror. U.* St.* — Detta ord är 
sammandr. af köpmannaskaper, likasom 
D. stadsnamnet Kiöbenhavn af Köpman- 
næhafn.

Köpenskatter, se Köpskatter.
Köpfastar (köpa fastar, VM.), m. pl. 

gode män (fastar), som voro tillstädes 
vid köp angående jord. U.* )( skiptis

fastar, U.* SM.* ME.* St. J. 12. )( åter
köps fastar, VM.* binda -ta æptir værji 
sinu (jfr. Fastar), U.*

KöpfierJ, f. köpfard, resa i handels- 
ärenden. VG.*

Kôpfæst, f. stadfästelse af jordaköp 
med föreskrifna formaliteter (jfr. Fæst 
2). -tnm binda, sålunda befästa ett af- 
slutet jordaköp, VG.*

Köpgilder, adj. 1) gångbar i köp, cou
rant. mark -ld, öre k., U.* Jfr. Karl- 
gilder. 2) berättigad att afsluta köp, 
som kan afsluta ett gällande köp. ÖG.* 

Köpi, köpe, m. 1) i allm. en som del
tager i ett köp, således äfven a) säl
jare. stæmni hvar sinum köpum (= si- 
num hemulsmanne i det föreg.), köpin 
kan fiærrin vara, ÖG.* næfnæ 1. komæ 
vijer k. sin, Sk.* b) köpvitne. ÖG.* 
Jfr. Köp 1. 2) i synn. köpare. VG.* ÖG.* 
ME.*

Köpi iorj, se Köpo iorj.
Köping, se Köpunger.
Köplagli, n. pl. lagar angående köp. 

Sm.*
Köpmal (köpamal, ÖG.), n. mål som 

angår köp. ÖG* )( luefja mal, ÖG.* 
-la balker, ÖG.* U* SM.* ME. Kp. rubr.; 
St. Kg. 15: l.

Köpman (kaupmajr, G.), m. köpman. 
U* SM* VM.* G.* Sk.* ME. Kg. 23: 2; 
St* Chr. Kp. 6: pr. Jfr. Köpuman.

Kaupmanna skaper, köpmanskap, m. 
köpmansvaror. G.* Sk.*

Köpmanna vara, f. handelsvara. Chr.* 
Köpo funder, se Koppofunder.
Köpo gojs, n. köpta saker. ME.* 
Köpo iorj (köpe iorj ; kôpæ iorj, Sk. 

köpi iorj, H.), f. köpt jord. ( )( fæjer- 
ni æller möjerni &c.), VG.* H.* Sk.*, 
men VG. II. A. ind. 23, 24. hör ej hit, ty 
köpe är där præs. conj. af köpa.

Köpruf, n. (af ryva) brytande 1. upp- 
ref af ett afslutet köp. VG.* VM.* 

Köpskaper, se Köpenskaper.
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Köpskatter (köpenskatter, St. Chr.), m.
1) handelsvaror. U.* Sk.* ME.* St.* Chr.*
2) köpenskap, handel. ÖG.* driva -t, 
St.* — Jfr. Köpenskaper.

Kaup skip, n. handelsfartyg. G.*
Köpslå, köpslagha, v. n. köpslå, göra 

köp, handla. Sk.* St.* Chr.*
Köpslaghan, f. köpenskap, handel. St.* 

Chr.* driva k., St.* Chr. Kp. 6: pr.
Köpstadhe logh, -man, se Köpstads 

Iagli, -majer.
Köpstadha manna bref, n. stadsprivi- 

legier. St. Kp. 20:1.
Kôpstædhæ rset, kiöbstedtz ret, ni.

stadsrätt. Sk.*
Köpstader (köpstath, Sk.), ni. eg. han- 

delsställe; köpstad, siad. VG.* U> SM.* 
VM.* Bj.* Sk.* ME* St.* Chr.* skipta 
egbniim 1. eghu til -ÿar, bortskifta jord 
till stadsbo, a: mot gård i staden, U.* 
ME. Egn. 24. Jfr. Biærk.

Köpstads lagh (köpstadha1 logk), n. pl. 
stadslag. Sk.* St.*

Kôpstaÿs inaÿer (köpstads-, köpstade 
man), m. stadsbo. SM.* VM.* Sk.* St.*

Köpu eghn, f. köpt jord. ÖG.*
Köpnman, köpa man, m. köpare. )( sa

luman, VM.* Jfr. Köpman.
Köpunger (kaupungr, köping), m. 

stad (köping). U.* VM. IL M. 8: pr ; B. 2: 
6 ; G.* Sk.* kirkiu vægher æller -gs (n. 
vægher), U.* Jfr. Falu-, Liong-, Suÿur- 
köpunger, VG. och ÖG. ind. n. pr.

Köpvitni (köpavitni, VG.), n. 1) vitne 
vid köp (och skifte). U.* SM.* VM. II. 
Kp. 2: l; 7:1; Bj* ME.* St.* Chr. Kp. 5: 
pr; Add. N. 2) bevisning med köpvit- 
nen. bæra 1. hava tvæggia manna k., 
VG.*Bj.* fylla sin k. meth tvem man- 
num, Chr.*

Köpjing, m. sammankomst för att 
handla, marknad; då det heter tvæggia 
-ga mællum, menas troligen med k. en 
torgdag som hölls en viss dag i vec
kan, så att dessa ord beteckna den

tid af en vecka, under hvilken distin
gen i Upsala varade (likasom sunnuda- 
gha mællum betyder från den ena sönda
gen till den andra, jfr. Sunniulagher). U.*

Köpjunga frijier, m. marknadsfred i 
Strängnäs, från fredagsaflonen efter 
askonsdagen till aftonen första sönda
gen i fastan; ulan tvifvel i anledning 
af en på lördagen mällan dessa två da
gar i Strängnäs hållen marknad, den 
samma som ännu kallas samting (se 
Samtiug), SM.*

Köpöre, m. (Isl. kaupeyrir, handels
vara) ting som går i köp, vara. U.* VM. 
II. Kp. 7: 1.

Köra, v. a. köra. Chr.*
Köt (kiot), n. kött. VG. II. K. 48; ÖG. 

Kr. 2: pr; Vaf>. 32: pr; U. Kk. 16: l; VM. 
II. Kr. 24:1; H. Kk. 16: pr; Sm. 13: 3; St. 
Kp. 19: 1.

Köt ata, f. (Isl. äta, mat) köttmat, 
væghia kirkiu ok k., allitt., afhålla sig 
från kyrkan och fasta (om den som är 
satt i förbud), U * mista kirkiu ok k., ej 
få gå i kyrkan, och tvingas att fasta, H.*

Kötmangare, ra. kötlmånglare, hvil- 
ket ord ännu hos oss är brukligt i det 
bekanta ordspråket: glo som tjuren på 
köttmånglaren. Sk.* St.* Af det fordom 
brukliga D. ordet kiödmanger har en 
gata i Köpenhamn fått namn, som dock 
i senare tider, då de till andra platser 
förvisade kötlbodarne lemnat rum åt 
allahanda finare handelsbodar, blifvit 
förvänd t till kiöbmagergade.

Kötmater, m. köttmat. Se Fastomater.
Kötsar, n. sår som går in i köttet, 

men ej är af den svårare beskaffen
het, att det är fnllsæri (se Fullsæri). 
huggin k. æller slaghin fulla skeno )( 
minna sar, ME.* Chr. SV1.10. )( fullsæ
ri, St.* jfr. ME. SV1. 5; St. SV1. 7; Chr. 
SV1. 6. I ME. SV1. 9. har en yngre hs. 
för k. orätt holsar, hvaremot en annan 
i 15: pr. för hul sar har köt sar.
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Kötstikki, n. köttstycke. Se K ni ver.
Kötsiuinudagher (kiotsunnndagher; ge

nom skriffel hôzuniiudagher, VG.*), ns. 
fastlagssöndagen, så kallad (likasom 
Ilal. carnevale) af den ersättning man 
då och under de nästföljande två da- 
garne tog sig därför, att man under 
den stora fastan, som börjades ons
dagen därefter (askonsdagen), ej fick 
äta kött. VG.*

Kôvæn rakki, m. (kofanrakki, NGL. 
I. 234) = kövserne. )( mio hund och gar J- 
tik, Sk.* Jfr. KA. Jur. Skr. II. 312, 313.

Kôværne (kyverne, kiverne), n. (Isl. 
kofan, N. kovern) liten hund, knähund, 
prov. kövan, kjevan, kjövern. ÖG* SM.* 
Chr.* Så beskrifvas delta slags hun
dar: Jat er kofan ef maör tekr hendi 
sinni um hålsinn svå at sainan taki fing- 
rinn, NGL. I. 234. Jfr. Kôvæn rakki.

L.
Lada, se Laja.
Ladning, f. (af verb. laja) införande 

(af säd 1. hö) i lada. Se Kornladning.
Ladegard, m. (af verb. laja) pack

hus, magasin (där handelsvaror inläg
gas). Sk.*

Lafrinza dagher, Lafrinzs mæssa, se un
der Lau-.

Lagh, n. (af læggia) 1) lag, ordning, 
sätt (eg. såsom något är lagdt och bör 
vara), kleji stinqva yr lagi &c. G.* sa- 
niu lagh, på samma sätt, om det ej är 
skriffel för samn led, Chr. Kp. 14: pr. 
Jfr. Lagh, n. pl. 2) lag, sällskap, för
bindelse. Se Bo-, Fæ-, Gujsiva-, Hiona-, 
Nota-, Siænga-, Skip-, Værna-, pinglagh : 
Lavmæii; Akra-, Skiptis-, Ængialaghi 1. 
-laghar.

Lagh (logh, lou, Sk.), n. pl. (af föreg. 
ord; eg. stadgade ordningar, särskildt 
i afseende på edgång) 1) lagar, lag, 
rätt. VG.* U.* SM.* G.* Sk.* gujs 1. ( )(

manna), Srn.* Sk.* vsesgöta, væstragôt- 
lamls, væsgôtsk 1., VG.* ME.* luins 1., 
VG.* ödzgödzk 1., ME.* uplændsk, up
lands 1., U.* ME.* sujermanna 1., SM.* 
væstnianna 1., VM.* hælsingia, hselsingx
1., H.* (ret) gnta 1., G * skanuiiga, ska
lier 1., Sk * laudsins 1., VG.* ÖG.* staj- 
sens 1., se Staler. 1. sum i hyn uni gan- 
ga, VM.* sverikis 1., SM.* ME.* 1. lan
da milli, G. 28: 6. kæsara 1., se Kæsari. 
gam ul, ny 1., U.* SM.* ME. Kg. 5: 4, 7. 
han hafje laghhsefjat i gambl u lagh um, 
haver ærft i nyu laghum (jfr. I), ÖG.* 
1. ok landsræt, U.* VM.* 1. ok laghbok, 
VG.* SM. Conf. 1. ok rætter, VG.* SM.* 
Sk.* ME.* rætvisi ok 1., SM.* rset 1., 
VG.* SM.* VM * msej spsekt ok la
gh um (fara ok) liva, SM.* ME. Kg. 5: 
7. Jset var sva först i laghum, sum för 
var i laghum, sva æru nu 1., ÖG.* 
Jsessum 1. hava standit &c. VM.* land 
skulu msej laghum byggias, U.* VM. II. 
Præf. ; H. Præf. ; V. 1. hvar ægher hava 
1. ok ey slagh med andrum, Chr. DrVl. 
38: pr. hvat Jset ær hælder 1. sella olagh, 
Jsrt iær höghst i laghum &c., hygge 
hvar at lut sinum i laghum, ÖG* fri- 
Jer se lykt at laghum, U.* SM.* VM. II. 
pg. 24: i. giva 1. 1. i I., se Giva 6. skipa
1., se Skipa. Jset at laghum hava, haf- 
va det till 1. såsom lag, Sk.* bryta i
1., se Bryta 5. æn Jo at sei se 1., o : 
lagligt, VM.* Jer tver 1. hinir (sum för
ra svoru Jer) svoru baje sant ok 1., 
o: enligt med sanningen och i laga ord
ning, edsformulär för tylftareden, ÖG.* 
han viste eigh laghen 1. af them laghum, 
St.* spiurs liri . . hvat Jær ær lagh 
uni Jæt mal, VM* vara i lekmanna &c. 
laghum, se I. vara um en L, se Um. lö
sa (Jræl) i 1. manna, 3: att han må kom
ma i åtnjutande af medborgerliga rät
tigheter, ÖG* um til lagha kumber, om 
saken kommer till profiling efter lagen, 
Sk.* fylghia laghum ok lejsnum, se



Lagh — Lagha. 369

Lejsn. sum 1. sighia, VG.* ÖG.*U.:! 
G.* vari 1. samu, VG.* U.*; men 
lagh troligen skrifFel för samu

SM.*
samu
ledh,

Chr.* i laghum (varum, manna), a : en
ligt, se I. at (varum, gamblum) laghum, 
d. s., VG.* H.;‘ G.* mæj laghum (fa, böta 
ice.), d. s., VG.* U.* SM.* Sm.* G.* Sk*
ME.* væria (sik) mæj laghum, VM.* 
mæj laghum rætturn, VG.*Sk.* mæjsli- 
kum 1. samu laghum, VG.* gen laghum,
ÖG.* fram um lagh æru, se Fram um.
1. eigh hiuja, se Laghbiuja. laghum, 
advrer, lagligen ; 1. lösa, 1. ær delt, VG.* t>-. 
Sk.* Jfr. Bouda-, Gislinga-, Jorja-, Kir- Si.*

U.* SM.* H.* gör 1. ok gangin, U.* ur
skils sva i laghumin, om det så afgörs 
genom nämndens ed, St.* æptir laghum 
æller ok æptir utlette fulle sannind, ef-

kiu-, Köp-, Köpstads-, Lands-, 0-, Bods 
lagh; Bercke-, Schannerlogh; Bods lagen.
2) ed i rättegångsmål. Sk.* ME.* )( fern, 
Sk.* höglire 1., sva mikil 1., Sk.* 1. biu- 
}»a, fæsta, fa, fram föra, giva, ganga &c., 
se Biu Ja &c. fæsta 1. æller sokn, se

ter de i hvart mål gångna eder 1. efter 
ett ytterligare sanningens utletande (jfr. 
mina Jur. afh. s. 52, 53), SM.* ME. Kg. 
5: 9 ; Chr. Kg. 4: 9. qvælia I. sökia til la
gha æller (lagha) bota, o: att svaran
den antingen må fria sig med ed 1. böta, 
U.* SM.* Jæt komber til I. koma talu 
til lagha æller lagha bota, U.* VM. II. 
*' 9: i. festa 1. æller pænninga, Bj.*

festæ böter æller I., Sk.* svara 
1. væria sik mæj laghum æller lagha 
botum 1. æller pænningum, o: med att 
betala I. fria sig med ed, U.* SM.* ME.* 
mæj pænningum æller laghum ræt göra, 
VM.* fa (af manni) 1. ægha I. hava 1. 
æller pænninga, U.* SM.* VM.* taka* ----------- ~ I”' . om. v ill. UIKa

** n,a“P manna eje &c. vijer laghum æller botum, ÖG.* far ei«
VG. ganga lagh ok ej, VG.* innan I. ok eig fe, se Fm 2. Jfr. Landslagh 2, 
laghum stand a — i eje standa (se EJcr), Yinningæ logh.
VG.* læggia (mal) til lagha, VG.* Jörn 
skil iæk allum I. fore sik, se Jak. vari 
vij 1. ok ne komin, han må med ed 
bekräfta sitt nekande, U.* vara til la
gha komin, U.* varæ vijer 1., Sk. * fyr- 
ra æn sak ær til lagha komin, o: förr 
än den liden är kommen då (den nu
mera döde) svaranden hade skolat fria 
sig med ed, SM.* han komber eig la
ghum vij, han får ej fria sig med ed, 
se Vi Jer koma. 1. standi fore vænslama- 
lum 1. fore lianiim 1. Jem, U.* SM.* VM.* 
standi en (pi.) 1. fore (baje) Jem, en 
ed gäller för dem båda, VM* væria 
mæj laghum, falla 1. fallas at laghum, 
se Væria, Falla 4, 9. væri mæj enonga 
laghum, o: icke med särskild ed för 
livar och en af dem som blifvit hyste, 
U. Add. 3. væri sik mæj laghum ökis 
sva I. sum bot, H.* lagh æru fallin, VM.* 
ræt göra mæj laghum, se ltætter. sea 
til lagha sinna, se Sea. vij laghum taka,

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.

Lagha, v. a. angripa (en annan) för 
att hämnas; annorlunda synes detta o- 
kända ord ej kunna förklaras, då det 
talas om att 1. man up a sæt mal ok 
höt, )( kom annar skialnajer Jerra mæl- 
lum, VG. III. 87. Jfr. Leka, Lavther.

Lagha, adj. indeed, (gen. af lagh, n. 
pl.) laga, laglig. 1. afraj, alder, ar, buj 
&c., se Afraj &c. sværiæ mæj tolf 1. 
mannum, a: sådana som lagligen kunna 
gå ed, om ej I, är skriffel för laghfa- 
stum, såsom i många hss. läses, Sk.*; 
jfr. Laghmajer 3. Troligen har I. ur
sprungligen icke varit ett särskildt adj., 
utan lagha afraj, lagha alder &c. va
rit ansedda som sammansatta ord, li
kasom lagha balker, lagha brut m. fl. 
som tydligen inefatta begreppet lag, 
och andra som här nedanför upptagas, 
samt alla sådana, till en del verber och 
adjeefiver, där ordets första del blifvit 
förkortad till lagh, såsom laghbinda,

47
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laghbok, laghfangen &c. ; men att lagha 
ock kommit att anses som ett särskildt 
ord, och således som ett, dock endast 
epithetiskt adj., därom vitna samman- 
sältningarne aflagha, olagha.

Laghabalker, m. lagbalk. U.* SM.* 
YM.* H*

Lagha brut, n. (Isl. lagabrot) lagbrott, 
bryta 1., VG.*

Laghabötir (laghbötir), f. pl. laga bö
ter. böte seftir -botuiii, a: enligt med 
hvad lagen i hvart fall stadgar om bö
ter, VM.* -böte (för -bota) sokn, U.*

Lagha dagher (laghdagh, Sk.), m. 1) 
(af lagh, ed) dag, då ed i rättegångs
mål kan gås, Bj.*, där dock d. o. äf- 
ven kan betyda dag, då något lagligen 
kan göras, och således föras till bem. 
2. 2) lagligen bestämd dag 1. tid (då 
något skall göras 1. vara gjordt). 1. hans 
ær utli]>in, n. en manaÿa dagher, inom 
hvilken han måste fly, ME.* lseggia -dagh 
fore manni, -dagh til lseggia, Sk.*

Laghagingserdh, se Gengserÿ.
Laghagseld, se Laghgseld.
LaghagserJ), lagh gserj, f. (af lagh, 

ed) edgång. 1. gangs 1. ser laghlika gan- 
gin, qvselia (annars) 1., VM.* hserajis 
nsemd (skal leta) I., o: undersöka om 
ed i afseende på rättegångsordningen 
är lagligen gången, )( sannind (likasom 
ber svoru baj>e sant ok lagh, se Lagh 1), 
ÖG. Kr. 16: 3.

Laghakland (lagh klad), n. laga klan
der. VG.* Jfr. Laghklanda.

Laghaloter, m. laglig andel. VG.*
Lagha lös, laghlös, adj. laglös, som 

ej iakttager 1. bryr sig om lagen, leva 
agha lös ok lagha (n. lös), H.* lata 
(ÿiuf) lösan at -so, o: utan att rätta sig 
efter lagen, olagligen, VG.*, där på ett 
ställe genom skrilfel står saklöso för 
laghlöso.

Lagha mal, n. rättegångsmål hvari ed 
skall gås. U.* H. pg. 7: pr. Jfr. Laghmal.

Lagha skillinger, laghskillinger (la- 
ghaskilninger), m. en i lagen bestämd 
ersättningssumma, 1) för skada som fä
kreatur gjort i åker &c. ater gselda 1. 
lösa nuej 1., U.* SM. B. 15: l. och not. 
95; VM.* 2) för mindre sår som blif- 
vit tillfogadt fäkreatur. U.*

Lagha sokn, se Lagh sokn.
Laghaspiæl (læglise spiæl), n. lagarnes 

förspillande 1. kränkning. VG.*, där på 
ett ställe, II. Præf., om en orättfärdig 
domare säges att han ma vsel heta 1. 
ok sisela vaj>e, ett fördärf för lagar och 
en våda för själar.

Laghastæmna, f. laga stämning. VG.* 
Jfr. Laghstscfnse.

Laghasökning, f. lagsökning, lagligt 
åtal. 1. a fciuf, SM.*

Laghat, laghaÿer, se Lseggia.
Lagha yrkir, m. lagars utarbelare 1. 

författare. 1. var viger spa, IL* Ih. (GL 
o. yrka) öfvs:r d. o.: qui legum doctri- 
nam sedulo urget; men Viger omtalas 
såsom den där författat lagar, och ej 
blott studerat sådana ; och o. yrkia be
tyder arbeta, författa, och ej studera. 
Då Locc. öfvs:r de anf. orden : in legi
bus colligendis operam et industriam 
suam posait, är detta utan tvifvel för- 
anledt af den bekanta berättelsen att 
Viger blifvit utsänd af K. Ingiald för 
att samla lagar, hvilken åter är grun
dad på det som härom förekommer i 
gamla edit, af U. (se Præf. not. 17.); men 
delta finnes icke i någon hs., och det 
är numera, genom en anteckning af Bure, 
kändt att ”denne parenthesis insattes 
1607 af Kg. Carl” (R-t III. 300. not.).

Lagha]>ing, se Lagh]>ing.
Laghbinda, v. a. eg. lagligen binda, se 

Laghbundin; lagligen öfverbevisa. 1. man 
vi]i sak sina, U.* ME.* -hnndin til sak 
sinnar, U.*

Laghbiuÿa (part. pass. -buj>in,-boj>en), 
v. a. 1) i allm. lagligen erbjuda. H.*
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Sk.* vita (n. afræje) -bn Jit, ÖG* 1. 
sik til byrj sinna, erbjuda sig att kö
pa arfjord som en siägting vill sälja, 
SM. J. 2: pr. jfr. 4: l. 2) i synn. lagligen 
hembjuda jord åt sina slägtingar inan 
den säljes. VG. I. J. 3: pr; II. J. 4; Add. 
11: 5, 7-9,11; III. 135; U.* SM.* VM.* H. 
J. 1: rubr.; Sk.* ME.* Chr.* lagh eigh 
biuja för eigh Iaghbiuja, VG.* 1. ater, 
ÖG.* Sådant hembud skulle äfven gö
ras af den som ville flatfaras, VG. II. 
Add. 11:10, och enligt samma lag I. J. 
3: 4; II. J. 8. skulle jord, som man hade 
köpt, hembjudas åt förre egaren om 
man sedan ville sälja den.

Laghbok, f. lagbok. VG. II. M. 8. not. 
47 ; SM. Add. 1: 8. 1. væsgôta, VG.* Öst
göta 1., ÖG.* sujermanna 1., gambla 
-kin, SM.* vsestmanna 1., VM.* kselsin- 
gialanda I., H.* var 1., VG. II. Add. 9: 
pr; 13:1; ME. Egn. 1: l; Chr. Tg. 19:1; 
Eds. 23. -kin, o: denna lagbok, SM. Add. 
12; ME. H. 6. (där Æ. 9; H. 2. åsyftas); 
St.* Chr. H. 7. stadsens I., tliera 1., the- 
ra stads 1., St.* biskopsins I., Bj* lagh 
ok 1 ., se Lagh. vsejia (gen sinuui do
mara) undir -kina, fordra att lagboken, 
så vid t där stadgades om det föreva
rande målet, skulle för den vädjande 
uppläsas, VM.* ; jfr. St. R. 6.

LaghbuJ, laghboj, n. lagligt hembud 
(åt slägtingarne afjord som säljes, jfr. 
Laghbiuja 2). dela Je uni -Jet 1. lagh- 
buj Jaet, o: hvat laghbojet (part. pass. 
af laghbiuja) var seller aei, såsom det 
i de nästfölj. orden förklaras, VM.*

. Laghbundin, adj. (part. pass. af lagh- 
binda) lagligen bunden 1. fängslad. Jiu- 
ver Jaer 1. aer, II.*

Laghböta, v. a. lagligen böta. VG.*
Laghbötir, se Lagkabötir.
Laghdagh, se Lagha dagher.
Lagh döma, v. a. lagligen dömma. -mt 

Jing, = laglikallat, SM* -md sak, o:

dömd att utgifvas, s. st. I. inanni, o: till- 
dömma, VG.*

Lagher (compar. laeghri, superi, laegh- 
ster), adj. 1) låg (i eg. fysisk bein.). 
eller (n. husin) sva lagh aeru, St.* 2) 
låg, ringa (till stånd). )( högher, se Hö- 
gher2. 3) ringa, obetydlig, laeghre, lsegh- 
ster, )( högre, högster, se Högher 3. 
4) ringa, liten, i afseende på antal &c. 
högri vitni aeller laeghri, se Högher 4. 
halvu laeghri at ejum ok vitnnm, hälf
ten mindre till antalet af edgärdsmän 
och vitnen, U. Kg. 11:1. Jfr. Legra.

Laghfang, n. laga fång. Chr.*
Laghfangen, adj. lagfången, lagligen 

förvärfvad. VG.* U.* -git aer raet fan- 
git, ME.* Chr. J. 1: i. aeller aer hun eig 
1., annars, n. om ej umfaerd komber a 
och bajin koma a en bulster, är mor- 
gongåfvan ej lagligen förvärfvad, VG.*

Laghfaster, adj. pålitlig, trovärdig (att 
gå ed), -tae maen, Sk.*, där på ett ställe 
en yngre hs. tillägger denna förklaring: 
mend som er sande och faste udi der- 
ris ordt och sedli. takae man.. i -tæ 
mannae ej, o: en sådan som kan svär
ja i en ed, hvartill fordras lagfasta 1. 
i allm. till edgång behöriga (men ej 
nödvändigt bofasta) män, Sk.*, där man 
ej kan antaga att d. o. betyder bofast, 
ehuru Isl. lögfastr (Grg. Fs. ed. I. 3, 8; II. 
164) öfvs:s: som har fast hem.

Logh forvunnen, adj. lagligen förvun
nen. Sk.*

Laghfult, adv. fullt enligt lag. 1. gan- 
ga (n. ej), ÖG.*

Laghfylghia (Iaghfölgia), v. a. I) full
göra, verkställa det som enligt lag bör 
göras i afseende på en viss sak (jfr. 
Fylghia 8). 1. iord 1. pant, Chr.* fyr sen 
-ght var hanum (n. Jiuvi), inan det var 
verkstäldt som fordrades för att lag
ligen öfverbevisa honom, U.* 2) lag
söka, genom rättegång tilltala någon, och 
mot honom fullfölja sin talan. Chr.*
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Laghfjlla, v. a. lagligen bevisa, fyr- 
ra æn -It värjer a han 1. til hans, si- 
Jan -It ær a han, IL* VM*

Laghfælder, adj. 1) lagligen sakfälld. 
YG. II. Form 39. not. 89; ÖG.* H. p. 9: pr; 
G.* ME.* 1. firi lægher, Uri brut sin, 
VG.II. Add. 12: 2; U.* ME* Chr. Tg. 27: 
pr. 2) lagligen dömd att utbetalas, lö
sa -d brut sin rnæj iorj>, VG. II. Add. 
11: il. huru -d brut skulu takas, ME.* 

Laghfæster, adj. lagligen trolofvad. 
Chr.*

Loghfôræ, v. a. gå ed. Sk.* 
Laghgangin, adj. lagligen gången (om 

ed). Iiete 1. vare -git, ÖG.*
Laghgifta, f. lagligt giftermål, taka 

man til I. )( lônskalægbe, St.*
Laghgifter, laghgipter, adj. lagligen 

gift. 1. bonde 1. man, .ÖG.* ME.* Chr.* 
-t kona, husfru, hustru, VG* U.* G.* 
ME.* St. H. 3; Chr. H. 5 ; Tj. 1: pr. kona 
ær -t til Jere siang, SM.* mö af lagh- 
gipte sæng )( frillobarn ok inö, Chr.* 

Laghgilder, adj. gild, lagligen gällan
de. VG.* ÖG*

Laggierter, adj. (af gærja) lagligen 
gärdad, laggild (om gärdsgård). 1. gar
der, G*

Laghgæld, laghagæld, n. 1) böter för 
fäkreatur som blifvit utan uppsåt dö- 
dadt. U.* (folk ligger i vaja botum ok) 
fæ liggi i -dum, U.* SM. B. 24: i ; 32: l. 
gældi ater söj> 1. fæ mæj -dum, U.* 
VM. II. B. 6: 5. liærjunger af -dum, U.* 
SM. B. 24:1. not. 25; 32: pr; VM. II. B. 23: 
5. all 1. (n. æru) karlgild, U.* 2) i allm. 
laga böter, broar liggin i -dum, U.*, där 
dock d. o., som finnes i en yngre hs., 
troligen är skriffel för lagha botum. 

Lagh gærj, se LaghagærJ.
Laghgöra, v. a. lagligen göra. St. Kp. 

11: pr. not. 25; Chr.* köp ær -giort, fæst 
ær -giorj, &c.ÖG.* (u. Lagh giorjer) hæ- 
rajs næmd (n. skal leta) -giort, a : om

det är lagligen gjordt, n. om eden är 
lagligen gången (jfr. LaghagærJ), ÖG.* 

Laghhiælpa (part. pass. -bulpin, -hol- 
pin), v. a. lagligen hjälpa. IL* VM. II. 
B. 8: pr.

Lagh hæfta (laghhæfda, Chr.), v. a. 
lagligen inesfänga. ÖG.* Chr.*

LaghhælJ, f. = laghahæfj (se Ilæfj» 
lb). ÖG.*

Lagh hæf Ja, v. a. lagligen vinna häfd 
(å jord, genom tre års besittning). ÖG.* 

Laghkallajer, adj. lagligen kallad. 1. 
til svara, kallad till svars, stämd, YG.* 
-at Jing, se ping, -aj mal, lagh stæmd 
mal ok -aj til (n. till tinget), ÖG.* 1. 
genom skriffel för værnkallader, Chr.* 

Lagkaupter, adj. lagligen köpt. G.* 
Lagh klad, se Lagkakland.
Laghklanda, v. a. lagligen klandra. 

VG.*, där fråga är om legodräng som 
ej infinner sig hos den som fäst ho
nom. Jfr. Laghakland.

Lagh krævia, v. a. 1) lagligen fordra 
1. kräfva (en sak, jfr. Krævia 2). sijan 
-krapt (för -kraft, n. part. pass.) ær, 
sedan påstående blifvit väckt (om sko
gens delning), SM.* 2) lagligen tillsä
ga (jfr. Krævia 3). ÖG.* 3) lagligen kräf
va 1. väcka påstående mot person (jfr. 
Krævia 4). Ja skal Jem 1. = til fastu ok 
fæbota krævia, VM.*

Laghkumin, adj. lagligen kommen. 1. 
liijer, lagligen nedkommen 1. likasom 
nedsatt på sin plats (om en ny anlagd 
tomt), ÖG.* Jfr. Æmlaghkumin.

Laghlika, adv. lagligen. VG.* ÖG.* U.* 
SM* VM* H.* Sm.* G.* Sk.* ME. Kg. 5: 
3 ; 7: 2 ; 27. &c. Jfr. Olaghlika.

Laghliker (lakliker, H.), adj. 1) lag
lig. VG.* ÖG* SM.* VM* H.* Sm.* G.* 
Sk.* Jfr. Olaghliker. 2) ordentlig, van
lig (till storlek); i hvilken bem. d. o. 
ännu stundom brukas. 1. man, en full
vuxen man af vanlig växt, ÖG.*

Laghlysa (laghliusa), v. a. lagligen kun-
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göra. VG. II. p. ind. 49; ÖG.* U.* SM* 
VM.* H.* ME.* Si. Thj. 13:1; Chr. B. 48: 
4 ; Add. B. 3. ior J ær laghbii Jin ok -st, 
o: lagligen uppbuden och dess försälj
ning kungjord, ME.*

Laghlysning, f. laglig kungörelse, si- 
Jan I. kom æptir hanum, sedan del blef 
lagligen kungjordt att han var fredlös, 
ÖG.*

Laghlös, se Lagha lös.
Laghmal, n. mål, rätlegångssak. VG.* 

U.* SM.* Jfr. Lagha mal.
Laghman, laghmander, se Laghmajer.
Laghmansdöme, n. 1) lagmansämbefe. 

VG.* SM.* ME.* Chr. Tg. 3: pr. 2) lag- 
mansdöme, lagsaga. SM.* ME.* Chr. Kg. 
1: l.

Lag h ma ns næmd, f. nämnd vid lag
mansting. Chr.*

Laghmans pænningar, m. pl. en årlig 
utskyld till lagmannen. SM.* Chr.*

Laghmans syn, f. •= landssyn. Chr.*
Laghmans Jing, n. lagmansling, som 

hölls af lagmannen, a) för hela land
skapet, SM.* b) särskildt för hvart hä
rad, sedan det gamla landstinget hade 
blifvit forvandladl till en konglig öfver— 
domstol (ræfst). Chr.* )( hæreds ting, 
a: sådant som hölls afhäradshöfdingen 
en gång i veckan, Chr.* Jfr. Landsjing.

Laghmajer, laghman (laghmandr, VM. 
galman, VG.*), m. 1) lagman, domare 
för hela landskapet. VG.* ÖG.* SM.* 
ME.* )( domari 1. mindre domari, se 
Domari 1, 2. timida, uplanda, sujerman- 
na &c. L, U.* SM.* ME. Kg. 4: pr; Chr. 
Kg. 3: pr. virda L, SM. Add. 1: 7. land 
ok L, se Land. 1... Ja han skal Jing 
hava, U* 1. skil, -mans skila 1. skil- 
ning, se Skilia &c. 1. ständer a lagh- 
skilu, se Laghskila. væjia 1. qvælia un- 
dir -man, draga ett mål under lag
mannens profiling, U.* væjia viJ -man,
U. p. 7: l. — Denna titel gifves äfven 
åt Moses, U* Jfr. Bryti, Domber 2,

Hofja 1. 2) enligt H.* domare, svaran
de mot den så kallade domaren i Up
land och de öfriga Svealandskapen, och 
häradshöfdingen i Gölalandskapen. -mans 
domber, H. Kk. 20; p. 11. 3) = laghfa- 
ster man, Sk.*, där dock laghmannum, 
som endast förekommer i en hs., ännu 
mera än laghæ mannnm, som läses i 
texten, kan anses hafva tillkommit ge
nom skriffel (jfr. Lagha).

Laghiuæla, v. n. lagligen anställa ålal. 
1. til mans, SM.*

Laghmæli (laghmale), n. lag, lagens 
stadgande, at L, mæj -li 1. »lum, æp- 
tir -lnm, enligt lag, lagligen, VG.*

Lagreka, v. a. lagligen fästa, skip var 
-kit 1. -kat, a: fäst vid stranden, G.*

Lagryjia (part. pass. n. -rytt), v. a. 
lagligeu kräfva, lagsöka. 1. til (gields), 
G.*

Laghsagha (lanzsagha i många yngre 
hss. af ME. och Chr.), f. (af sighia) 1) 
lagarnes uppläsande för folket af lag
mannen, 1. själfva lagarne som upplä
stes (jfr. min skrift om Sv. ti. ind. s. 66 
o. f ). lyja 1. höra L, U.* SM * VM. II. 
Po- 24-' i; Sm * 1. var hon byrias sva, 
Sm.* nu ær I. ijur lyktaj, ÖG* 2) 
skriftligen upptecknade lagar, vigers 1., 
U.* 3) lagsaga, det under lagmannens 
domsräl t lydande område. VG.* U.* SM * 
VM.* ME * Chr.^ Jfr. Folkland. uplan
da, nærisk 1., SM.* land ok 1., allilt. 
SM. pj. 8: pr; ME. Kg. 7: pr. innan 1. utan 
land ok 1., VG.* ÖG.*(u. Land); U* SM. 
Add. 1: i, 7, 9; VM.* ME. Egn. 33: 2; pj. 
16; Chr. Tg. 14; Tj. 17. utlændis ok n- 
tan 1., = utan land ok 1., ÖG.* -ghu (gen. 
sing, för pl.) mællum (jfr. Karina), U.* 
Jfr. Frijlös I.

Laghsighia, v. a. lagligen säga. Ja ær 
-saght til (n. ejar, jfr. Sighia), ÖG.* 1. 
iorj ater, lagligen uppsäga jord (om 
landbo), U.*

Laghskila, f. I) lagmannens ämbets-
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utöfning att förklara hvad lagen stad
gar om förekommande mål. laghmajer 
ständer a 1. rættri, a: är stadd i denna 
ämbetsutöfning, U.* Jfr. Skilia. 2) = 
laghsagha 3. innan land ok 1., VM.*

Laghskilder, adj. lagligen skild. OG.*
1. vijer bol, ÖG.*

Laghskillinger, se Lagha skillinger.
Laghskipt, lagha skipt, f. = laghskip- 

te. ME*
Laghskipta, v. a. lagligen dela. VG.* 

ÖG.* Jfr. Luta.
Laghskrote, n. laga delning. ME.*
Laghskfpter, adj. 1) lagligen delad, 

lutskipt ok -t iorj, se Lutskipter. by 
ær 1., VM.* 2) skild (från en annan) 
genom laglig delning (af egendom), va
ra 1. vijer fajur 1. son sin, ÖG.* Jfr. 
Oskipter.

Lagsköth gardh, m. = skutgardh. Sk.*, 
där d. o. i en hs. troligen rättare skrif- 
ves lag skutb gard, och en yngre hs. 
har lovskattegaard.

Laghslit, n. (eg. lagbrott, AS. lah-sli- 
te) försummelse 1. tredska att uppfylla 
en i lagen ålagd skyldighet; äfven bö
ter för sådan försummelse; förekom
mer här om: 1) a) försummelse att er
bjuda läkare åt en sårad, böta firi -tit, 
SM-* b) böter för sådan försummelse. 
Læsse bot heter 1., SM.* sæx öra &c. 
ær -tit, U.* H. M. 8. han vær -tit fore 
malsægkandanum ok æi fore kunungi «ce., 
han är fri för dessa böters erläggande 
till målsegaren, och de betalas i sådant 
fall icke häller till konungen och hä
radet (ty att han icke skulle vara fri 
för böter till konungen &c. då han är 
fri för böter till målsegaren, kan omöj
ligen vara meningen, ehuru denna hade 
varit riktigare uttryckt om i st. f. æi 
hade stått sva), U.* 2) tredska af den 
som blifvit förordnad i nämnd, och ej 
vill värja 1. fälla, böte hvar jera -tit,

n. den i det föreg. omtalade tredskan 
(jfr. Böta 4), H.*

Lagh sokn, lagha sokn (pl. -söknir),
f. rättegång, lagsökning, utsökning af 
böter, 1) i allm. VG. IL J. 23; SM. pg. 
6: pr. frijer i -num, SM.* 2) enligt 
ÖG. betecknar lagha sokn lagsökning med 
tre ting och tre fämter. ut sökia (alla) 
-nina 1. -nir (ok sva lionga Jing æftir) 5 
gialda niu marker 1. böta firi 1., o : där
för att han ej utan lagsökning gjort 
rätt för sig; fallin firi 1., skyldig att 
böta &c., se gl. vid ÖG. 0. sokn.

Lagkstandin, adj. 1) lagståuden, som 
stått 1 laga tid (så alt den ej mera kan 
rubbas), Ja ær gipt 1. 1. skipti -dit, 
SM.* iorj sum æi ær lagh bu Jin ok 1., 
0: ej hembuden åt säljarens slägtingar 1. 
ej af dem inom laga tid löst, U.* lagh- 
lika upbujin 1. laghbudin ok 1. ior J, 
ME.* Chr. J. 10. pr. iord opbiudha ok 
-standna göra, Chr. Add. D. 1. 2) lag
ligen beståndande 1. gällande. VM.*

Laghstæfnæ, f. sammankomst som är 
lagligen bestämd att hållas på en viss 
dag. Sk.* læggiæ manni 1., læggia 1. fo
re man, &c. Sk.*

Laghstæfnu dagh, m. en till samman
komsts hållande lagligen bestämd dag. 
Sk.*

Laglistæinna, v. a. 1) lagligen bestäm
ma, utsätta (ting till hvilket man stäm
mer en annan). 1. lionga Jing, ÖG.* 2) 
lagligen stämma (person) 1. instämma 
(sak), vari -mder, SM.* han ær -rnder 
ok laghjingajer 1. laghfölgder, ME.* 
Chr. Tg. 28. Ja ær -mt, VG.* -md mal, 
ÖG.*

Lagh surin, adj. (af sværia) lagligen 
svuren, hyr ær 1. nijer, a : dess råmär
ken, som utvisa tomternas omkrets, äro 
lagligen nedsatta och med ed stadfä- 
stade (jfr. Sværia), ÖG.*

Laghsökia (part. pass. -sökter 1. -sot- 
ter; -kian för 1. han, ME.*), v. a. 1)
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lagsöka, lagligen tilltala. ÖG.*U.*SM.*
H. * Sk.* ME.* Chr.* -as til sak sinna, 
-kter til fullan JiufnaJ, SM.* 2) lag
ligen åtala. Chr.*

Laghtakin, adj. 1) lagligen tagen. 1. 
husfru I. hustru, U.* H. Æ. 6: i. hete Je 
kona 1. ok æi rantakin 1. valdtakin, U.* 
SM.* H. Æ. 2: pr; ME. G. 4; S(. G. 4: 2; 
Chr. G. 4: 1. 2) lagligen antagen 1. be
stämd. VG.*

Logh vapn, n. pl. lagliga vapen. Sk.*
Laghvara (-varna, U. i en yngre hs., 

part. pass. -varajer, -värjer), v. a. lag
ligen tillsäga. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. 
II. Kr. 5: 4. 1. til skiptis, ÖG.* 1. præst 
(n. Jær) til, n. att raj a klokku læg- 
gia, Sm.* -ajer af (n. bole), tillsagd 
att afflytta (om landbo), ÖG.*

Laghvardnajer (laghva'rnajer), m. lag
lig omvårdnad och ansvarighet (jfr. VarJ- 
najer). Ja ær han i 1. hælsingia, H.*

Laghvarjer, adj. (part. pass. af -vær- 
ia) lagligen befriad från ett mål 1. en 
anklagelse (äfven utan försvar inför 
rätta), han gik 1. af lionga Jingi, o : fri 
från saken, sedan han hade fullgjort 
det som i det föreg. är föreskrifvet, ÖG. 
R. 26; pr. varin -vard, o : fria från an
klagelsen för stöld, då tjufgodset ej 
hade blifvit funnet hos dem, St. Thj. 2: 
pr. vari I. ok böti bot &c., o: fri i af- 
seende på viljagärning och böte endast 
vådabot, St.*

Laghvarjer, part., se Laghvara.
Laghvinna (part. pass. -vunnin), v. a. 

1) genom rättegång lagligen öfverbevi- 
sa, så att den tilltalade blir fälld åt sa
ken. VG.* ÖG.* U.* VM.* ME.* St. Kg. 
17:1. not. 32; DrVI. 3, 4,6; Thj. 20. 1. man
I. -vunnin til draps, JiufnaJar, sak sin- 
nar &c. U.* VM.* H* ME* St. Eds. 16: 
pr. värjer man -vunnin (n. Jær) til, Jæn 
-vunnin ær til, U.* SM.* -as up a ræt 
sin, o: genom bevisning om sitt brott 
befordras till sitt förtjenta straff, U.*

2) afdömma en sak, så att den tilltalade 
sakfâlles. ræfst haver -vunnit malit, -vun
nit mal, -vunnin sak, ÖG.*

Laghvaxen, adj. kommen till mogen 
ålder, mogande. Sk.*

Laghværia, v. a. lagligen försvara (in
för rätta). 1. iorj, ÖG. ES. 15: pr.; men 
-vart, ÖG. Kr. 3:1, är troligen skriffel för 
laghhæfjat. Jfr. Laghvarjer.

Laghværn, f. laglig hägnad. 1. hvar vij 
annan halda, SM.*

Laghjing (laghajing), n. 1) lagligt 
ting i allm. VM.* Jæt ær 1., VM.* 2) 
ordinarie ting som hölls på rätt tings
ställe och bestämda tingsdagar; ofta, 
då I. i pl. (med 1. utan num. Jry) näm
nas, menas efter hvarandra följande 
tingsdagar, inom hvilka i ett rättegångs
mål en viss handling skall fullgöras, 
mæjan -gin æru, Ja sum 1. æru, a : un
der tingsterminerna (JingariJir), VM.* 
fyr æn næstu 1. koma, före nästa tings- 
termin, VM.* 1. æru inne, sva længe 1. 
standa, tha mesta 1. ater inga, a : tings- 
tenninen är ine 1. påstår, nästa tings- 
termin börjas, Chr. Kg. 26: 1; Tg. 6:1; 
jfr. Tg. 8. a -gum, i næstu -gi &c. VM.* 
firi 1., inför folket på tinget, VM. I. M. 
22; Chr.* biuji (vaja ej) i -gum hun
daris Jingum Jrim ok folklands Jin- 
gum tvem (då orden hundaris Jingum 
&c. inehålla en förklaring öfver de föreg. 
i -gum), U* i -gum ok a Jrim hun
daris Jingum &c. U.*, där orden -gum 
ok a läsas i gamla edit, af U., men ok 
a äro oriktigt tillagda, fangaman a fram 
koma i Jrim -gum, i Jrim -gum i he- 
mult standa, o : i Jrim hundaris Jingum, 
och således inom tre veckor, U.* stan
di mæt Jry 1., ganga ej i jrim -gum 
eno ej fæsta andrn til sighia JriJiu 
ganga, gangi Jæn ej i -gum höte vit- 
num i (n. enu) Jingi lati sea i ajru 
sværi i JriJiu, U.* vaja ejar aghu gan- 
gas i -gum, byrjamanni var bujit i
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-gum, æn han biujer til i -gum, he- 
mulsman skal fram koma i -gum, för
falls vitni skulu frammi vara i -gum, 
mæn Jer dela i -gum, ej ganga 1. fylla 
i (rættum) -gum, fyllir han sva i -gum, 
gangi sva Je eja i -gum, göra Jer sei 
Jæt i -gum, ræt göra i -gum æptir do
marans dom, o: inom de Ire ling, som 
på de förut anf. slällena uttryckligen 
nämnas, U.* vakta sin 1., o: iakttaga 
det som bör göras inom de tre tingen, 
U.* til biuJa, væj up biuja &c. i Jrim 
-gum, iorj ser laghbujin, fram koma 
&c. i (n. Jrim) -gum, i (n. Jrim) -gum 
)( a (fyrsta) Jingi, i rættum -gum, SM.* 
fælla 1. firi sik, se Fælla 4. fari til Jings 
ok krævi.. krævi a ajru krævi a Jri- 
Jiu -gi, i samo Jinge balde vij ban tu
1. Jær æptir, döma, sökia &c. i (n. Jrim) 
-gum, væria sik a (n. Jrim) -um, VM.* 
ganga ej i rættum -gum, VM. II. pg. 
12: 4. malit ater til -ga, n. till tre (ing, 
såsom i det föreg. är sagdt, för alt ut
föras af målsegaren, VM.* lialda -gum, 
iakttaga de tre ting som i det föreg. 
nämnas: Jing lægs hanum . . annat .. 
JriJia Jing, VM.* fram 1. vijer koma 
i Jrim -gum, koma til svara innan -gum, 
a: fyrsta Jing annat ok JriJia, ME.* 
innan try 1., i trem -gum, Chr. J. 30:
2, 4. 3) I ÖG.* benämnas så fyra årli
gen på bestämda dagar hållna ting, an
tingen därför att ingen stämning till 
dessa ting egde rum, utan folket borde 
själfmant där infinna sig, hvarför dylika 
ting i de T. lagarne kallades ungebo
ten 1. echte ding, Lat. plucita legitima, 
1. därför all lagarne troligen då upp
lästes för folkel (jfr. Laghsagha 1), så
som om de T. echte ding, hvilka på 
liera ställen, likasom enligt ÖG., höllos 
på vissa dagar, finnes uttryckligen stad
gad t, t. ex. dri gerichtsdage sollint alle 
jar sin, da man der herrn recht erzele 
(Bacharacher Weislhum, af 14:de årh.,

hos Gr. RA. s. 825), och i anledning 
hvaraf namnet echteding äfven kom
mit att gifvas åt de på dessa ting upp
lästa lagar (se Hit. Gl. o. echtding).

Laghjinga, v. a. utföra rättegång på 
(tre) ting, ålala (sak) 1. tilltala (person) 
på lag Jing. -gis Jæt = Jær a til talas a 
Jrim Jingum, U.* -gi Jær sum gær- 
ningin ær gör, o: tali til hans a (u. enu) 
Jingi andru ok JriJia, U.* VM. II. pg. 
15; ME. pg. 21: pr. Jær -gis ok sökis, 
U.* SM.* -ge til hans (um Jry Jing, 
såsom på ett ställe tiliägges), VM.* til 
hvilikis mans -gat ær, VM.* bolfasta 
mæn skal man 1., H.* han ær (lagh- 
stæmder ok) -gajer, ME.* Chr.*

Laghjings manadagher, m. lagtings- 
måndag; så kallades en af de fyra mån
dagar om året, då, enligt ÖG.*, lag- 
ting hölls (jfr. Laghjing 3); af dessa 
inträffade tre på de tider då, efter slu
tade vår-, höst- och vinterferier (var-, 
an- och iulafrijer), tingsterminerna åter 
börjades, och den fjärde, tilläfvenlyrs 
senare tillkommen (likasom i Tyskland, 
där i en äldre tid varit tre dylika tings- 
dagar, men en fjärde på några orter 
blifvit senare tillagd, jfr. Laghjing 3, 
och Gr. RA. s. 826), näst efter midfa- 
stosöndagen. Den sistnämnde af dessa 
dagar (dies lunæ 1. sec anda feria pro
ximo post dominicam lecture quee di- 
citur laghthingxmanadagher) nämnes i 
tre bref af åren 1313, 1318 och 1345, 
alla skrifna i Linköping {Sv. Dipl. N:r 
1909, 2143, 3914).

Laghtings time (pl. -tinga timar), m. 
= Jing timi. Chr.*

Laifa, Laigha, Laigia &c., se Leva, Le- 
gha &c.

Laigi, n. jord som gifver en viss le- 
ga. mark 1., G.* Jriggia marka 1., i 
T. öfvs. das czu hure geit vor III marc, 
G.* Utan tvifvel har Gotlands mark 
laigi, likasom Uplands markland, ur-
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sprungligen varit en jordegendom, hvar- 
af en landbo erlagt en mark i afrad 
(jfr. Markland), ocb således Jriggia mar- 
ka 1. jord, för hvilken befaldes 3 mar
kers afrad; men den stämpel, hvarmed 
en jordegendom sålunda en gång blif- 
vit märkt, har därvid suttit fast ännu 
på en tid, då dess grund och betydelse 
längesedan blifvit glömd. 1 Visby Råd- 
husarkif finnes ett bref af år 1527, 
enligt hvilket tre markaleghe i Hab- 
lingbo socken såldes så, att eppther 
land/ens gangh och gammell sydwane 
hvart markaleghe koslade 12 marker. 
I G. Bergs berättelse om Gotland af 
år 1654 förekommer bland annat den 
fråga, ”hvad ett marckleye vara, och 
hvarutinnan det bestå skall, därpå man 
sanningen likmäligare svar ey hafver 
kunnat bekomma, än att ett marckleye 
skulle vara och bestå af 5 tunneland 
åker eller femb mans slätt äng, eller ock 
af halfparten hvarje, såsom af 2 1/2 tun
neland åker och 2 ‘/2 mans slätt äng” 
&c. (Handl. rör. Skandin. hist., XXIX. 
s. 391). I Gotlands jordeböcker ända 
till medlet af 18:de årh. är markleje 
vid hvar gård anmärkt; men i de nya
re jordeböckerna äro dessa antecknin
gar uteslutna.

Laigulenninger, m. (Isl. leiglendingr, 
N. leiglending) landbo, arrendalor. G.*

Laika, Laila, Laija &c., se Leka &c.
Lakan, n. lakan. Se Linlakan.
Laker, m.? fel, brist, boa laka ahu- 

snm, U.*, där d. o. i åtskilliga nyare hss. 
förklaras som tak dråp, thet som la ker, 
hvilket synes bekräftas af ett Isl. ord 
lakr, n., som finnes hos BH. och öfvs:s 
stillatio, men detta är troligen ett nya
re ord, annars leki, m., af verb. leka, d. 
s. som det hos oss brukliga läka, hvilket 
säges om ett kärl som har hål 1. spric
kor, hvarigenom en vätska utrinner, och 
läcka, hål i ett fartyg, hvarigenom vatt-

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XU

net kommer in i fartyget. Den ofvan 
anf. bem:en är mera antaglig, och fin
nes ännu qvar i vårt språk, då visäga: 
lack och lyte, äfvensom belacka, til
lägga någon fel, förtala; och samma 
bem. har o. lak i D. folkspråket och 
flera dialekter (jfr. Mb. Dial. L., och Ih. 
Gl. o. lack), h varm ed kan jfs. Isl. lakr, adj. 
dålig, ringa (eg. som har fel 1. brister); 
men det af Ih. anf. Isl. hlakka, glädja 
sig, eg. skrika som en örn, hör icke 
hit. För laka står genom skriffel lasa, 
H. Kk. 2: 2.

Lalandsk, adj. från ön Laaland i Dan
mark. Sk.*

Lamb, n. 1) lamm. VG. II. R. 17; III. 
102; ÖG* U.* SM* VM.* Sm.* ME. B. 
27: 3; 35: 2, 4; 37: pr; pj. 10: pr. 2) får 
(äldre 1. yngre). G.* På Gotland bru
kas ännu o. lamm i samma bem. Jfr. 
Bolamb.

Lamber, adj. lam. 1. seller lytter, ME.* 
St. SV1. 8; Chr.* krumpin seller 1., ME.* 
St. SVd. 2: pr; Chr. SVd. 1:1; 2: pr. Jfr. 
Lejungs-, pinglami.

Lamskin, n. lammskinn. St.*
Lan, n. (troligen af lsea, Isl. ljå, och 

ursprungligen f. såsom andra verba- 
lia på -an; jfr. Lanardroten) eg. lån 
och försträckning (commodatum och mu
tuum); det senare har n. ej särskildt 
namn, hvarför d. o. betecknar än det 
ena af dessa kontrakter, än det andra, 
och än båda, utan att det alltid kan 
bestämdt urskiljas hvilketdera som me
nas; likasom ordet stundom inefattar 
både kontraktet och den lånta saken, 
då annars blott ettdera menas. U.* Chr. 
Kp. 14: pr. I. seller legha, se Legha. 1. 
ut Isena, Bj.* Iser man andrum 1. Ja 
ma Jset aldrigh tapses, Sk.* taka 1. (af 
andrum), VG.* ÖG. B. 26: pr; ME. Kp. 5: 
i. 1. taka up a iorj sina, n. korn seller 
ajra psenninga, o: mot pantsättning af 
sin jord, ME.* taka (grip, hsest, psenninga)
r- 48
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at lane, emot taga som lån 1. försträck
ning, VG.* ÖG.* VM.* taka 1. at lane, 
VG* taka til lans (af andrum) basto- 
vo, fcræl &c- VG * SM.* St. B. 20: 2; Kp. 
9; R. 17; Chr. Tj. 22. taka J)ræl &c. la- 
ni (af andrum), U.* ÖG.* Bj.* leghia seller 
lane taka (af manne), se Leghia 1. vi}> la- 
ni taka, VG.* hava hus lani, ÖG.* 1. 
ater gælda, Bj.* 1. hem flytia 1. föra, æ 
skal 1. hem, VG. I. R. 10; II. R. 25; p. 42; 
ÖG. B. 26: pr. 1. a leande hem (1. ater) 
bæra (1. föras), U.* SM.* VM. I. B. 34: 
pr; II. Kp. 9; ME. Kp. 5:1. arfit var bæt- 
ræ sen lanit, o: mera värdt än de för
sträckta pänningarne, Bj. 1: 1. Detta 
ord förekommer äfven om begagnande 
af skog, se Legha. 2) kredit, anstånd 
med betalningen vid köp (då det an
ses som oin köparen hade lånat de 
pänningar, med hvilkas betalande han 
fått anstånd), komber eig lan i, med- 
gifves ej anstånd, St.* Jfr. Lana 3.

Lana, lsena, v. a. 1 a) låna ut, gifva 
lån 1. försträckning (se Lan 1). VG.* 
SM.* Bj * ME.* St.* Chr. Kp. 8;Tg.32. 
)( legho sælia, U* VM. II. Kp. 9,13: 3; 
ME.* Chr. Tj. 22. I. (manne) pænninga 
a iork 1. gods, a: mot pant af jord 
&c. ÖG.* St.* 1. ut, ME.* Jfr. Bort-, 
Ut lana. — I bildlig bem. brukas d. 
o. om guddomliga nådegåfvor. septer 
Jjy . . sum gnj) haver os Isent, ME.* 
b) medgifva begagnande af fast egen
dom utan betalning. 1. andrum skogh, 
lemna åt en annan rättighet att bruka 
skogen, ÖG.* 1. )( legholata, n. iorJ>, 
ME.* 1. (manne) hns 1. hserbserghe, ME.* 
Chr. Kg. 24:1; 25:1; DrVl. 17. 2 a) e- 
mottaga till låns löst gods. )( leghia, 
VM. I. B. 34: 1. b) hafva tillåtelse att 
begagna hus utan betalning. 1. hus sel
ler leghia, VG.* 3) lemna anstånd med 
betalning (af hvarjehanda skuld). St. 
R. 16: i. Jfr. Lan 2.

Lana, f. (Finn. =) ett slags fiskenät

som brukas i strömmar. ÖG.* Jfr. Den 
Svenske fiskaren, edit. 1826, s. 76.; Rz. 
s. 391.

Lanardroten (lönar droten, landroten), 
m. (Isl. lånardréttinn) husbonde. VG.* )( 
landhoe, VG* Att lanardroten är or
dets eg. form, vitnar det anf. Isl. or
det, hvilket Fr- öfvs:r: ”herre, hvilken 
den är skyldig trohet, som af honom 
har fått sig något betrodt, tilldeladt”; 
jfr. Lana, som äfven har varit brukadt 
i afseende på fast egendom. Då ordet 
skrifves landroten, är detta tydligen 
endast en förkortning, men häraf har, 
genom falsk härledning, uppkommit land 
droten, lands droten (jfr. Land droten); 
lönar droten däremot (VG. I. O. 7.) har 
utan tvifvel, om det ej är skriffel, upp
kommit genom härledning från lön, och 
ordet skulle då betyda herre, af hvil- 
ken någon har lön (såsom d. o. ock för
klaras i gl. vid NS., där det dock 
härledes från lån, som antages vara 
f, afljå), hvilket också öfverensstämmer 
därmed, att på det motsvarande stäl
let, VG. II. O. 1: pr., talas om den som 
dræper sin rætta liærra sum han havir 
tro givit.

Land, n. 1) land, jord. )( vatn, sior, haf, 
VG.* ÖG.* U.* SM.* H.* Sk.* fara af 
-di, a: ut på sjön, ÖG. B. 43: pr. fara 
af -di ok up a annat, a: från den ena 
stranden af en ström, ett sund 1. en sjö 
till den andra, SM.* ægha 1. byggia a 
baÿin 1., a: flodens båda stränder, SM.* 
vij hulikit 1., a: hvilken af stränderna, 
SM. B. 20: 5. andro -de nærme, närma
re landet på endera sidan af sjön, ME. 
B. 21: pr. fæsta dot holm viji 1. sit, U.* 
föra man a land (up), U.* SM.* dragha 
skip a 1., SM* bæra fæsta 1. (jfr. Fæst 
4), St* a jnrro -de, föra goÿs &c. (n. 
ur fartyg) in til -ds, go]>s til -ds dri
vit &c. Bj.* kasta (man utbyrjjis) in til 
-ds, a: mot stranden, )( ut a sion, Bj.*
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dela taker I., kommer till landet, o: slu
tas, U.* ME.* Jer sum 1. ok lotir ægha, 
se Luter. Jfr. Bo-, Bya-, Laups-, Span
na-, pokke land. 2) jordegendom, firi- 
göra -di ok lösum öra 1. örum, allitt. 
VG.*, där 1. synes svara mot iord och 
ej mot lansvist i I. O. 4; jfr. firir gort 
hverium peningi fiar sins i lande oc 
lausum öyri, ML.GulL.Landsl.28. (NGL. 
II. 121). givi (n. niorghongavo) af lan- 
dum ok gar Juni, ME.* Chr.Kg. 10: l. Jfr. 
Attungs-, Halfmarka-, Halfortugs-, Mark-, 
Pænnings-, Öres-, Örtogha land. 3) lan
det, landsbygden. SM.* St.* )( köpstajer, 
SM.* (u. Köpstajer); Sk* ME. Egn. 24; 
Chr.* -det )( stadlien, Bj.* a -di 1. -de- 
no, pa -det ( )( i hyn um), VM.* Sk.* 
iorJ a -di )( garjer i köpstaji, U.* bor 
smijer a -di, U.* (fyrsta), an nur, JriJia 
kirkia a -di, då n. ej den kyrkan räk
nas som var byggd i vi, där staden 
sedan anlades, G.* 4) land (i allm.), 
rike. Sk.* ME.* St.* Chr.* 1. ok riki, U.* 
SM.* Sk.* ME.* i -dit fara, flytta hit 
till riket, St. Æ. 19: i. landsens hærra 
(jfr. Hærra 2), Chr. H. ind. 8. stadlien (n. 
Stockholm) ok -det, se Stajer. all, hai- 
Jin, kristin 1., helga 1., G.* i -deno, i 
orten, Chr. Kg. 24: l. 1. skulu mæj la- 
ghum byggias, se Lagh 1. sva skiptis 
-dum tvæggia konunga mællum, H.* bo
ta vij 1. ok konung, VG.*, där med I. 
måste menas härad, om det ej är skrif- 
fel för hæraj. Jfr. Fadhur-, Flut-, Fo
ster-, Fædhernis land. 5) landskap. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* H.* Bj.* ME.* )( hæraj, 
VG.* ME.* alt -dit, hela landskapet, 
VG* ÖG.* VM* G.* 1. ok laghsagha 1. 
laghskila, se Laghsagha, Laghskila. i 
-di 1. -dino, hær i -di, i -di Jæssu, hit 
til -ds, a: detta landskapet, VG.* ÖG.* 
VM.* Sk.* vart 1., VG.* VM * innan 1. 
utan -ds, VG.*(u. Innan, Utan); ÖG.* 
G.* Sk.* (a) -di oru, n. Gotland ( )( a 
Huta och yr -ds asyn), G. 1,2: pr; 8:2;

Add. 5: 2. -da mællum, VM.* H.* G.* af 
-di fara &c., o: från landskapet, VG.* 
Sm.* ganga af-de, gå i landsflykt, VM.* 
utsvoren af -di, 1. flya 1. ryma, VG.* U. 
Æ. 21: l; Kp. 9: 3; Goll. 2: 2; Sk.* -dsins 
lagh, VG. 14: 17; ÖG.* -dsins hok, se 
Bok. asyn 1. tolf skadika mæn af -dino 
næmna, VG.* -ds asyn, se Asyn 3. byta 
tolf 1. siex marker landi, G. vij 1. ok 
vij vægh, vid väg som går genom lan
det, o: vid allmän landsväg (jfr. Asker), 
VM.* 1. ok landsmæn, SM.* (i) friji 
vari 1. ok laghmajer, U.* SM.* VM. II. 
pg. 24: l. firi I. ok laghman, inför lag
mannen och de på landstinget samlade 
landsmännen, VG.*VM.* taki lofaf-de 
ok laghmanne, ME.* Chr. B. 29: 2. fara 
undir 1. ok laghman, se Fara 1. halda 
dom sin undir 1. ok laghman, se Halda 
1. mæj -ds raji 1. minne, o: landsmän
nens, G.* ME. B. 24: 4. Jaim 1. Jy vildi 
ai 1. Jula, 1. vildi brenna kirkiu, 1. skal 
han frijlausan dyma, G* Jfr. HæfJ 3, 
Höfjingi, Norjan, Byma, Sunnan, Folk
land, I tanlands; Af-, Inlænda; Hær-, In-, 
Htlændsker; Nor-, Iplændingiar.

Landafæghir, landafæghi, m. landstry
kare. Se Lurker. Senare delen af d. 
o. bör troligen härledas från fæghia (Isl. 
fægja. T. fegen), feja, putsa, polera, 
äfven sopa (ett golf), så att landstry
karen säges med sitt kringvandran
de sopa landet, och en liknande bem. 
af o. stryka (Isl. strjdka) ligger till grund 
för ordet landstrykare, likasom den som 
idkeligen gör uppvaktningar hos förnä
ma herrar, stundom kallas trappsopare.

Landamæri, n. gränsort mällan land
skap 1. riken, pl. gränser. VG. I. CB. not. 
1; II. p. 44, 45; IV. 10. nott. 2, 50; ÖG.* 
VM.* H.* ivir 1., hærfærj til -ris, o: 
rikets gräns, SM.* ME. Kg. 6: 3; Chr.* 
sva sum sigs i -rum, o: i stycket om 
gränserna mällan Sverige och Danmark, 
VG.* 2) landområde inom vissa grän-
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ser (jfr. Lat. fines, Hebr. biaj). siu bi-
skupsdöme &c. inæ]i -rum j>era, bus ok 
land mæj> arliknm ingældum ok -rnm 
bera, land a 1. (på dess område) væria 
&c. SM.* ME. Kg. 1, 3:1; 5: 5; Chr.* 

Landamærki, n. gränsmärke mällan 
landskap. VG.*

Landar, se Landi.
Landboa bol, n. gård som inehafves 

af landbo, utarrenderad gård. ÖG.* 
Landboa ior]>, f. = land boa bol. ÖG.* 
Landboe (landbo; -bo för -boa, gen. 

pl. VG. IV. 16: 12.), m. landbo, arrenda- 
tor. VG.* ÖG.* Ü* SM.* VM. I. Eps. 2: 
4; H. J. 5; Sm. 2:1. not. 26; G* Sk.* ME. 
Egn. 30: pr; EJas. 9; SVf). 9. skatfabondc 
eller 1., Chr. B. 19: pr. Delta ord före
kommer i yngre hss. i st. f. bryti på 
några ställen af Sk.* Jfr. Bondi, Bry
ti, JorJjattari, Jorjnrghandi, Lanardro- 
ten, Land droten, Æghandi ; Alinænnings-, 
Kirkiti landboe.

Landbonde, m. = landboe. U.*
Land droten, lands droten, m. husbon

de. )( landboe, ÖG.* dræpa 1. sin, VG.* 
Detta ord har genom en falsk härled
ning uppkommit af landroten 1. lanar- 
droten; se Lanardroten.

Landfaster, adj. fast vid land (på sjö
bottnen). 1. holmber )( flotholraber, U.* 

Landfesta, f. ett stycke land vid bräd
den af en ström, vid hvilket den till 
en qvarn hörande dammbyggnaden fä
stes; 1. rättigheten att vid en annans 
jord fästa en sådan byggnad, fa 1. mæ]> 
fest ok iiinferd, köpa I., VG.* Jfr. Bar]> 
fesfe.

Landfeste, n. (N. =; Isl. landfestar, f. 
pl.) fästa, tåg hvarmed ett fartyg bin- 
des vid land. St.* Jfr. Faest 4.

Landgildi, n. (af gaelda) 1) landgille, 
afrad. Sk.* 2) = landgarld. ME.* 

Landgæld, n. = afgæld 1. ME.* 
Landgöma, f. landets förvarande 1. 

skyddande (för fiendtligt infall). U.*

Landi (pl. -dar, -da; fender, VG. II. p. 
47. allandae för alfe landæ, VG.*), m. 
(Isl. =) landsman, landskapets inbyg
gare. allir -dar, VG. I. R. 2; II. R. 2; 
G.* Sk.* hans 1., varir -da, hans lands
man, våra landsmän, VG. I. p. 13; II. p. 
47. byti allum -dum &c. G.* -da sak, 
böter som tillfalla landsmännen, G.* 
Jæt kumber up firi alla -da, o: för lands
männen på landstinget (gutnalÿing), G.* 
-dæ domæ, n. det på landstinget sam
lade folket, Sk.*

Landroten, se Lanardroten.
Lands almænninger, -asyn, se Almæn- 

ninger 3 d, Asyn 3.
Lands bok, f. = landsins bok, se Bok. 

væÿia sik undir sina 1., H.*
Lands bro, f. bro, hvilken det åligger 

flera härad att bygga och underhålla. 
ME* Chr. B. 3: 2.

Lauzby, m. landsby, by på landet. Sk.* 
Landsdomari, m. 1) konungens äm

betsman, som på konungens vägnar ut- 
öfvade högsta domare- och verkstäl
lande magien inom landskapet. VG.* 
Jfr. Doinari 1, Lands hærra. 2) domare 
på landet, landtdomare. 1. af siettungi, 
G.* 3) landsdomare, domare öfver hela 
landskapet. Sk.* 1. i skane, Sk.*

Lands droten, se Land droten. 
Landsfogate (landsfougte), m. lands- 

höfding. Chr.* konungs 1., Chr.*
Lands hærra, m. = landsdomari. VG.* 

Jfr. Hærra 3.
Landshöfdinge, m.=landsfogate. Chr.*, 

där dock d. o. endast förekommer i en 
af de yngsta hss:na, felaktigt för hæ- 
redshöfdinge. lands höfjiingiar, VG. IV. 
15:10, hör ej hit; se Höf^ingi.

Landsiord, f. ett genom skriffel till
kommet ord, som i en yngre hs. före
kommer i st. f. buz iord, VG.*

Landskap (landsskap), n. landskap. 
VG.* U* SM.* ME.* Chr. Tg. 40:pr. alla 
(rättare all) 1. hær af riket, St. Add. A.
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Landskyld, landskuld, lands skyld
(landskild), f. 1) landskyld, afrad. VG.* 
ME.* 2) = afgæld 1. ME.* Chr.*

Landsköp, n. landsköp. Chr.*
Landsköpare, m. en som gör lands

köp. St.*
Landslagi), n. pl. 1) allmän lag: a) 

landskapets allmänna lag. )( kirkiu ræt- 
ter, U. Kk. 15: 2; SM.* )( roja rætter, 
U.* ræt 1., ü * VM.* ganinl 1., SM * 
dylia, skipta, böta &c. æptir -ghum, VG.* 
ÖG.* ü* SM.* VM* H* æptir -ghum 
hælsingia, H.* böta æptir -ghum, n. 
för dräp, sår 6cc., )( Jæt ær ngilt 1. Jer 
hava brutit ejsörit, VG.* ejer æptir 
-ghum, U.* mæj (a: enligt) -ghum ( )( 
mæj kirkiu ræt), U.* SM.* H.* Jæt a 
undir 1. standa (ok undir kunungs dom 
ok laghmans skilu), lyda under allmän 
lag och domsrätt (och ej under kyr
kans), U.* SM.* stande Jæt til -gha, 
Jæt agher i -ghnm vara (jfr. I 5), SM.* 
skipta kæstum i -ghum, enligt allmän 
lag, a: på landet, )( à torghe, a : i stad, 
SM.* göra brut i -ghum, a: som sko
la bedömmas enligt allmän lag (såsom 
sår &c.) och ej som edsöresbrott, SM.* 
rojin ligger i -ghum, a : där dömmes en
ligt allmän lag, U.* liggin i -ghum, för
dern bötas vanliga 1. enkla dråpsböter 
enligt allmän lag (och ej de högre bö
ter som i det föreg. stadgas för dråp 
å uppbördsmännen själfve), U.* bryta 
ivir (a: mot) 1. (jfr. Ivir 6), U.* h) ri
kets allmänna lag. svergis beskriven 1., 
Chr.* æptir -ghum, ME.* Chr.* böta 1. 
dylia æptir -ghum, a : såsom i allm. är 
stadgadt då det ej är edsöresbrott, ME.* 
havi vald kæra.. æpter -ghum, a : så
som för hvart brott i allm. är stadgadt, 
utan afseende på det svårare stralf som 
i föreg. cap. är utsatt, Chr.* c) den på 
landet gällande allmänna lag, landsrätt. 
St* )( stadsens lagh, St* 2) = lagh2. 
biuja 1. firi sik, ÖG.* standi fore mæj

-ghum æller Iagha botum, a: ed eller 
böter efter allmän lag, och ej såsom i 
det föreg. är sagdt, U.* Jörn skil iæk 
allum 1. fore sik, U.*; jfr. Jak. væria 
Jæt I. sik mæj -ghum, U.* VM.* H. M. 8, 
31: pr; ME. Æ. 19; Chr. Æ. 21; dock kan 
härmed äfven menas: enligt lag; och 
då i U. M. 26. tillägges: Jæt ær ater- 
tan manna ejer, så är detta icke en 
allmän uttydning af o. 1. i detta sam
manhang, utan endast en förklaring alt 
en sådan ed skall gås i det där ifrå
gavarande fallet.

Lands laigha, f. (för -legha) afrad. G * 
Landsmajer, landsman, m. I) landt- 

man, landlbo. Sk. V. 7; St.* Chr.* )( köp- 
stajs majer, SM.* VM. II. Kp. 2: i; St.* 
)( byaman, VM. II. Kp. 2: l; pg. 12:3; Sk.* 
St. J. 13:1 ; Kp. 30: 2 ; R. 23: pr. )( lundæ 
man, Sk. I. Add. B. 7. 2) landsmæn, pl. 
(ett) landskaps 1. (alla) landskapens in
byggare. SM.* H.* 1. i hvarre laghsa- 
ghu, ME.* )( biskopen ok klærkane, SM.* 
laghmæn ok 1., land ok 1., SM.* ME.* 
1. slite Jera i mællum, n. genom lands 
næmd, såsom i texten läses, ME.* ko
nunger ok 1., Chr.* landnm ok -man- 
num sinum, alla landskapen i hans rike 
och deras inbyggare, ME.* I. agha ha- 
num (n. konunge) fölghia, ME.*

Lands næmd, f. landskapsnämnd, nämnd 
af män boende inom landskapet. ME.* 

Lands rætter, m. = landslagh 1 a. Sk.* 
mæj lagh ok -ræt, aliitt. U.* VM.* 

Lanzsagha, se Laghsagha.
Lands skyld, se Landskyld.
Landssyn, f. landskapssyn, syn till 

hvars förrättande män nämnas på lands
tinget. ME.* Chr. B. 26: 4; 29: pr; 33:1.

Landsvist (lansvist), f. rättighet att vi
stas i landskapet, (han haver) foregiort 
1., VG.* U.* SM* VM. I. Ef)s. 6: pr; II. 
Kg. 6: pr ; H. Kg. 6: pr. aghi Jet (barn) 
ei 1. hava, SM.*

Lands vægher, m. landsväg. )( kirkin
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vægher, Jïings vægher, VG* ME.* Chr. 
B. 3: 2, 6.

Landsbing, n. landsting, ting för ett 
helt landskap. VG.* U.* SM.* H.* Sk* 
ME.*; se vidare om landstingen i Hel- 
singland och Skåne, glaia vid H. och 
Sk. Genom K. Eriks af Pomern stad
ga af 1413 (hos Hadorph efter BjR. s. 
37-39) påböds att räfsleting skulle hål
las två gånger om året i hvart land
skap, då vissa af Konungen förordna
de män, hvaribland lagmännen, skulle 
dömma i högsta instans, men däremot 
skulle inga andra lagmansting hållas; 
sålunda kom i stället för de gamla lands
tingen en konglig öfverdomstol, hvar- 
för i Chr., med undantag af några ur 
ME. afskrifna ställen (B. 26: 4; Tg. 1: 
pr; Tj. 32.), I. endast nämnas i förbin
delsen ræfst eller 1. (se Ræfst), som 
betecknar det till en konglig öfverdom
stol förvandlade nya landstinget. Stad
gandet i K. Eriks förordning lär hafva 
kommit till ganska inskränkt och kort 
verkställighet (jfr. Styffe, Skandinavien 
under unionstiden s. 99) ; det är dock 
i Chr. upptaget, med den förändring, 
att ræfst eller 1. skulle hållas åtmin
stone en gång om året i hvar lagsaga; 
om konungen ej kunde själf infinna 
sig, skulle biskopen och lagmannen samt 
några andra män som därtill förordna- 
des, hafva magt att dömma konungens 
domar (Tg. 9, 10: pr.); då den nya dom
stolen här fick namn af landsting, och 
lagmannen där var själfskrifven leda
mot, skulle väl meningen vara, likasom 
i K. Eriks stadga, att något annat ting 
ej skulle af lagmannen hållas; det tyc
kes därför vara ett bevis att man ej 
väntade sig mera verkställighet af des
sa nya föreskrifter, än de förra hade 
åstadkommit, att, då lagmannens do
mareverksamhet dock var oumbärlig, 
det fanns nödigt att, omedelbart efter

de anf. stadgandena om ræfst eller 1., 
tillägga föreskrifter huruledes lagman
nen skulle hålla ting en gång om året, 
och oftare om så behöfdes; men dessa 
ting skulle hållas särskildt i hvart hä
rad, och voro således icke landsting, 
utan fingo namn af laghmans ting (Tg. 
11: pr.), hvilken benämning bibehållit 
sig ända till dess i våra dagar lagmans- 
rätterna jämte lagmansämbetet upp
hört. — De landsting som numera, på 
grund af K. Förordn. d. 21 Mars 1862, 
hållas, hafva med de gamla endast nam
net gemensamt.

Landværn, f. landets försvar. )( utrö
ner, H.*, där d. o. har afseende på lan
dets nordligare delar (uma &c.), hvil- 
kas inbyggare icke voro skyldige att 
utgå i leding, utan endast skulle vær- 
ia land sit hema.

Lan fæ, lans fæ, n. lånadt gods. ME.* 
Chr*

Langafreadagher, langafredager, m.
långfredag. VG.*

Langer (longer, VG.* n.lankt förlängt; 
compar. længri; lengher, Sk.* pl. -rin,
G. superi, længster), adj. lång, 1) i rum.
H. V. 15; G.* Sk.* St. J. 6: pr. alna (gen. 
sing, o: en aln), tiughu alna, famns &c.
I. , VG. II. J. 18; ÖG.* SM.* G.* ME. B. 18: 
i; St. B. 22: 8. længsti 1. langi finger, 
VG. I. S. 4: l; VM. II. M. 23: pr. &c. Jfr. 
Langum; Jem-, Si]>u-, Ændlanger; Bak- 
længes. 2) i tid. 1. timi, U.* SM.* G.* 
stæmnodagher fiortan natta 1., VG. V. 2. 
længre dagh giva, VG. II. Kk. 65. Iæng- 
sta væra, VG. II. Add. 10. lang (dat. -gri) 
avund, VG. II. Add. 7:13; ÖG.* U.* SM.* 
lang vrækt, Chr. Tg. 43: l. lata mællan 
sva lankt, så lång tid, VM. II. Kr. 24: 3. 
at lænsto (för længsto, längst, högst) 
nat ok iamlanga, VG.*

Langhalmber, m. långhalm, råghalm. 
ME.* Chr. J. 24:1.

Langleker (langlaikr, G.), m. längd.
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G.* St.* På Gotland säges ännu lang- 
lejk.

Langliger, adj. långlig, långvarig, -g 
avund, St.*

Langlika (longlige), adv. länge. St. 
Add. A. köpa smör til sin kost 1., o: 
länge fortfara att köpa, 1. köpa för lång 
tid, St.*

Langt flankt; lang, G.; lang Jera för 
langt Jera, SM. B. 21: l.), adv. långt. 
IL* SM.* VM. I. Kr. 6:1; B. 19: 2; II. M. 
26: 16 ; pg. 5 ; G.* Sk.* ME. B. 24: 3 ; 26: 
pr; Chr. B. 36: pr. ni fiata 1., Sk.* styl- 
tings rast 1., H.* længra, lsengre, lan
ger, compar. VG.* ÖG.* SM.* VM. I. B. 
35:1; H.* G* Sk.* St. B. 7:1; 22: 6. Jfr. 
Langum.

Languni, adv. (dat. af langer; jfr. Fyr- 
stum) = langt, fæmtan vikna 1., H. p. 15.

Lani, m. förstuga, prov. lane, låne, 
lana, låna. H.*

Lans fæ, se Lan fa.
Lansvitni, n. vitne om lån. U.* SM.*
Lar, n. lår. Sk.* ME. SV1. 5. Jfr. Bo- 

gher.
Lårben, n. lårben. 1. )( lagben, St.* 

1. ovan kna )( laggia ben nijan kna, 
Bj.*

Las (lås, Chr.), m. lås. VG.* ÖG.* VM.* 
G.* ME. pj. 12:2; Chr. Add.H.l. Jæt un- 
dir bondans 1. komber, a: inkommer i 
hans lästa hus, U.* las ok lykil, se 
Lykil. taks (JiufnaJer) undi lase )( i 
olastum husum, ÖG.* hugga farkost 
mans nr lasi, o: hugga honom lös från 
den lås, hvarmed han är fästad vid 
stranden, SM.* raja lasum at (husi), 
vara rådande öfver låsarne, därigenom 
att man har nycklarne därtill, och så
ledes har tillträde till de lästa husen 
och är ansvarig för det som där tinnes, 
ÖG.* raja (husum ok) lasum ok nyk- 
lum, ÖG.* SM.* gipta konu manni til 
lasa ok nykla, a: gifva henne tillträde 
till de lästa husen, U.* ME. G. 5: pr. ræ-

na husfru lasa ok nykla, beröfva henne 
detta tillträde genom att taga nyck
larne från henne, U.* Ja vil iæk sighia 
Jik til lasa ok nykla, se Sighia. ganga 
undi las ok nykla ok spana bo mans 
(jfr. llndir), SM.* bryta gujs 1., säges 
om den som skär och bortstjäler säd 
från en annans åker (därför att säden 
är genom halmen likasom fastläst vid 
jorden, ÖG.* stiæla undan gujs låse, 
d. s., Chr.* væri Ja>t 1. fore Jrætylftum 
eje, därmed är eden likasom förvarad 
inom lås, han får ej sedan klandras, U.* 
värjer nokot bit undir andrum 1. sel
ler JriJiæ i husfrö hsefjum, o: på ett 
ställe som icke blott är inom en lås 
(till husdörren), utan dessutom inom en 
annan 1. tredje lås i ett särskildt rum 
1. där varande förvaringsställe (t. ex. 
en kista), hvartill hustrun har nycklen, 
Sk.*, där den andra och tredje låsen 
svara mot de två inre låsar som ut
tryckligen nämnas i Ä. SelL. III. 13: frn- 
ghænnæ indræ las thaet ær am ti ngh in- 
dræ clsevæ (kammare, litet rum, Isl. 
klefi; jfr. Mb. ï). Gl. o. kleve) seller 
hsennse kistse (KA. Lovhist. I. 594. 
Thors, ed. s. 60, jfr. Y. SelL. III. 52.); 
men med indrse claevæ menas där icke 
et afliikke i spisekammeret, såsom KR. 
(GDL. I. 84. not. 9) tror, som orätt an
ser de i Sk. nämnda tre låsar allde
les svara mot de tre ställen som om
talas i K. Knuts lagar för England (se 
R. Schmid, Die Gesetze der Angelsach
sen, I. s. 169), då däremot liordern (för
rådsrum), anf. st., svarar mot andra lå
sen i Sk., och cyste and tege, kista 
och pulpet, mot tredje låsen, om dessa 
saker hafva sin plats inanför andra lå
sen. lasa genom skriffel för laka, H.* Jfr. 
Dörra-, In-, lltlas.

Lass, las (ltes; gen. lassar, -sa), n. lass. 
VG* ÖG* U.* SM* VM. I. B. 23; H.*G.* 
Sk.* ME.* )( batsfarmber, U. V. 14: 4;
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SM. B. 17: 3. not. 50; §. 4; VM. II. B. 14: 
5; ME.* Chr. B. 18: 3; Tj. 27:1. lassar 1. 
lassa (gen. sing.) æng, en äng som gifver 
ett lass hö, SM. J. 13: pr; VM.*, hvar- 
vid märkes att, om man ock ville an
se lassar 1. lassa æng, SM. VM. anf. st., 
som ett sammansatt ord (R-t II. 104), 
hvartill dock ej är mera skäl än när 
det heter sæx &c. lassa æng, då lassa 
æng omöjligen kan vara ett samman
satt ord (i hvilket fall det skulle heta 
lassa ængar), så kunde detta förmenta 
sammansatta ord dock ej betyda an
nat än en äng som gifver ett lass hö, 
och ordets första del kunde således 
lika litet vara gen. pl. som spanna i 
spanna sæji, VM. I. pg. 5: 5, och span- 
naland, H. J. 11:1, hvilket senare verk
ligen är ett sammansatt ord, kan vara 
annat än gen. sing, sæx &c. lassa (gen. 
pl.) æng, VG.* ÖG.* SM. Kk. 2: pr. fiu- 
viir las ok tiughu æng, fiughor (rät
tare fingliora) lassa æng ok tiughu, VM.* 
fult 1., = vaghnlass ; halft 1., hälften så 
stort lass, hvilket kördes på kärra (jfr. 
Kerreman), Sk. V. 15,17. Jfr. Afrapa-, 
Aker-, Döfvija-, Döjvija-, Flögha-, Stö
ra-, Vaghn-, Vene las.

Last, m. last (onus). Se Barlast.
Lasta, v. a. lasta, klandra, Jaun ban

dii ma engin 1., o: söka att få ändrad 
därför att han icke är nöjd därmed, 
G.* 1. æller tala illa up a man 1. til 
mans, Bj.*, där mällan 1. och tala illa 
icke är någon eg. skilnad.

Lasta, v. a. lasta (onerare). Se Bar- 
lastadher.

Lasta laus, adj. (af laster 2) utan lyte. 
G.*

Lastelika (lastlika), adv. lastligen. ta
la 1. a annan 1. til annars, St.*

Laster (lester), m. (Isl. löstr) I) last, 
börda. Se Barlast. 2) last, fel (fysiskt 
1. moraliskt), hittir (n. han) a (hæsti &c.) 
last, U.* VM. II. Kp. 6. hitta last a Jy

skipt var, SM.* hælti æller nokor an- 
nar 1., H.* utan lestir fylghia, vaita 
manni lesti (acc. pl.), o: lyten, G.* la- 
stir fylghia uxa 1. hesti, varja firi lä
stum, 0: kroppsfel 1. oarter, G.* 1. ok 
lyti, allitt., angående fäkreatur, U. M. 
21. far af (sari) last æller lyti, I. æller 
lyti värjer i sar um, H.* hon vet hvar- 
te last æller liute a han æller a æt 
hans, VM.*, där L, moraliskt fel, har 
afseende både på fäslemannen och ät
ten, men liute endast kan angå den 
förre, göra last manne, lasta, lastligen 
tala om honom, St.* Jfr. Lima-, Lönda 
laster; Handa lester. 3) last, brott, be
driva last, Chr.* 4) skada. G.*, där fråga 
är om skada som fäkreatur gör en 
människa.

Lat, n. (af lata4) förlust; äfven det 
förlorade tinget, næmpna 1. vita 1. sit, 
U* VM. II. M. 30: l; B. 25:1. atergildi 
fore 1. sit, U.* VM. II. B. 25: i; H. V. 20. 
sva mykit var Jæs 1., U.* böte Jyft 
æptir latinu, a: efter det stulnas vär
de, U.* VM. II. Kp. 1: 2. hvart æptir si- 
nu lati, i hvart fall efter det förlorade 
tingets värde, U.* VM. II. M. 35: 1. Jfr. 
Fæ-, Liflat.

Lata (læta, letha, impf. læt, let, lot; 
lit, pl. litu, G. lathet för late thet, Sk. 
V. 7.), v. a. 1) lemna, öfverlemna, sätta 
&c. I. manni virjning, iorJ>, ÖG.* U.* 
ME. Egn. 34: pr. 1. gul til stæjs, ME.* 
Chr. Kp. 2: l. 1. lækirsgæf, om ej 1. är 
skriffel för luka, VG.* Jem latit hava, 
0: låta behålla, se Havall. i tak 1., se 
Tak. I. ut, VG* ÖG.* VM.* Sm.* Sk* 
(u. lit latæ) ; ME.* Chr. B. 39: l. 1. ater, 
ÖG.* U.* SM.* VM.* lati ater hans, se 
Hans. lati ater knutarum 1. druprum, 
0: lemne 1. låte vara så mycket rum 
mällan husen &c. Bj.* St.* 1. at mel i a 
milli, G * Jær skal han 1. mællin sva 
langt (jfr. Langer 2), VM.* 1. kirkiu 
(dat.) æptir sik sva mykit &c. SM.* 1.
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efter sig, n. då han flyttar bort, Chr.* 
han laßt nitan bo, o: lemnade efter sig 
vid sin död, VG.* andrum minna 1. )( 
mera sik ksenna, SM.* ]>em (n. son sel
ler dottur) snöj) fran sik 1., SM.* 1. iorb 
fala, IL* H.* til salu 1., St.* i sseldi (acc. 
pl.) 1., ÖG.* ur staj) 1., förytra, ÖG.* 
a legho lata, St.*, jfr. Legholata. til sy
na (gen. af syn) 1., lemna godset att 
synas, tillåta besigtning, SM.* I. (ior]>) 
til reps, Sk.* 1. j)iuf til lösnar, se Lösn. 
1. landhoa bort af iorj>, o: skilja ho
nom från jorden, H.* 1. man i forbuj), 
ÖG.* 1. hsest 1. grip i tinker, se Tiujer. 
han ser vijier vsern laten, han lemnas 
1. det lemnas åt honom att värja sig 
med ed, Sk.* J>rea (n. msen) i val 1., 
o: sätta i valet, föreslå att välja mäl- 
lan, ÖG.* 1. sik (Jser) til at & c., öfver- 
lemna sig till, förelaga sig, U.* SM.* 
VM. II. Kp. 12: 2, 3; ME*St.Eds.24;Chr. 
Eds. 42: pr. I. sik til dobbel, St. Db. §. 
l. 1. sik til annars köps, a: inlåta sig, 
intränga sig, St* 1. fisel fore öghun, I. 
vanta ofna hand, o: sätta, H.* Sk.* 1. 
man a galgha, o: upphänga, U.* VM.* 
Jfr. Firi-, Til-, Up lata. 2) släppa, lö
san 1. löst 1., se Lös. sen malsseghande 
han (n. jriuvin) I. vil, VM.* 1. ut (soyj)), 
G.* 1. i (n. aker seller seng) fse, VG.* 
1. fse i kirkiugarj), öiar, ssej», SM.* Sk.* 
ME.* Chr. B. 51: i. 1. brytise bort, Sk.*, 
jfr. Bort lata. hseste bloj> I., utsläppa 
blodet, o: åderlåta, SM.* ME.* St* Chr. 
B. 45:1. 3) underlåta. U.* ME.* Chr. Kg. 
8:1 ; 35: pr. 4) mista. I. lif (sit, seller 
limi), VG.* ÖG.* U.* VM.* Chr.*; jfr. Lif- 
lat. j>sen sit haver latit, a) den, som 
genom orätt dom hade förlorat det som 
han hade att fordra, U.* b) den, hvars 
kreatur hade blifvit dödadt, VM.* jisen 
sum haver latit, den, från hvilken af- 
tägten säges vara gjord, U.* VM. II. B. 
16: i. j>sen (sum) sin lset 1. haver latit, 
den som har mist sin slägting genom

dråp 1. dödsfall, U.* VM.* Jfr. Blojlæ- 
ti. 5) låta (ske, vara). 1. lik inne lig- 
gia, timida after standa, af hugga (trse), 
affat vara, sik mojiare (vara), Iighra sik 
&c. VG.* ÖG.* IL* SM.* VM.* H * Sm.* 
Bj.* G.* Sk.* St.* hin ser lösa later, se 
Lösa. 1. synamsen sea &c. VM.* 1. kono 
frij) flya, VG. I. A. 15. 1. slippa sik tugli 
(o: tugh slippa sik) af hand um, Bj.* la
ti sik nm ssemia mæj) ÿem, låte det be
ro på öfverenskommelse &c. Bj.* 1. sik 
nöghia, se Nöghia. 6) låta (göra), för
anstalta (att något görs 1. sker). 1. vi- 
ghia kirkiu, bsera vitni, taka skyldir ficc. 
VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* Sm.* Bj. 14:8, 
9; G.* Sk.* St* vitni (n. Jær) til 1. bæra, 
VG. I. A. 22. 1. tva (msen) svseria (sin vit- 
ne), ÖG.*(u. Svseria). 1. sea (vitni, cj>), se 
Sea. 1. drsepa, ME. Kg. 23: 7. 1. döma, 
se Döma. 1. prsest sin fara, VM.* utan 
(n. biskuper) late bryta &c. Sm. 12: 2. 
not. 84. 1. sit qvitto bref möta, ME. Kg. 
29. lata vin &c. (falt) löpa, Bj.* 1. han 
fore (rsetten &c.) koma, St. Kp. 8:i;R. 
7:2. I. thöm sighla, o: lotsa dem, St.* 
guj lati &c. IL* SM.* VM.* Jfr. Afföra.
7) tvinga (att göra). 1. (man) fylgia, G.*
8) latas, v. dep. låtsa, latz hava kient 
man, foregifver sig &c. G.*

Laurinzar dagher (lafrinza dagher, lau- 
rencius dagh), m. Larsmessodagen, den 
10 Augusti. VG.* U.* SM.* Sk.*

Lafrinzs msessa (lårens msessa; lauren- 
ci, n. msessa, SM.Kk. 21. not. 6.), f. Lars- 
messa, den 10 Augusti. ÖG.* SM.* -su 
hselgdh, ÖG. Kr. 23. not. 10.

Laut, se Löt, Linta.
Lauther, part. pass. ett okändt ord, 

som förekommer i yngre hss. af Sk.* 
i st. f. iaghseth i texten; då ordet sy
nes betyda angripen, torde det kunna 
hänföras till inf. act. lseggise, 1. snarare 
till laghse, se Lagha.

Lavarjier, m. (Isl. låvarÖr, AS. hlaford,
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 49
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Eng. lord) herre, husbonde. )( Jral sel
ler ambut, VG.*

Lave, laghe, m. lafve. Se Maltelave. 
Lax, m. lax. H*
Laxa fiske, n. laxfiske, vatten där lax 

fiskas, fara i 1. annars, H.*
Laxa garjer, m. stängsel som sättes 

i åar för att fånga lax. H.*
Laxa nset, n. laxnät. H.*
Laxmsen, m. pl. (af lagh, sällskap) män 

som äro i sällskap med någon. Sk.* 
La]i, ? lada. Sk.*, där dock laj sen 

möjligen är skrifvet i st. f. laja sen.
La Ja, lada, v. a. (Isl. hlaÖa, T. laden) 

1) lägga i hög. 1. liö a seng, VG.* Jfr. 
Af-, Kastlaja. 2) införa (säd 1. hö) i 
lada. VG.* SM.* sijan af ser lajit (för: 
lajit ser af) akrum seller sengium, SM.* 
Jfr. Ladning, In laja, Anlaji. 3) lasta 
(fartyg). 1. skib, SU.*

Laja (ladha), f. lada. VG.* ÖG.* U* 
SM* VM.* Sm* ME. B. 28:1 ; Eps. 3:1 ; 
Chr.* Jfr. La])i, Lajia; Halm-, Hö-, Korn-, 
Ssetra-, Ængialaja.

Lajxi, m. = laja. ökia la Ja sin maj 
stolno korne, VG.*

Lajigs, adv. om våren. G.* Detta ord 
är gen. af lajiger, vår, af hvilket ord 
ännu i folkspråket finnas åtskilliga for
mer (se Rz. s. 387); på Gotland brukas 
ladig, lading, vår; i ladis (för ladings) 
är sislförliden vår, likasom man säger 
i våras, i somras, och på Gotland i nätt
ras, sistliden natt.

Lea, se Lsea.
Leccia, f. (af Lat. lectio) läsning (le- 

xa). messudager Jan sum niu -ior hafas 
= festum novem lectionum, såsom Ro
mersk-katolska kyrkan kallar en så
dan dag, quo novem lectiones dicun- 
tur in matutinis, cuimmodi sunt ma- 
iora festa'1''; lectiones åter äro vexcer- 
pta ex SS. patribus, quce in singulis 
horis dicuntur” (Dufr. oo. festum, lectio
nes ; jfr. Hit. Jzb. s. 58), G. 60, där

dock större högtidsdagar ej synas kun
na åsyftas.

Lectara dyr (laktara dyr), n. pl. chor- 
dörr. biskuper skal ganga i 1., Sm.* ly
sa 1. laghvara i -doruni, U.* Sm.*

Lectari, m. (af Lat. lego) chor (i en 
kyrka). Se Lectara dyr.

Lefs snfl (lefsufl, lefs sughl, lefsnghel), 
n. sofvel till en kaka bröd. Se Lever.

Legha (laigha, G. laegh för leghu, Bj.*), 
f. 1) lega, hyra, af ting 1. arbete (kon
trakt). U.* Bj.* Sk.* St.* fa sik 1. biuja 
manni 1., 1. (vij) taka, U* SM.* VM* 
sik 1. annan til 1. fiesta, ÖG.* fa hast 
mæj I., vil leghudranger bort fran le
ghu sinni, VM.* 1. a hast, U.* SM * VM. 
II. Kp. 0. not. 88 ; H. Kp. ind. 4. salia skip 
1. gardh a 1., Bj.* St.* legho aller lane 
taka, ME. pj. 16; Chr. Tj. 17. taka utan 
lan (1. lof) aller 1. skiut &c. o : olofligen, 
utan att hafva lånt 1. legt det, SM.* ME. 
pj 38 ; St. Tbj. 18: pr; Chr. Tj. 38. gripa 
til lans aller 1. (jfr. Gripa 3), SM.* ski
pa skogh ajrum a lof aller 1., manne 
lof göra a skogh maj lan aller I., gif- 
va någon lof att taga något ur skogen 
utan 1. mot betalning, H.* ME. B. 30; Chr. 
B. 40: pr. hava lof aller 1. ok 1. fore sik, 
hafva utan 1. med lega fått tillåtelse 
till något (t. ex. att låta sina hus qvar- 
stå ulöfver den tiden då de borde af- 
flytlas), U.* SM.* VM* ME. B. 4: 5; 17: 
10 ; 24:1 ; 38: l. fylla lof aller 1. fore sik, 
bevisa att man fått sådan tillåtelse, IL* 
vita lof aller 1., ME. B. 17: 6. orkar han 
lovi aller 1., förmår han bevisa detta, 
U* ME* gita sik vart maj lof aller 
1., SM.* Jar ar 1. ständer hvarte lof 
aller 1. fore, stande firi hanum hvarte 
lof aller I., IL* SM* ME.* Jfr. Gardha-, 
Samlegha. 2) lega, hyra, lön. VG.* ÖG.* 
IL* SM * VM.* G.* ME.* St.* Chr.* taka 
1. giva 1. (til at drapa man), VG.* fa
sta drangi 1., ÖG.* eig mer an hastens 
1. ar, o: den lega som han skulle be-
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fala för hästen, Sf. B. 20: 1. Jæn sum 
1. giver, o: lönar klockaren, H.* Jfr. 
Aldin-, Brynnie-, Husa-, Heste-, Lands-, 
Skiplegha; Laigi.

Legbain, se Lseggia ben.
Leghia (laigia, G. sup. lekt, legkt för 

leght, VG.* VM. ME.), v. a. 1) lega (con- 
ducere), a) ling. 1. (af andrum) lises t, 
skip, boskap mans, hus &c. VG. I. R. 12: 
pr; J. 19. not. 6; II. R. 28; III. 115, 131; 
IV. 5; V. 1; ÖG. K{>s. 1: 8; SM.* VM.* II * 
Bj.* G.* Sk.* ME. Egn. 30: 2; Kp. 5: pr; 
St.* 1. sik (dal.) bol, iord, hus, haest, 
ÖG. B. 9: pr; U* andrum 1. lata, Chr. 
Add. A. laena hus seller 1., VG. II. Add. 
7: 8. 1. seller lane taka, ME.* Chr. Tj. 22. 
annar sigher lanat annar leght (n. vara), 
VM. I. B. 34: l. havi ÿæn vald ok vitu 1. 
jtaen haver vitsord Jser leght haver, a : 
han får med ed styrka att det var legdt 
(och ej lånadt), så att han ej är skyl
dig att ersätta det då del gått förlo- 
radt utan hans vållande, VM. I. B. 34: 
l; II. Kp. 9. Jisen sum leght haver, H.* 
leghi fore sinni hiorÿ (1. fore sik) Jsen 
senga agher hiorjslöt, Ü.* SM.* ME.* 
mer sen han fore legher, o: mera än 
han öfverenskornmit med skepparen att 
betala frakt för, St. Sk. 13: pr. jfr. 12. 
Jfr. Samleghia. b) lega människa till 
arbete 1. viss gärning. 1. (sik, dat.) man 
1. drseng, 1. manni lsekir, 1. barni foster
moder, VG.* ÖG.* U. Æ. 23: 3 ; V. 11: pr; 
SM.* VM.* ME. M. 16:1; B. ind. 14; c. 14: 
pr. 1. man til at drsepa, VG.* biuÿaad- 
rum seller 1. til at sla &c. ME.* 1. ledh- 
saghara, St.* msen (n. thser) til 1., U. 
Kk. 7: 4. 2) lega ut (locure). Se Lova.

Legman, se Lekman.
Legho boskaper, m. legd boskap. Chr.*
Leghodrsenger, m. legodräng. VG.* 

ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* St.* Jfr. Bondi.
Legho tolk, n. collect, legohjon (jfr. 

Folk3). U.* SM.* Chr*

Legho fse, n. 1) legdt fäkreatur. VG.* 
ÖG.* 2) legdt gods i allm. ME.* Chr.* 

Legho ganga, v. n. arbeta för lega hos 
andra. VG. II. U. 29; IV. 20:1; SM * ME.* 
St.* Chr. B. 15: 5.

Leghti fæster, adj. stadd i tjenst. 1. 
msej «tanne, ÖG.*

Legho hion, n. pi. (sing. U. V. 11: pr ; 
Chr. SV1. 19:l.) legohjon. VG.* U* SM.* 
VM. II. M. 11:1; B. 11: l; H * Sk. 1.146. 
not. 54; IV. Add. A. 2; ME. B. 14: pr, 1; 
Sl. B. 21:1, 2,5; Chr. B. 15:1-3; SV1.19:1.

Legliæ hionse, n. legohjon. Sk.* )( an- 
nödogt hionse, Sk.*

Legokarl, m. = leghodrsenger. U.* 
Legkokona, leghukuna (leukuna, VM. 

I. Kr. 3: 4. ieysekone, Sk.), f. legoqvinna. 
VG.* U.* SM.* VM.* H.* Sk.* St. B. 21:3. 

Legholata, v. a. lega ut. ME.*
Leygu mal, leyemal, n. 1) lego tid (D. 

leiemaal). G.* 2) arrende af jord. Sk.* 
Leghomader, legho man, m. = legho

drsenger. VG. I. FB. 11:1; II. U. 26; Add. 
4:5. not. 26; III. 76;SM.* VM.* St.B. 21:3. 
)( bofaster mader, trogivin man, dr*l> 
innismader, möllari &c. VG.* )( bondi, se 
Bondi. 1. seller drsenger, se Drsenger 3.

Legho oxe, m. legd oxe; ett skymf- 
nainn som gafs åt den, som lät lega 
sig till att dräpa 1. såra en annan. VG.*

Leghopseninger, m. städsel till tjenst- 
folk. St.*

Leghu ruf, n. brytande af legoaftal. 
U* SM.* VM. I. B. 51: pr; II. B. 11: pr; 
H.* Jfr. Malaruf.

Leghu stadder, adj. (af stsedia) = le
ghu fæster. 1. msed mannc, ÖG.*

Leghu stsempna, f. legostämma. U.* 
SM.* VM. I. B. 51: pr; II. B. 11: 2; ME.* 
St. B. 21: 3; Chr. B. 15: 4.

Legho sven, m. = leghodrsenger. VG.*, 
där dock d. o. torde vara skrilfel för
redosven.

Legho sselia, v. a. lega ut. St.* )( la-
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na, se Lana 1 a. Jset skiut ser legho var 
sait, = legho salt var, VM.*

Legvita (legutta), f. ett stycke vad
mal 1. lärft, som lägges i en säng mäl- 
lan halmen och sängkläderna; delta 
kallas ännu på Gotland legito, legto 1. 
legte. G.*

Leka (laika, G.), v. n. och a. (Isl. lei- 
ka, leka, äfven behandla, mishandla, 
1. einn illa, 1. viS einn; leikinn, plågad, 
oroad) eg. leka; genom lek I. i strid 
mishandla. 1. at maiini, i T. öfvs. den 
anderen vornichten, G.* Det okända 
ordet lagha, som synes betyda angri
pa, kan svårligen hit hänföras. Jfr. Mis- 
leka.

Lekari, m. spelman, gycklare. VG.* 
ÖG.* ME.* Chr.* lekara rsetter, VG.* 
De spelmän som på de anf. ställena 
omtalas, voro kringstrykande gycklare, 
hvilkas näringsfång var att roa folket 
med hvarjehanda upptåg; jfr. Mb. 1). 
Gl o. leger; Hit. Gl. o. spiel-lente.

Lekatter, se Lsekatter.
Leker, m. lek; förekommer endast 

om fåglars och fiskars lek. fisker gan
ger til leks, VM.* Jfr. Fiske-, Fugla- 
leker.

Leker, adj. (af Gr. Acuxos) eg. som 
hör till folket; lekman, den som ej är 
klerk. )( herder, VG.* U.* Sk.*

Lekman (legman), m.=leker, adj. SM.* 
)( klerker, se Klerker. )( prsester, VG.* 
U.* H. J. 8: pr. )( prsester seller annar 
klærker, SM.* vara i -nna laghum, om 
prest, Sm.*

Lekter, adj. = leker. 1. eller lærder,
St*

Lergraf, f. lergraf. Sk.*
Lertækt, f. (af taka) leras upptagan

de ur jorden och bortförande. ME.* 
Chr.*

Leta (laita, liata, leita, G.), v. a. m. acc. 
1. gen. 1) leta, söka, eftersöka. VG.* 
I. septir bana, hsempdum &c. U.* SM.*

VM.* H. M. 6: pr ; ME. B. 21: 2; pj. 12:1. 
1. septir vserji sinn, söka att återfå af 
säljaren det som han hade betalt (jfr. 
Sökia), U. Kp. 2: 2 ; SM.* VM.* ME. Kp. 
4: pr. bajir skulu septir vserji I., om 
båda betalt jorden fullt, men måst af- 
stå hälften åt den andre lika berätti
gade bördemannen, skall hvardera sö
ka att återfå det som han betalt (n. för 
den delen af jorden som han måst af- 
stå), U. J. 2: pr; jfr. Vijergseld. köpa 
sinna (gen. pl.) 1., söka sina köp, o: till
fällen att få köpa I. sälja, U.*, hvarlill 
bör läggas Bj.*, ehuru där genom skrif- 
fel står latse för letse. 1. hemulsman sin, 
SM.* 1. hemnls, se llemuld. han letadi 
lnms lagh, VG.* Jfr. llp leta. 2) söka 
att skafta sig. 1. gojvilia mans, IL* 1. 
mans nadhe, St.* 1. vijer man firi sir, 
a: söka af honom tillåtelse för sig &c. 
G.* hver -ar firi sik, hvardera söker 
(n. sin bärgning) för sig, G.* 1. sin rset 
(mse]) 1. af) manne, St.* 1. sik i fri]), 
söka att komma i 1. få fred, H.* 3) ef- 
terforska, utforska. 1. Jset sannasta, sant, 
sannind, VG.* ÖG.* U. J. 19; SM* ME.* 
1. skyldskap sin, ME.* 4) undersöka. 
Jer skulu -as at Jer sei honda abyrj 
bserin, U.* SM.* fyrst skal by (acc.) 1., 
undersöka byn, n. om efter tjufven spår 
finnas som leda ur byn, VG.* Jset skal 
hserajs nsemd 1., ÖG.* Jset a biskiipcr 
(ransaka ok) 1., U.* lete Jset görlika, 
St* at 1. msej vitnum 1., 1. Jser at mseJ 
sannum vitnum, VG.* ÖG.* 1. msej vit
rum mannum, H.* 1. hvar Jera sannari 
haver, U. V. 17: 4; VM. II. B. 17: 3 ; ME.* 
Chr. B. 26: 4. 1. um sva ser, Sk.* lethe 
(för late).. (n. tlier) um 1. ok urn spur
ia, St. Add. D. 3. Jfr. At-, Ut leta.

Leta, se Lata, Leja.
Leukuna, se Leghokona.
Leva (laifa, loyfa, G. impf, lefde), v. 

a. (T. liefern, Holl, leveren, Fr. livrer) 
lemna, qvarlemna, efterlemna. VG. IV.
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16: 12; G.* Jaet snni Iefes a, det som 
qvarlemnas i boet, o: är qvar; så skulle 
dessa ord, VG. II. A. 20, kunna förkla
ras, men utan tvifvel hafva de tillkom
mit genom misförstånd af orden Jaet 
sum liver, I. A. 16: pr; jfr. liva, Gaeld 1.

Lever, m. brödkaka, lef. VG.* 1. ok 
lefs sufl, ÖG.* SM.* VM.* H.* Sm.* Jre 
Jevar ok Jriggia leva sufl, Sm.* 1. bröjs, 
niu 1. Jre levar bröj, H.* en svaensks 
paennings 1., ett bröd som är värdt en 
Svensk pänning 1. */8 örtug, ÖG.*

Levde, v. a. förse med lejd, gifva lejd. 
1. noghen man, Sk.*; jfr. KR. GDL. V. 
90, där d. o. förekommer i alldeles lika 
sammanhang, man vardher -adher, Sl.* 
Jfr. Mb. D. G/, o. leide.

Leydha bref, n. lejdebref. St.*
Leydig, adj. som njuter lejd. felig ok

I. , Sk.*
Leygu mal, se under Leg-,
Lej, f. 1) väg (på land I. vatten), 

sighia 1., om lots, St.* skæmma 1. sina, 
förkorta sin väg, o: komma fortare, VG.* 
fram a 1. sina, U.* aldra manna 1., all
män väg (på sjön), segelled, U.* VM. II. 
B. 22: 3. almanna 1., d. s., U.* SM* VM.
II. B. 22: 3; H.* ME.* Chr.* innan 1. ntan 
almanna 1., o: den väg som fartyg van
ligen gå, H.* Jfr. Bata lej, Yragled ; 
Fram-, Raetlejis. 2) sätt. Jæssa 1., adv:er 
på delta sätt, VG.* bvaria 1., på hvad 
sätt som hälsf, VG.* Jfr. Andra-, Hvi- 
lika-, Samu-, J>a-, ÆngæleJ; Alla-, An- 
nar-, Engha-, Hvaria-, Hviiika-, Huru-, 
Nokra-, Samu-, Sin-, Saerlejis.

Leth, se LiJ.
Leja (leda, leta; laija, leyda, G. sup. 

lejt, let; part. pass. leder, ledder, n. let), 
v. a. 1) leda, föra, a) i allm. I. biskup 
i kirkiu, Jiuf til Jings 1. hem ma*J saer, 
konu til Jriskulla, man til stoks, qvi- 
ghu up a kögh, vatn fran sik, fram tu 
vitni Scc. VG.* ÖG. EJs. 6; Dr. 18:1; U.* 
SM* VM.* H* Bj.* G.* Sk.*ME.EJ)s.21;

St.* 1. kunu i kirkiu, o: kyrktaga, ÖG. 
Kr. 31 ; U.* skriptaman Ja han aer i kir
kiu ledder (jfr. Oledder), VM.* 1. haest 
1. rus )( rija, ÖG.* G. 45: i. byrji maej 
hæsti bort 1., U.* ME. B. 17: 2. 1. (rus) 
mij byrji, G.* 1. tva (maen) maej sik 
til skæla, se Skæl. 1. a land (I. fosterland, 
fadhurland) sit hær ntlændskan, ÖG. Eps. 
30; ME.* St. H. 7: pr ; Chr. H. 9. 1. ek 1. 
stok til stubba, U.* SM.* 1. (gul ok silf) 
til stæjiu 1. staejs, U.* SM.* grip (för 
griper) til lejis, a: framföres, Bj.* 1. 
andrum værj æller vijergæld, a: gifva 
honom det, se Vijergæld. 1. avisning a 
annan, = göra andrum avisning, SM.* 1. 
man (mæj) ope, a) följa den som lö
per 1. ror bort, med rop så att han hör 
det, ÖG.* ß) förfölja ropande den som 
flyr, så att andra må höra det och se 
den flyende, hvilket förklaras med de 
följande orden: fari Jengat eptir sum 
han far firir, G.* lejer (han) fiæt or 
by, följer (ljufvens) spår, hvilka leda 
ur byn, VG.* vitni laijas manni a hand 
= a man, ledas till honom, öfverbevisa 
honom, G.* hvajan Jaen vaeghin lejer, 
hvcm Je vilia Jaen vaegh til 1., a: den 
vägen, som visar spår efter den åkan
de, SM.* sverikis ok norikis (n. gräns) 
lejer aeptir ysmae &c., o: förer långs 
åt &c. H.* Jfr. Fram-, In-, Vaegh-, Ætle- 
Ja; Ater laija, Oledder. b) i synn. leda 
ett klandradt ting till fångesman, 1. den 
som varit vin vid köp af löst gods, 
för att sålunda bevisa sin laga åtkomst. 
1. (n. det som är klandradt) til vinsins, 
sala, bins sum salde, Jaes sum han 
fik Jaet af, fangaman, VG.* ÖG.* SM.* 
Jy lejer han egh, n. til vinsins, ÖG.* 
1. til annars, U.* SM.* ME. Egn. 33: 1; 
St.* Chr. J. 30: 2. leja (Jiufstolet) til 
JriJia sala, se Sali. 1. til JriJiu saeld, 
se Saeld. 1. til JriJia 1. siaetta mans, VG. 
I. pj. 13; U. M. 44: pr. Jaen sum til aer 
let, til ledhis, leddes til, o: fångesman-
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nen, ME.* St.* Chr. Tj. 17, 22. 1. manni 
til handa 1. a hand, = til mans (jfr. Hand 
2), SM.* G.* nu a egh rantakit 1., 
han får ej leda till fångesman, n. för 
att bevisa sin eganderält, ty det med 
rån borttagna tingets égaré har rätt 
att genast återtaga det, men han har 
att af sin fångesman återfordra det som 
han därför hade betalt (jfr. Lejsn 1),ÖG.*
I. til landamærkis 1. landamæris, leda 
till ett ställe på landskapets gräns, där 
fångesmannen skulle möta om han var 
utom landskapet, VG.* ÖG.* VM. I. B. 35: 
l; II. M. 28: pr. 1. fran sik (niæj lejs- 
num), o: till fångesman, SM.* Bj. 11:1; 
32: pr; ME* Chr. Tj. 18,21,22. 1. af han- 
dum sær (mæj köp »lier skipti), = 1. 
fran sik, ÖG.* II.* SM * VM. I. B. 35:1 ;
II. M. 28: pr; St.* 1. sik (dat.) af hændi 
ok til annars, 1. sær fra hand um mej 
tvem küpvitnum, Bj.* leje sum fyr ær 
sakt 1. sum lagh sighia, VG. IL pj. 46, 
47. æi ma jæt hvarti ater æller fram 
1., man må ej leda det från stället, 
utan, såsom i det föreg. säges, jær 
stæjs lejsn, n. då det klandrade tin
get blifvit ledt från den ene fånges
mannen till den andre ända til siætta 
mans, U.* Jfr. Til leda. 2) bevisa. 1. 
(a hand manni, n. jiuft) til gar js ok 
grindar, bevisa att en annan haft det 
stulna i sin gård, VG. * 1. (jiufnaj) a 
man, VG.* ÖG. Eps. 7: l; ME. Eps. 23; 
St. Eps. 18; Chr. Eds. 19. jiufnajer, ran, 
jinfti le jcs a hænder manni, = a man, 
ÖG. Vaja. 32: 3; SM.* VM.* ær æi laghli- 
ka let a hænder hanum, ME.* Chr. Tj. 
7. varier jæt mæj vitnum let (in) til 
hans, ME.* St. H. 3; Chr. H. 5: pr; Add. 
B. 7. ledhis (thet) til hans meth fullum 
skælum, Chr. B. 43: pr. han som (thiuf- 
nadhin) til ledhis, han (som) thiufna- 
dher til ledhis, St. Thj. 1: pr, 2. 1. mæj 
(sannum) vitnum, ÖG.* lejis ran mæj 
ope (ok akallan ok bu juin) ok 1. æller

bnjkafla, om brottslingen på sådant sätt 
genast efter brottets begående ertap
pas, och gärningen sålunda blir bevist, 
ÖG.* 3) öfvertyga, öfverbevisa. varja 
(mæj) vitnum (at) ledder, VG *

Lejas, v. impers, dep. ledas, allum le
jis jær vijer, SM.*

Ledher, m. se Lijer.
Lejer (n. let, lett), adj. led, ledsam, 

ærva I. hava sva let sum liuft, o : så väl 
skulder (såsom skyldigheten att betala 
böter) som tillgångar, U.* SM.* H.* var- 
ji ha je le ju ok liuvu, o: böte om 
han ej kan försvara sig, U.* SM.* ME.* 
Chr. Tj. 18.

Ledhsaghare, m. (af lej sighia, se 
Lej 1) vägvisare, lots. St.* Jfr. Mb. D. 
Gl. o. ledsager.

Lejsn (ledsn, lezn, læzn; laijsn, G. 
lezl, genom skriffel, VG.*), f. 1) ett klan- 
dradt. tings ledande till hemulsman för 
alt bevisa inehafvarens lagliga åtkomst 
1. besittning (jfr. Leja l b, Lejsna vit- 
ni). jiufnaja klandan ok 1., a: det stul
nas ledande till fångesmannen, H. M. ind. 
29. gripa til -nar (jfr. («ripa 3), Bj.* 
(där genom skriffel står -næn); St.* 
griper han til -na (gen.) ok vil leja sik 
af handum mæj köp æller skipti, U.* 
VM. II. M. 28: pr. griper til -na, = sigher 
sik hava fangaman, SM.* griper man 
til 1... sigher sik köpt hava æller væ j- 
sat (vara).. ok sigher sina hemuld vita, 
o: vill bevisa sig vara laglig égaré (ge
nom köp) 1. inehafvare (genom pant
rätt &c.), då således både lejsn och 
hemuld hafva afseende på bestyrkande 
äfven af laglig besittning utan egande
rält (jfr. Hemuld), ME.* Chr.* fylghia 1. 
ganga 1., fylgia -num, = leja sær af hau- 
dum (se Leja 1 b), IL* VM. II. M. 28: pr; 
G.* at -num ganga, om det. klandrade tin
get, ÖG.*, där dessa ord hafva afseen
de på dess ledande til jrijiu sæld, 
hvarom i samma lag stadgas, gange at
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samu -num, Jedes på samma sätt till 
fångesman, ME.* Chr.* mæj samu -num 
fran sik 1., ME.* Chr.* hvar egh kum- 
ber hem u Id innan lagha -num (jfr. He- 
muld), ÖG.* ban nar egh hemuid sinne 
ok egh -num, han får ej försvara sin 
eganderätt genom ledning till fånges
mannen (utan måste utgifva det klan
drade, och får endast vända sig till 
fångesmannen för att återfå hvad han 
därför betalt, jfr. Lejalb), ÖG.* biuja 
dul gen 1., neka alt man förytrat det 
omtvistade tinget, U.* standi sama 1. fo
re gæf &c., a: ett ting som man säger 
sig hafva fått till skänks skall på sam
ma sätt ledas till fångesman, U.* for
fall i 1., = lejsna forfall, U.* VM. II. M. 
ind. 29. Jær stæjs 1., o : æi ma Jæt hvar- 
ti ater teller fram leja, n. då det (en
ligt U.) hade blifvit ledt ända til siæt- 
ta mans (jfr. Leja Ib), U.* 1. ganger til 
fæmta mans, SM. pj. 8: 3. Jær sum æi 
ær fulder JiufnaJer i -num, om det 
stulna tinget som Jedes (ill fångesman, 
ej är så mycket värdf, att det är full 
tjufnad, n. en half mark, SM.* ær la
gha 1. a (komin), om tjufven genom lejsn 
blifvit öfverbevist att han inehaft det 
stulna, och ej kunnat försvara sin åt
komst, = Jæt ær laghlika let a han, VG.* 
ræna annan taks ok -nar, säges den, i 
hvars förvar ett klandradt ting blifvit 
funnet, om han vägrar att ullemna det 
då det skall sättas i taka händer och 
ledas till fångesman; att meningen af 
dessa ord är den nu anförda, synes af 
det som på ett ställe (I. pj. 13.) tilläg- 
ges: fram til taks ok -na Jæt sum sunt 
ær, a: det klandrade, hvars utlemnan- 
de blifvit vägradt, skall komma fram 
och sättas i tak, och inehafvaren skall 
leda till fångesmannen (om han vill visa 
laglig åtkomst), VM.* gange Ja I. in 
til hans, o: då det klandrade så blir 
ledt till honom, står han i ansvar där

för (= gange Jiuft in til hans, ME. pj. 
20; Chr. Tj. 21.), ME* Chr.* 2) ran- 
sakning efter tjufgods i en annans hus. 
fylghia laghum ok -num, allitt. (för la
gha -num, jfr. Asker), förrätta sådan 
ransakning (jfr. Fylghia 8), U.* lara hem 
at andrum mæj .. 1. ok ransakan, ME.* 
Chr.*

Lejsna fall (leznu fall, leznfall), n. 1) 
brist i fullgörandet af bevisning om åt
komst till ett klandradt ting genom led
ning till fångesmannen (jfr. Lejsn 1). 
U.* SM.* VM.* 2) böter för underlå
tandet af sådan bevisning. U.*

Lejsna forfall (læzna forfall), n. för
fall för hemulsmannen att infinna sig 
vid tinget för att stå i hemul då ett 
klandradt ting blifvit ledt till honom (jfr. 
Lejsn 1). SM.*

Lejsna vitni, n. vitne, hvarmed man, 
för att bevisa sin lagliga åtkomst, le
der ett klandradt ting till hemulsman 
då denne binjer dul gen lejsn 1. fore 
Jæt til hans lejis (U. M. 44: i ; SM. pj. 8: 
4.). U.* SM.*

Lejsund, n. sund, genom hvilket är 
farled. U.* SM.* VM.* ME.* Chr.*

Lejunger (laijingr, G. lejing, Sk.), 
m. (Isl. leiftangr) 1) leding, sjötåg, med 
de därtill hörande utskylder. konungs 
1., U.* SM.* VM. II. Kg. 7: rubr; M. ind. 
not. 81; H. Kg. ind. 7. konungs -ng ut biu- 
Ja, SM.* konunger biujer (lij ok) -ng 
(sin) ut (jfr. Lij), U.* SM.* VM. II. Kg. 
7: pr, 1; M. 10:1; pg. 24:1; ME.* St* Chr.* 
fera mæj -gi 1. i -ng, skip ganger ut 
i -ng, IL* ME. Egn. 12. not. 9. biauja gu- 
tum -ng, 1. skal ut ganga, G.* 1. ær ut 
gangin baji mæj mat ok mannum, U.* 
tu blaskorin skin ok ængin -ng annan, 
H.* 1. innæ ok stuj, stuj ok 1., Sk.* 
2) lagha 1., = lejungslami. U.* VM. Kg. 
7:1.

Laijings buj, n. uppbåd till leding. 
G.*
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Lethings helg, f. större fred, som gäll
de under den lid då leding utgick. Sk.*

Lejnngslami (Iaijings lami, G.), m. ut- 
skylder, som, i stället för leding, er- 
lades de år då leding ej utgick, 1., så
som på Gotland, det näslfölj. året. U.* 
VM.* H* G.* )( skatter, H.* Senare 
delen af d. o. har icke uppkommit af 
mali, såsom Ih. tror, till stöd för hvil- 
ken gissning han åberopar H. Kg. 7, där 
d. o. förekommer på fyra ställen, af 
hvilka ett (se not. 32) utan tvifvel ge
nom tryckfel i gamla edit., 1. skriffel 
i den följda hs:en, har mala i st. f. la
ma; icke häller är, såsom Ih. påstår, 
bem:en af lami i d. o. alldeles olik den 
i Jinglami, hvilket är så mycket mera 
uppen bart ogrundadt, som Jinglami (hvil
ket äfven skrifves Jinghmali i en hs. 
af VM.) i U. betyder utskylder som 
erlades de år då leding utgick och de 
vanliga tingen därför icke höllos (pg. 
14: l.), likasom lejungslami erlades de 
år då leding ej utgick; om ock lami i 
dessa ord ej kommer af lamber, lam, 
och eg. betyder lamhet, overksamhet, 
så är det åtminstone klart att dess be
tydelse i båda dessa sammansättningar 
är alldeles den samma.

Lejungs mali, se Lejungslami.
Laijings men, m. pl. män som utgin- 

go i leding. G.*
Lejungs skin, n. skinn, hvilket såsom 

skatt erlades i Västmanland, troligen 
de år då leding utgick (jfr. Bihanget 
o. badskin). VM.* Ver. (Ind. o. bæl- 
skinn) förklarar 1. såsom ”krigstågsskinn, 
antingen till själfva folket såsom en 
skinnpelsegärd, 1. ock att tjälda öfver 
skeppet med”.

Lidh, Lida, se LiJ, Lija.
Lidha, v. a. lida. 1. skadha, Ghr.*
Lif, n. 1) lif. VG. IV. 12; SM. M. 36: 

rubr., l; Sk.* 1. ok sial, VG.* IL* SM.* 
ægha frij a likarna ok 1., ME. E Js. 37.

böte.. ok egh (n. miste) lif sit, böte .. 
ok egh 1. hans (Jær firi gangi), ÖG.* 
firiværka livi sinu 1. lif sit, ÖG.* IL* 
JiufnaJer &c. gar a lifsins vaja, se 
Yaji. nyta 1., o: undgå lifsstraff, SM.* 
hava vald urn 1. mans, Bj. 15: pr. raja 
fe 1. vereldi eja 1. mans, G.* taka 1. 
mans 1. af manni, se Taka. unna man- 
ni 1. (jfr. l)nna), U.* SM.* i sino 1. hans 
livi, o: lifstid, Sk.* Jfr. Af liva, Ater 
gadda, Firigsera, Firi koma, Ganga 3, Gi
va 1, Gadda 3, Lata 4, Mista. 2) kropp. 
St. G. 7: 3 ; Sk. 3: 2 ; Eds. 4: i. 1. ok sial, 
G. 1. barn i konii live, St. DrVI. 12. barn 
var qvikt i hamna livi, Bj.* barn ær 
föt af nioJor livi, VG.* upskæral. ko- 
nu, ME. Æ. 9. 3) underlif. næden faare 
(bælthet) indh udy lyffnet, Sk. I. 88. not. 
19.

Lifdaghar, lifs dagliar, m. pl. Iifsdagar, 
lifstid (jfr. Dagher 5). VG.* ÖG.* VM* 
ME.* Chr.*

Liftat, n. lifvets förlust. VG.* ME.* 
Chr.* var Ja sarum fore -ti, o: ansvara 
för lifvets förlust såsom påföljd af sår,
H*

Lifna (limita, G.), v. n. (Isl. =) blifva 
vid lif, prov. limna. U.* VM. II. Kr. 10: 
l. enkia -ar, o : lefver efter sin man, G.*

Lifs dagliar, se Lifdaghar.
Lifs gæld, n. (af gadd 5) lifsstraff. IL*
Lifs nöj, f. lifsnöd, lifsfara. ME.* St.* 

Chr. DrVI. 2, 12: pr ; DrVd. 1:1.
Lifs pund (lispund), n. (af livesch pund, 

se VSt.) lispund (eg. Lifländskt pund). 
VG.* U.* St.* Chr.* Jfr. Pund.

Lifs vadhe, m. lifsfara, lifsnöd. gan
ger 1. a, komber 1. i, n. så att lifvet 
förloras, St.*

Liftapilse, ? (af tapa) = liftat. H.*
Liftimar, m. pl. = lifdaghar. Sm.*
Lifvakn, n. (Isl. hliföar-våpn =, af hlif, 

hlifö, beskydd, hlifa, skydda) skydds- 
vapen (hvarmed kroppen betäckes), )( 
hug vakn &c. H.* Jfr. Folkvapn.
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Liga*, se Lika.
Ligherviss, adv. på lika vis, lika. Sk.*
Liggia (impf. Ia, lag, conj. laghi; sup. 

ligkat), v. n. 1) ligga i eg. bem. 1. en 
från denna mindre 1. mera aflägsen bild— 
lig bem., såsom: vara lagd 1. anlagd, 
vara i ett visst likasom hvilande till
stånd, vara underkastad vissa böter 1. 
annan påföljd af begånget brott &c. I. 
siuker, sar, i sot, i sotta siæng, i sa- 
rum, i hælvanuni, i barnfaruin, VG.* 
ÖG.* U.* SM.* G * Sk.* -ger i (n. sarum) 
længi, VG.* -ger i seng saniii (är be
ständigt sängliggande) so et han ai gan
ger uppi mi Ilan, G.* I. a döjsdighi, SL* 
-ger atta dagha, n. sjuk, VG. I. VS. 3: 
pr; II. VS. 10. lik -ger inni, VG.* ÖG.*
I. hos konu (n. i lönskaläge), VG* 1. 
mæj konu, se Mæj. I. i lôskalæghi, VG.
II. K. 57; ÖG.* 11* VM.* Sk. I. Add. H. 2. 
1. saman, om makar, ME.* I. had barn 
sit, ÖG.* Jær -ger majer gen månne, 
se Gen. I. a morde, se JllorJ. 1. pa knæ, 
se Knæ. 1. i konungs hæktilsom, Chr.* 
Je aterfang (sum) frammi -gia, o: äro 
framlagda, U. M. 38. -ger a (gripi) had- 
da, VG. I. FS. 0: 4. hiaul -ger a (sauji), 
G.* -ger træ længer, o: ligger q var, 
utan att den som huggit det, afhämtar 
det, Sk.1.197. livar Jæt (n. timber) -ger, 
Bj.* Sk. I. 198. -ger (ii. hö) a sama te- 
ghe, n. där det är slaget, SM.* vaj -ger 
a sama manni, se )aj. ra ok rör -ger 
by a nur II um . U.* silder, kam her, Jræ- 
skulli &c. -ger, VG.* vægher (sum) til 
kirkiii -ger, H.* hunger -ger manni a 
halsi, VM.* 1. nij ri, i eg. och oeg. bem., 
se i\ijri. 1. öje, se Öje. lata akra I., 
n. i träde, )( sa, G.* gap -ger a gar Je 
1. opit, se Gap. -ande fse 1. grund, se 
Fæ, Grund, byr -ger i lagha læghi 1. 
at raju skipti, ÖG.* VM.* byr -ger til 
lagha -gliis, o: skall läggas &c. ÖG.* 1. 
i ham hr i &c., i radtri solskipt, U.* tc- 
gher skaï æptir tomt 1., SM* I. iam-

föris 1. til iamföris (jfr. Jamföri), SM.* 
I. utan brut ok byamal, U.* urfi adder 
-gi Jem firi fæjerni, o: vari Jera fæ- 
Jerni, se Fæjerni 2 b. avisning -ger ater, 
se Avisning, huru længi Jæt (bolagli) 
skuldi saman 1., o: vara förenadt, fort
fara, U.* væj liggiæ forvæjiæ, Sk.* 
-gi Jera &c. varjnajer a (barni &c), 
U.* SM.* ME. Æ. 16: pr ; B. 9: 2 ; 37: pr ; 
Chr.* mal -ger undir hærajsnæmd, a: 
är underkastadt dess ytrande, ME. EJ)S. 
29. 1. i sama laglium, St.* 1. i landsla- 
ghum, se Landslagh 1. 1. a tolf sokna 
manna vitnum, o: ankomma på deras yt
rande, U.* embete ther magt uppa -ger, 
St. Kg. 26: pr. -gi i vaja gaddiim, vaja 
botum, halvum gældum, attatighi inar- 
kum &c., o: för honom bötes så myc
ket; eg. om en dräpen, men säges äf- 
ven om en sårad, om bränd by &c. U.* 
SM.* VM.* H.* Bj.* ME. DrVI. 41; St.SVl. 
18: i. 1. i tvæboti, enböti, nböti, se Tvæ- 
böti &c. 1. i ugildum akri, se Aker. -gi 
i sinu 1. sainu gildi, se Gildi. i hvat bo- 
tum the mæn -gia, St.* döjsdrap -gi 
i tiiighu mark um, U.* afal -gin i siu 
markum, -gia Ja (n. drap 1. sar) i vilia 
værkuni, VM.* I. ogilder, se Ogilder.
I. (ogilder) a værkuni sinnm, se Værk. 
-gi (ogilder) fore brut sin, ü * VM. II. 
Kr. 12: 2. Jfr. Ater-, Firi-, Seder liggia. 
2) ligga begrafven. VG.* U.* -gi utan 
kirkiugarj, a: begrafves, Sk. I. 204; IV. 
51. 3) vistas, uppehålla sig. I. a 1. i 
skoghum (ok ræna), VG.* U.* ME. EJs. 
45. 1. i stadhenom, )( byggia, St.* 1. pa 
lithen, Sk. V. 5:10. -ger a vijer stok- 
hyrnu, = siter qvar, VG.*, där a synes 
böra gå ut, 1. i dess ställe läsas qvar. 4) 
vara belägen, bol, almænninger, byr, 
bumper, vægher, bro &cc. -ger, (Jær) sinn 
bol -ger, almænninger -ger i gen, Jen 
by Jær -ger næst, &c. VG.* ÖG.* U.* G.* 
Sk.* ME. Egn. 20, 21; B. 21: pr; 23; Chr.
J. 17. hvar sum -ger vij land ok vij
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vægh (jfr. Lan<15), o: har så belägen 
jord, VM.* kirkia -ger i (iællum, SM.* 
sva langt sum Jera skæl -gia til, o : gå 
intill qvarnstället, SM. B. 21: l. köte .. 
Jit sum garjar hans -gia, a: till gran- 
narne, som jämte honom skola under
hålla gärdsgårdarne, VG. II. U. 6. thet 
som undir andrum -ger, o: våning 1. rum 
som äro belägna under en annans, )( 
ia*mt vidher annars (jfr. Jamt), St.* kvart 
thcra ærande -gia, o: ehvar de slällen 
ligga, dit de hafva ärenden, St.* Jfr. 
Saman. 5) vara bestämd 1. förordnad, 
fore torghköpi -gia ængin fræstmark, 
U.* SM.* stæmnudagher, dagher ok iam- 
langi, nat ok manager -ger fore (man- 
ni I. skipti), U.* SM.* 1. til öra ok ör- 
tugha, vara salt till visst örestal, U.* 
by -ger fore mera 1. minna, a: ärsalt 
till högre 1. lägre öreslal, U.* ME.* Chr. 
B. 1, 21>: 6. -gia vij tolf marker (nomin.) 
hærajshôfjinga &c., a: så mycket skall 
bötas af häradshöfdingen, VG. I. Md. 1: 
3 ; II. Dr. 4. num viJ -gi fiuratiglii mar
ker, nnm vijer -gi IY marker kononge 
&c., om ej så mycket skall bötas (till 
konungen &c.), VG. I. p. 5: 1 ; II. p. 30. 
-gi 1. -gia (lianiim) vijer Jriar marker, 
siex oyra aviti, Jar -gia engar febyter 
vijer, Ja -ger kanum vijer bann, Jar 
-ger ai kann vijer, so (a: samma 
straff) -gi ok Jaim vi Jer, G.* Ja -gia 
Jem Jre mark vijer, Sk.* -gi vijer 
hans frij (nomin.), hans fred är för
verkad (likasom, enligt förut anf. ex
empel, böterna), Sk.* -gi slik krut (n. 
Jær) fore, a: lika mycket skall bötas, 
U.* sama plagka -ge (n. Jær) vijer, 
ME* hvat pligt ther til -ger, Chr.* 6) 
1. til, tillhöra. Jæt skiplagk sum ön -ger 
til, IL* SM.* öjis by -ger til Jæn by 
&c. ME. B. 21: 3. byr -ger til ha ok ham- 
nu, se Ilar. væghar, garjar &c. -gia til 
byar, bolbys, tompt, VG.* ÖG* U.* SM.* 
Jæt Jær til -ger, n. til Jæssara bya,

H.* tillaghur sum in til -gia (= -gia in 
til) Jæs bolbysins, ME. Æ. 11: 2. fiura 
spunna sæj -ger til (sællaboj), VM.* 
-ger til (urfiæls &c.) hvarte varjer æl- 
ler garjer, VM.* ME. B. 13: 5. sak sum 
til ej söris -ger, a: hör till edsöresmål, 
ME.* I. præste til föju, klokko köps, 
kunungs borj, kirkiu bygning, ÖG.* U.* 
SM.* H. Kk. 1: 2. Jæt -gi til kunungs 
ensak, SM.* I. til (hærajs) næmd, tolf 
manna, siæx manna af liæraje, tillhöra 
nämnden &c. alt undersöka och ylra 
sig om, VG.* ÖG.* SM* ME.* Chr.* -ge 
tbet til foghaten ok rad het, St. Kg. 20: 
i. Jæt -ger til Jingsmanna (1. tvæggia 
manna) vitna, VG.* ME.*St.R. 16:1; Chr.* 
-ge thet til thera (1. tvæggia) manna 
(n. vitnen) (som) nær varo, St. Æ. 21: 
l; J. 3: i; Kp. 8: pr. -ge thet til thera 
manna (n. vitnen) (som han var bysat- 
ter medh), St. R. 22, jfr. 18: pr. Jfr. Til 
lagh. 7) v. a. lägra. (Isi. =) lata 1. sik, 
H*

Liglira, læghra, v. a. lägra. VG.* SM.* 
Chr.* 1. konu i fæstuin, Chr.* lata 1. sik 
(mæjmanni), U* VM.*H.* Sk.* Jfr. Lok- 
ka, Belægra.

Lighri, lægliri, n. (af liggia) 1) lä
gersmål. U.* VM.* Sk.* Jfr. Lægher. 2) 
läge, a) i allm., se Grava-, Yasalighre. 
b) i synn. läget af de grannarne i en 
by tillhöriga andelar af byns egor, och 
dessas fördelning mällan delegarne. ra- 
Ja 1., U.* VM. I. B. 1; II. J. 1; B. 1: 2; 
ME* Chr. B. 4: i. Iæggia bort af staj 
eghn mans af Jy I. hon fyrra lag, VM.* 
Jfr. SM. Addenda s. 337, 338.

Lighris bot (Iæghre bot), f. böter för 
lägersmål. U.* VM. II. Æ. 17 ; II. Æ. ind. 
14; c. 16:1.

Lighris villa, f. (af lighri 2 b) förvirring 
i afseende på läget af de grannarne i 
en by tillhöriga andelar af bvns egor. 
göra 1. andrnin, ändra läget af en an
nans andel i byns egor, VM.*
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Lighjii træ, n. vindfälle, nedblåst frä 
1. gren; i Lat. texten: ventorum rabie 
sive aliu (/novis modo prostrata arbor. 
Sk.* Förra delen af d. o. kommer tro
ligen af liggia, och kan icke vara d. s. 
som läkte, såsom Ih. antager, som öfvs:r 
d. o.: arbores, ex quibus secari soient 
assercnli; och äfven KR., då han sä
ger att asseres, Sk. II. 121, hvilket lian 
öfvsrr lægter, sparrer, är d. s. som I. 
{GDL. 1. 120. not. 14).

Lik, n. 1) kropp, äfven lefvande, hvar- 
af likami, liktorn. Se Likvari. 2) lik. 
VG. I. K. 15: pr; 18; J. 12:1; ÖG. Kr. 7: 
pr, 1 ; 8; pr; 12: pr; E{ds. 29; Æ. 7; U. Kk. 
6: 5 ; 8: pr, 1, 2 ; 12:1 ; Æ. 2:1. &c.

Lika, v. a. 1) göra lika. St.*, där frå
ga är om att göra arfslotter I. mått 
lika. 1. forskut æptir thy &c., bestäm
ma det i lika förhållande till &c. St.* 
Jfr. For-, Lmlika. 2) likna, säga någon 
vara lik en annan, je -as væl Jem com- 
paiiiun & c. VG.*

Lika (ligæ, Sk.), adv. lika. skifta I. i 
tu, Sk.1* afryden I. med honum, Chr. B. 
41: l. 1. goth, user, Sk.* Chr. B. 41: l. 
vitne gangen alt 1. væl, till alla delar 
lika (utan hinder af svarandens ute- 
blifvande, jfr. Alder 1), Chr.* Jfr. Jem- 
lika.

Likami (likomi, VM.), m. lekamen, 
kropp. MF.* vapn at -ma ok at benum, 
ME.* Chr. Æ. 10. not. 32 ; Eds. 20. ægha 
-mans lusta vij konu, VG.* vars hærra 
L, U.* VM.* taka (vij) gnjs -ma, ME.* 
Jfr. (bijslikaiui, Hælgha likarna dagher.

Like, m. 1) det som är likt (något 
annat), gutniskt öl &r. ok thæs 1., St.* 
hava lika for sit, o: lika mycket, Chr. 
Add. A. Jfr. Vijcrliki, Teslikes. 2) det 
som är rätt och billigt, billighet (æ- 
qnutn, eequitas). göra lika ok ræt, göra 
androm lika, Chr.*

Liker, adj. 1) lik (en annan). 1. mans 
bana, U.* likt 1. iæmt gen liku, U.* fult

ok likt gen fullo,St.* likt mote liku,SM* 
hvem Je vilia likastan Jær til vitna,
o: likast att hafva begått brottet, SM.* 
Jfr. A-, .hem-, Se-, Vi Jer-, pjliker. 2) 
lika, likadan (sinsemällan). VG. IV7.12; 
U.* SM.* 3) billig, rätt (œqnus). ÖG.* 
St.* 4) likaster, superi. likast, bäst. SM.*

Liknilse, f. liknelse, det som liknar 
1. synes vara något. I. til barns, o: fo
ster, ÖG.* ME. Æ. 9; St. Æ. 8; Chr.Æ. 10.

Likning, f. värdering (ill bestämman
de af en viss summa pänningar, hvar
med en delegare i ett hus 1. en tomt 
må lösa till sig en annans del, så att 
det är fult ok likt gen fullo, St.* biu- 
dha til 1., bjuda den bestämda sum
man till den andres utlösande, St.*

Likomi, se Likami.
Likran, n. plundring af lik. U.* SM.* 

VM.* H. M. ind. 20. Jfr. Valrof.
Liksto, f. (af stuj) afgift till kyrko

herden för liks begrafning och själa- 
messor. U.*, där yngre hss. hafva det 
ännu brukliga ordet likstol, som, lika 
med många andra, uppkommit genom 
en falsk härledning.

Likstomæssa, f. = siælamæssa, som kal
las så, U.* i en yngre hs., därför att 
den är betald med den åt presten gif- 
na likstolen.

Liksvitni, ligs vitni, n. så kallas ett 
slags bevisning (troligen af grannar) 
i skogstvist. )( ortar vitni, G.* Hvad 
första delen af d. o. eg. betyder, är 
okändt. T. öfvs. har gliche geczuge, 
geliches czug; Had. åter öfvs:r: ”vitne 
som gör det sannlikt som han klagar”. 
Ih. däremot: ”testis situs, hoc est qui 
norit limites et situm, a ligr, läge” 
(Disp, de dialectis linguæ Sviogothicœ ; 
2:a del. resp. S. Ullgrund, s. 5); och 
slutligen Sch. (Gutalagh s. 227) : befrei- 
ungszeugen, af luka, som säges bety
da befreien, lösen; att intet af dessa
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försök att förklara ordet, förtjenar 
uppmärksamhet, behöfver icke sägas.

Likt, se Lykt.
Likvari, m. med delta namn beteck

nas vissa klädespersedlar som äro när
mast kroppen, -ra kallar serk ok skyr- 
tu brok ok hatt mans, G.* Första de
len af d. o., lik, kropp, fordrar ingen 
förklaring; senare delen, vari (Isl. ^=), 
uppmärksamhet, vård, är ännu i bruk, 
då vi säga: taga vara på, taga till va
ra, af var, uppmärksam, nu varse; hvar- 
af äfven vara, underrätta, tillsäga, nu 
varna, varja, vårda, värjer, vård, var
ia, försvara, værn, forvar, skydd, för
svar; ordet 1. förklaras därför rätteligen 
af Ih. med ”corporis tutameri1.

Likvægher (ligvægher), m. väg till kyr
ka, anlagd för att därpå föra lik. VG.*

Lima laster, m. lemlästning, lyte å lem
mar. G.*

Lima lyti, n. = lima laster. G.*
Limmalæster, adj. lemlästad, stympad. 

Sk.*
Limber (lim, Sk.; pl. lirnir), m. lem. 

VG.* U.* SM.* VM.* H.* G.* Sk.* ME.* 
Chr.* gælde lim gen limi 1. firi lim, 
U.* SM. M. 10: 3. givi lim fore lim, St. 
Eds. 16: pr, 2; SV1. 3. Ja ær Jæt fiilder 
1„ o: anses som en lem vore afhuggen, 
ME.* Chr. SV1. 9: pr. fylghis at baje 1. 
ok lijcr huld ok har, allitf., o: del upp- 
gräfda liket har ännu icke undergått 
sådan förvandling, alt endast benrag- 
let är qvar, Sm. 17: pr. Jfr. Frölimber.

Lime (lyme, Chr.), m. (Isl. limi) ris 
(alt piska med). Chr.* kicpper æller 1., 
ME.* I allmogespråket brukas lime i 
bem. af sopqvast, bundt af linstjelkar 
&c., se Rz. d. o. Jfr. Mb. D. Gl.

Limlyter, adj. lytt å någon lem. Sk.*
Limna, se Lifna.
Lin, n. 1) lin. U.* SM.* VM.* Bj.* Chr.* 

ærta aker æller.. lin (n. aker), VM.* 
2) linne. Jorf vij (baje) 1. ok lækir 1.

lækirsgæf, allift., a: om såret måste för
bindas och af läkare skötas, VG.* ÖG.* 
SM * Bj.* biuja 1. ok lækirsgæf, erbju
da läkarelön och linne till förbindning, 
U.* komber vij baje 1. ok lækir, VM * 
Jfr. Hand-, Hovojlin.

Linda, f. (Isl. linna, upphöra; jfr. Lat. 
ager cessât) åker som ligger i linda, 
trädesåker. ÖG.* SM.*

Lindæ bot, f. bältesbot; så kallades 
de böter som en frigifven, hvilken ej 
hade blifvit upptagen i någon friboren 
mans ätt, själf erlade för begånget brott. 
Sk.* Anledningen till benämningen upp- 
gifves i Lat. texten vara den, att ra 
liberto, si non potnit alias satisfacere, 
tribus annis continuis universa quce 
possedit usque ed cingulum ablata sunt*.

Linda gyrt, m. eg. omgjordad med qvin- 
nogördel; förekommer här om qvinn- 
lig arfvinge och om afkomlingar af en 
sådan, hvart sum helder sei linda gyrt 
eja gyrjlu (n. gyrt), ehvad arfvingar 
efter qvinnan som hade tagit arf (er- 
filytia) äro döttrar 1. söner; ir ku- 
mit nndir tva linda gyrta, om den jord 
som den förut nämnda qvinnan hade ärft, 
två gånger har gått i arf efter henne 
till hennes bröstarfvingar inan hennes 
afkomma är utdöd (bloj alt gangs), G.*, 
där T. öfvs. har mannes namen för lin
da gyrt, och vrouwcn namen för gyr Jln 
(gyrt), hvilken tydning synes vara gif- 
ven alldeles på slump, utan någon in- 
sigt i sammanhanget på det stället som 
skolat förklaras. Jfr. Lindi 1 b.

Lindi, m. (Isl. =) I) bälte, a) i allm. 
VG.* Jfr. Linda bot, och Mb. D. Gl. o. 
linde, b) särskildt: qvinnobälte. Se Lin
da gyrt. Då sammansättningarne linda 
gyrt och gyrtln gyrt tydligen beteck
na motsatsen af qvinn- och mankön, 
och sammanhanget på det ställe där 
dessa ord förekomma, visar att det förra 
måste förstås om qvinnkön, så följer
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däraf att lindi i denna sammansättning 
betyder qvinnogördel, och gyrtla mans- 
gördel. Ih. antager på ett ställe (Gl. o. 
garland) att 1, betyder ”omne genus 
cingnli, imprimis quo se succingebant 
virgines veterum”, hvarvid citeras G.; 
på ett. annat (o. linda) säger han däre
mot att d. o. i G. iisurpatur de cingu- 
lo virili. 2) liks svepning, raena bate 
lik ok 1., allitt. VM.*

Linlak, n. (Isl. =) lakan. U.* VM. II. 
Æ. 10: pr; H. Æ. 10: pr; ME.*

Linlakan, n. = linlak. ME. G. 16. not. 
49 ; Chr.*

Linlika, adv. (af liner, len, lindrig; 
Isl. linliga, af linr) lindrigt. VG.*

Lispund, se Lifspund.
Lista, v. a. (Isl. lista, f. list, kant) för

se med list 1. ram. VG.* Ih. (Gl. II. 61) 
förblandar d. o. med lita, färga (se Li
ter).

Lit, se Lata.
Lita (lyta), v. a. 1) se på, vända sina 

ögon åt något (Isl. =). 1. a hemuld 1.
til liemuls, se på 1. efter (o: söka att 
skaffa sig) hemul (jfr.Hemuld), ÖG* Jfr. 
Anliti, Misled, Lit van. 2) rätta sig ef
ter, följa. I. at Jörn laghum, 1. til aen- 
ga andra lagha, U.* SM.* Jfr. Alit. 3) 
nöjas med (jfr. Bihanget). liti (n. den 
andre) at samu tilsæghn, a: han kan 
ej fordra ny tillsägelse om edens verk
ställande en annan dag, VM.* Jungt 
til at 1., U.* Jungt a at 1., SM.* 1. at 
Jy> Jolikum ræt, Je bot, fæstning sin
ne, Jaer at &c. VG* ÖG.* U. V. 29: 2; pg. 
13; VM.* H* Sk.* ME.* St.* Chr.* liti 
sva at, ÖG. Kr. 9. 1. vi Jer, G.* Jfr. A-, 
At lita.

Liter, adj. (af liter, färg, prov. lit, 
let, hvaraf lita, leta, färga ; Isl. litr, adj. 
och m.) af en viss färg, t. ex. rödlett. 
Se Tvaeliter.

Litil (n. litit; def. litli; gen. litils, li- 
tins; dat. n. litlu ; acc. m. litlan, f. litla),

adj. 1) liten. I. finger, VG.* VM. II. M. 
23: pr. litla stund, på en kort tid, VG.* 
maej litlu utlaende, et lidhet hus, Sk.* 
litit, n. abs., litet, VG. II. R. 26; Chr. Eds. 
34, 42: pr. litils vitande, litet vetande, 
oförståndig, ÖG.* ME.* sva litit snm Jaet 
ær, horo litins Jaet aer vaert, Sk.* Ja 
aer ejsöret maej litlu brutet, Ja aer 
(sköt) höter maej litlu böter 1. höt m. 
1. böt, o: edsöref är icke brutet, för 
blott hot bötes intet (jfr. Höta, och mi
na Jur. afh. s. 81. not.), VG.* ÖG.* U.* 
SM * VM. I. EJs. 2:1; II. Kg. 2: pr. Jfr. 
Minni, Gangdagher, Ström ber. 2) ringa, 
obetydlig. litit mal 1. giald, ÖG.*

Littrygg (pl. dat. -gum),? förpantnings- 
tid; så synes detta okända ord böra 
förklaras. G.* Had., och efter honom 
Sch., öfvs:a utpanlning.

Litvan, n. något som vanställer ut
seendet, lyte. G.* Ordets första del kom
mer troligen af lita, se; van är ett i 
sammansättningar ofta förekommande 
ord, som betecknar en brist, ett fel &o. 
Jfr. Misleti.

Liva (leva; lifa, G. impf, lifji), v. n. 
lefva. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.*Sm.* 
Bj.* G.* Sk.* ME. Kg. 18:1; G. 1. &c. 1. 
vij upsala öja, o: däraf hafva under
håll, SM.* ME. Kg. 5: 6. soman 1., om 
makar, VM.* aeftir 1., ÖG.* U.* Sk.* i- 
gen 1., Sk.* Jaet sum liver (n. af fä
kreatur) a Jaet (a: den af makarne) 
sum arf tok, )( Jæt sum af födis (jfr. 
Gæld 1), VG. I. A. 16: pr. Jfr. Livandi, Y- 
vir livæ.

Livandi (livandis, indecl.), adj. (part. 
af liva) lefvande. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* Bj.* Sk. I. 205. at manni 1. haenni 
1., medan han 1. hon lefver (jfr. At 2 c), 
SM.* Sk. I. 211. fajirin 1., 1. fajur, ha- 
num 1., d. s., VG.* ÖG* af Jem -dum, 
af dem medan de lefva, SM.* Att for
men -dis är indecl., visar sig då det 
icke allenast säges konor skulu -dis &c.
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Bj., utan äfven at manni -dis (för -da), 
SM., och mæj -dis (gen. pl. för -da, n. 
manna) vitnum, ME. Kg. 19; Chr. Kg. 20; 
jfr. ©v:irandis.

Lij (lidhs leth, Sk.), n. (Isl. hliÖ, se 
Fr.) I) en större öppning på en gärds
gård, ehvad en sådan är behörigen gjord 
för människor, kreatur 1. vagnar, då 
öppningen antingen görs genoin gärds- 
gårdsstörars nedtagande och åter täp- 
pes genom deras uppläggande, 1. för 
beständigt inrättas med portstolpar och 
grindar som öppnas och stängas; 1. en 
sådan öppning tillkommer genom dens 
försumlighet som skall underhålla gärds
gården, 1. genom skada som någon gör 
å en annans gärdsgård; bredden af den 
öppning, som skulle få namn af lij, 
finnes icke bestämd, men då en sådan 
öppning gjordes för att köra genom, 
är det klart att den måste vara så bred, 
att en vanlig vagn kunde gå därigenom 
(jfr. Lijsmeli). SM.* )( svinasmugha, U.* 
1. ligger nijri (jfr. FarliJ), VM. II. B. 
5: pr; ME.* Chr* 1. æru bar a kirkiu- 
garje, se Bar 2. hugga æller bryta 1. 
a gar Je, SM.* ryva (n. lagha værn) ok 
lijum upkasta, SM.* 1. ater tappa, se 
Lijtæppa. gerja 1., göra öppning på en 
gärdsgård, som stänges med lösa stö
rar, hvilka kunna nedtagas då det be- 
höfves och åler uppläggas, G.* varja 
lijium, ansvara för alt en sådan öpp
ning täppes då det bör ske, och er
sätta skadan om detta försummas, G.* 
Jfr. Bar-, Farlij. — Att d. o., som i 
samma bem. ännu brukas på Gotland, 
eg. betyder öppning på en gärdsgård, 
gjord för att kunna köra därigenom, 
och att en sådan öppning, som allmän 
farväg gick genom, borde slängas med 
ordentlig port som, på hakar uppsatt 
(grind, hjarragrind), kunde gå (renna) 
fram och tillbaka, visa de gamla N. 
och Isl. lagarne, då där stadgas: Ja

skal lij vera (a garJi).. ok (lijarra-) 
grind fyrir (Grg. Landabr. 15; Jonsb. 
Landsl. 32; ML. GulL. Landsl. 30.); och 
om där bröts ned ett stycke af en an
nans gärdsgård kallades den sålunda 
gjorda öppningen lij om den ej var 
mer än haltfämte aln bred, enligt Jonsb. 
auf. st., 1.10 famnar enligt GulL. Landsl. 
34. 2) stängsel för öppning på gärds
gård, bestående antingen af lösa stö
rar, som nedtogos då det behöfdes, 1. 
af en port som, gjord af gärdsle, upp
sattes och nedtogs, 1. af en på hakar 
upphängd ordentlig grind; en sådan öpp
ning kallas ännu i allmogespråket lid, 
le. VG.* ÖG.* 1. eller grind, o: port af 
förra 1. senare slaget, Chr.* hængæ sit 
1., Sk.* gardsluka eller I., dörren 1. in
körsporten till gården, St.* Jfr. (»arjs-, 
Kirkiugarjs lij; Lij skej &c.

Lij, n. 1) följe, eskort, biskoper skal 
rija uuej lagha liji tolf niannum, Sm.* 
2) krigshär, konunger biu Jer 1. ok le- 
Jung ut, o : krigshären och de till sjö
tåget hörande utskylder; då härvid i 
U. lillägges: biu Jer ut roj ok rej, så 
angå de föreg. orden eg. de tre folk
länderna, hvarifrån krigshären utgick, 
de senare däremot Roden, som skaf
fade roddare, U.* SM.* VM. II. Kg. 7: pr.; 
jfr. Rojer, Hamna.

Lij, lidh, f. (Isl. Iiliö, N. lid, li) sidan 
1. sluttningen af en bärgshöjd. VG.* Jfr. 
A-, Sio lij. I folkspråket brukas li om 
en väg som går utför en lång 1. brant 
bärgssluttning; sådana backar på stora 
landsvägen äro de så kallade Pinelier- 
na på gamla landsvägen nära Gudmund- 
torps kyrka i Skåne, och Flalhallalien 
i Bleking.

Lija (lida), v. n. 1) lida, gå (mest om 
tiden), en lijer fra, se Frau 2. timin 
li Jer, U.* sum ar lija, G.* dagher ta
ker at 1. fram, det börjar att lida åt 
aftonen, ÖG.* Jfr. Af-, At-, Fram-, lim
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HJ>a; For-, Utliÿin. 2) förlida. frest ir 
lijrin, J>an sum lijiit kallar, o: kallar 
frest vara lijin, G.* nat ok ar aer li- 
dhet, ME.*

Liÿer (ledher, Chr.), in. 1) led (på 
kropp). 1. af fingri (eller ta), U.* SM.* 
Bj.* St.* Jfr. Limber, Baugliÿer, LiJ- 
starker. 2) slägtled (jfr. Knæ 2). tredie 
och fiærde 1., Chr.*

Liÿkop (lötliköp, Sk.), n. drycksgille 
till firande af ett afsluladt köp. drik- 
kæ 1., Sk.* gælde -pit, betale kostna
den för detta gille, Bj.*, hvarmed kan 
jfs. Slesvigs nyare Stadsr. c. 67 : ”drin- 
ket se ok in eyn teken der kopenskup 
eynen wynkop nicht gegeuen in de Len
de de id brickt de ghelde den wynkop” 
(KR. G DL. V. 350), ocli Flensburgs ny
are Stadsr. c. 38: ”drinken se wynkop 
und gift dar neen gelt np we des nicht 
holden wil de betale den wynkop” (s. 
st. s. 401); det samma heter på D. lith- 
köp, ligekiöff &c. (s. 119,143 &c.). Än
da till våra dagar har hos oss seden 
att fira köp med drickande fortfarit, 
hvilket ännu kallas att dricka lidköp. 
I Lat. skrifter kallas samma sak lico- 
pium, mercipotus, vinicopium, och i 
T. litkouf, leikauf &c. (af lit 1. lid, som 
betydde dryck, vätska, hvaraf lithaus, 
litgeber, litkaufer, I. lenthaus &c., krog, 
krögare), och äfven vinkouf; o. leikauf 
har ock öfvergått till bem. af en fa- 
stepänning som gafs i åtskilliga kon
trakter. Jfr. Ih. Gl. o. lids Gr. RA. s. 191, 
192 ; Hit. Gl. oo. leikauf, leutgeb &c.; Mb. 
D. Gl. o. ligkiöb.

LiJ skoj), f. en af de horisontala stän
ger (Isl. rimar), hvaraf en grind är sam
mansatt. )( skialghind, ÖG.*

LiJ> skiul, n. = grinda skiul. ME.*
Liÿsmeli, n. (af mæla, mäta) måttet 

1. vidden af en öppning på en gärds
gård, hvarigenom en vanlig vagn kan

gå (jfr. LiJ 1, och Rz. Ordb. o. liss- 
meli, s. 401). G.*

Liÿstarker, adj. styf i lederna, finger 
ständer 1.1. jer 1. vardher -kt, Bj.* G.* St.*

Lijistajier, m. = grindasta]>er. ME.*
Lijjstolpi, m. = grinda stolpi. VG.* 

ÖG*
Lijjstukker, m. = lijistolpi. G.* På

Gotland säges ännu Iidstnck i samma 
mening.

Liÿstæmpna, f. bestämd tid för krigs
härens samlande. U.* G.*

Liÿstæmnu dagher, m. bestämd dag 
för krigshärens samlande. G.*

Liÿtæppa, v. a. islåndsäfta en gärds
gård genom täppande af öppningar och 
uppsättande af led 1. grindar där såda
na böra vara. ÖG.* SM.*; på senare 
stället står i texten garÿsto.. lid ater 
tjeppa i st. f. ater lid tjeppa (likasom 
prepositioner ej sällan skiljas från det 
nomen hvarlill de höra, t. ex. af ær la- 
]»it akriim, SM. B. 22: 2; utan ständer 
kirkiu, ÖG. R. 11: pr. &c.), ty tjeppa hör 
till det föreg. o. garjisto, och lid kan 
således icke vara objekt såsom sär- 
skildt ord.

Liÿugher, lidugher, adj. I) ledig, fri. 
VG* ÖG.* U.* SM.* ME * fræls ok I., 
ME.* Chr. Kg. 22: pr. 2) torn. Ijeti half 
hns -gh vara, o: utrymme dem åt den 
kommande landboen, ME.* Chr. J.24:pr.

Liauta, se Liuta.
Lionga J)ing, n. (af liongköpunger, 

staden Linköping, se ÖG. ind. n. pr.) Ö- 
stergötlands allmänna ting, som hölls 
i Linköping. ÖG.* stæmua 1., 1. jer staunt, 
han haver laghstæmt 1., ÖG.* ]>a skal 
han fiærÿa 1. stamma, han skall stäm
ma till lionga Jiing, som, efter de för
utgångna tre tingen, blir det fjärde, ÖG. 
R. 26: i. fjemt af -ge nænina 1. læggia, 
-gs fjemt, se Fjemt 2. Locc. berättar 
att 1. haft sitt namn af byn Ljung (i 
Gullbergs härad), där han säger att
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det blifvit hållet; men detta är dock 
endast en gissning, grundad på nam
nens likhet. Att 1. hölls i I. vid Lin
köping kunde antagas som säkert, äf- 
ven om ej därå funnes en så afgörande 
bekräftelse som Östgöta Lagmannen 
Knut Jonssons dombref af 1315 (Sv. 
Dipt. N:r 1999), där han nämner com
mune prœtorium dictum lansting Lyn- 
copie. Men om tinget fick sitt namn 
efter staden, 1. tvärtom, kan icke af- 
göras (jfr. min skrift om Sv. ä. ind. s. 
14).

Liuari, se Liughari.
Lind, se LiuJ.
Liuftf adv. (n. af liuver) gärna (om 

det som man önskar därför att man 
finner det behagligt), sva 1. ær Je vüia 
&c., så kärt dem är &c. U. Conf.; SM. 
Conf.

Liugha (impf. lögh, pl. lugo: part. pass. 
lughin), v. a. ljuga. 1. a nian, St. Kg. 12: 
4. not. 8 ; Thj. 2:1. n. 53. I. æru (mans) af 
manni, Bj.* St.* han lögh sik ther til, 
St. J. 2: 3. liar Jungs næmd æn han ær 
lughin saker, om han är ljugen brotts
lig (falskligen anklagad), a: om måls- 
egaren brustit i sin bevisning, ligger 
saken till fjärdings nämnd, VG.* sia sik 
lore munnin ok sæghi thet han lögh 1. 
the Ingo, o: erkänna att han 1. de hade 
ljugit, och därvid slå sig för munnen; 
meningen är däremot icke, såsom man 
någon gång hört detta förklaras, att han 
1. de skulle säga till sin mun: du lög, 
för att sålunda likasom skylla på mun
nen och med ett slag straffa honom, 
St. R. 31: pr; Chr.* kalla annan 1., o: sä
ga att han ljuger, om ej liugha är skrif- 
fel för liughara, 1. ock är acc. af ett 
för öfrigt okändt nomen liughi, ljugare, 
VM. I. pg. 10.

Liughari (liuari, Bj.), m. ljugare. SM.* 
Bj.* St.* Chr.*

Liung,? ljunghed. Sk.*

Liuri, m. (Isl. ljéri, N. ljore) öpp
ning öfverst på taket till rökens ut
släppande (enligt det äldsta byggnings- 
sättet, då eldstaden var en midt på golf- 
vet lagd sten, jfr. Bransten, Skurstain), 
1. takfönster i en så kallad ryggåsa- 
sluga, såsom ännu på några ställen bru
kas, prov. ljore, ljure, jur. VG.* Jfr. 
Mb. Dial. L. o. lyre.

Lius (dat. lysi för liusi, SM.), n. 1) 
ljus (lux), i -si ok ei i lönduni 1. löne, 
allilt., o: uppenbarligen och ej i hem
lighet 1. i gömställe, SM.* VM.* Jfr. 
Dags lius. 2) ljus (att bränna). VG. II. 
K. 53; III. 20 ; ÖG. Kr. 7: 2 ; 31 ; U. Kk. 6: 
2 ; 9 ; SM.* VM.* H. Kk.9; Sm.* St.* Chr* 
Jfr. Altara-, Bak-, Font-, Fram-, InleJ- 
slu-, Vigninga-, Vigsla lius.

Lius, adj. 1) ljus. um -san dagh, VM.* 
2) klar, uppenbar, gærjin ær 1. ok op
pinbar, U.* sak ær 1. ok harlik man- 
num, VM.* ær -st ok uppinbart at &c. 
ME.*

Liusa, se Lysa.
Liuslika, adv. ljusligen, tydligt. VG.* 

U.* SM.* ME.* St*
Liuslös, adj. ljuslös, utan ljus. Sm.* 
Liustra (lystra, U.), f. (af lysta, slå; 

Isl. ljéstr, af ljösta; N. ljoster, D. ly
ster) ljuster, ett fiskeredskap som be
står af ett vid en stång fäsladt järn 
med flera taggar, hvarmed fisken hug- 
ges, då han om natten, lockad af eld
sken, kommer upp till vattenytan (jfr. 
v. Wright, Skandin. fiskar, Bih. s. 30). 
SM* H* Chr. B. 25: pr. fara mæj elde 
ok L, U.* VM.* ME.*

Liuta (lyta; liauta, G. impf, löt: laut, 
G. sup. lutit, part. pass. lutin), v. a. 
(Isl. hljöta) 1) få. 1. döj 1. skaja, U. 
SM.* VM.* H. V. 18: 3; Sm.* ME* St.* 
Chr* 1. sar, SM. M. 25: 2. 1. (n. oqvæ- 
Jins) orj, U.* göra æller 1. (n. skada), 
U.* hvat han (acc. n. skajan) löt folk 
æller fæ, ME.* 1. vaja, G* -ter annar
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firi mylnu dorum, om en annan (än qvar- 
nens égaré) får den jorden som är u- 
tanför qvarndörren (hvarigenom vägen 
till qvarnen blir stängd), VG.* Jær sum 
Jæt haver lutit (n. sit lotfal), Sk.* -ti 
sijan sielfr .. ok gerJ Jar sum Ju -ter, 
o: emottag din del af gärdsgården, och 
gärda där du får din del, G.* graipr 
laut nor Jas ta JriJiung, n. på sin lott 
vid öns delning, G.* 2) enligt G.* i
synn. få arf, ärfva. 1. eptir fajur, I. 
hafujlut 1. myjerni &c., hafa aigu 1. 
lutii lutna, I. sakar I. at sakum sia, 1. 
hogsl ok ij, I. abs. &c. -as, möjligen ge
nom skriffel för -a, G.* Jfr. Erfilytia. 
3) d. o. sättes stundom, likasom fa (se 
Fa t»), framför ett annat verbum till be
tecknande af en tillfällig händelse, liu
ta Je sva sælia sum köpa, hvat Je hol
der liuta sælia teller köpa, händer det 
så väl att de sälja som att de köpa 
&c. U.* VM.* ME.* Chr.*

Liute, se Lyti.
Liuver, adj. ljuf, behaglig, sva let sum

liuft, varja baje leju ok liuvu, se Le
jer. Jfr. Liuft.

LiuJ (liud), n. 1) ljud. klokko 1., Sm.* 
Jfr. Oliudh. 2) tystnad (Isl. hliéÖ, hvar- 
af klioSr, tystlåten, hliéäna, tystna &c.). 
æsta 1. hejas 1., äska ljud, o: begära 
tystnad, på det att den som skall tala 
må höras, U.* VM. II. Æ. 3, 10: 3; H. Æ. 
3: pr.

Lo, m. (Fries. =) loge, prov. lo. ME.* 
Chr.*

Lof, luf, n. lof, tillåtelse, la 1. hava 
1. mans, utan 1. mæj 1, mans, hava 1. 
taka I. af manni &c. VG. I. Kk. 12: pr, i; 
G. 7; FB. 7: 2. &c.; ÖG.* U.* SM.* VM.* 
Sm.* Bj.* G.* Sk.* hinda 1. a annan, be
visa att man af honom erhållit tillåtel
se, VM. II. B. 16:1 ; ME. B. 20: i. mera I. 
a annan binda sen han (n. den andre) 
ser seghande at, o: freda sig med be
visning därom, att man erhållit af en

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xli

annan tillåtelse att bruka det, som den
ne icke är égaré till, SM.*, där dock 
sammanhanget visar att läsarten i tex
ten är riktigare. Jfr. Leglia: För-, Hem-, 
0-, Orlof; Oluvis.

Lof, n. lof, pris. se gujs 1., Gud va
re lof, ÖG.*

Lod, se Lovi.
Loflika, adv. lofligen. ME.* St.* Chr. G. 

8:5. Jfr. Olodika.
Lodiker, ludiker, adj. loflig, tillåten. 

ÖG.* St* Jfr. Olofliker.
Lufs ejer, m. ed, hvarigenom någon 

bestyrker att han fått en annans tillå
telse att göra något (förekommer i frå
gor om åverkan). ÖG.* vita -ej, ÖG.* 
Jfr. Hemula 3.

Lofs vitni (lnfvitni), n. vitne om gif- 
ven tillåtelse. LL* SM.* VM. I. B. 43: pr; 
II. B. 2: pr; ME. B. 4: pr; Chr. B. 5: pr. 
binda 1. a annan, med vitnen bevisa att 
man erhållit tillåtelse, U.* VM. II. B 14: 
10; ME.* Chr.*

Logh, se Lagh.
Lok,? gräsbele, eg. gräs; d. o. före

kommer i sammanhanget: ægha vitu 
til löf ok 1. ok undirvijar, VG. I. J. 7. 
3; II. J. 19; hvilket tydligen svarar mot 
orden: til undirvijar ok til fæargangs, 
VG. I. J. 13: 4; IL J. 32, och i lika sam
manhang omtalas i ett bref af 1279: 
"pascua pecorum, quce vulgariter di- 
cuntnr löf ok luk et lignorum succi- 
sio ad ignem solummodo faciendum 
och i ett annat af 1345 förekommer 
liber accessus cum pecoribus et vul

gariter dicta lölf ok lunk et undi vi- 
dhu”, äfvensom i två bref af 1281 och 
1294 nämnes ”löf ok luuk fang ok fea- 
gangh”, ”lok et löph lingna quam su- 
bertus (troligen skriffel för lignaque 
subtus) iacentia et pascua pecorum}' 
(Sv. Dipl. N:r 694, 3928, 716,1122); det 
är således klart att o. 1. på alla dessa 
ställen betecknar bete af i skogen väx-
l■ 51
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ande gräs och örter; då nu löker, li
kasom Isl. laukr, ej blott betyder rot
frukt, utan äfven andra växter, så kun
de den omständigheten, att ordet på de 
anf. ställena i VG. skrifves med o, li
kasom o och ö på många andra stäl
len, äfven i VG.. omväxla (se VG. föret, 
s. VI) icke hindra att hänföra d. o. till 
löker (jfr. R-t IV. 65); men då det äf
ven i de anf. gamla brefven skrifves 
luk 1. lok, hvartill kommer alt o. luk 
ännu på flera orter i vårt allmogespråk, 
äfvensom i det Danska, är brukligt i 
bem. af ogräs, hvaraf det allmänt kän
da o. luka, rensa bort ogräs (se Rz. 
s. 413, 414; PM. Ordb. o. lug; Mb. Dial 
L. o. luug), synes tillräcklig anledning 
vara att skilja d. o. från löker, om det 
ock ursprungligen varit samma ord, och 
öfvsra det så som ofvf. skett.

Loka (luka, St.), f. lucka, liten dörr.U.* 
H. Kr. 18: i. not. 21 ; St.* Jfr. tiardsluka.

Loka, v. a. se Luka.
Lokka (lukka), v. a. locka. St.* Chr.* 

kuska æller 1., o: förmå en anklagad 
till bekännelse, ÖG.* 1. (n. mö) af gar- 
P, H.* 1. dottur mans 6cc. til festur, 
G.* 1. mans (husfru æller) dotur, o: för
föra till hor 1. lönskaläge, Bj.* St.* 1. 
ok lægra mans dotter 1. fæsta pigo, 
Chr* I. hion mans, n. till hustjufnad 
(= bospæml), VM.* dylia at han cgh 
lukkaÿe, n. den andres husfolk till hus
tjufnad, hvilket förklaras med de föl
jande orden: æller spanade bo mans 
æller fæ hans (jfr. Lokkan), ÖG.*

Lokkan (lokan, lukkan), f. lock, loc
kande. sva mæj> kuskan ok sva mæj» 1. 
(jli. Lokka), ÖG.* kæra 1. æller spanan, 
tilltala någon därför, att han lockat hans 
husfolk till hustjufnad (oo. 1. och spa
nan betyda n. icke olika saker, utan 
sammanställas genom pleonasm, jfr. Lok
ka), ÖG*

Lokker (lukker), m. lock, hårlock, bö-

ta -ka sina, a: vid bristande tillgång 
till böter mista de två vid linningarne 
hängande hårlockarne (om gift qvinna 
som begått hor), U.* baÿir -kar, båda 
dessa hårlockarne, Bj.* St.*

Lom,? (Isl. hlam, hlöm, hlamman, 
hlömmnn, f. hårdt, dundrande slag, hlam- 
ma, gifva starkt ljud) hårdt slag; för
modligen menas sådant som medför å- 
komma. H.* I allmogespråket förekom
mer låmahugg i bem. af ett häftigt slag; 
med lom är utan tvifvel beslägtadt o. 
lomma, hvarmed öfvs:s Hebr. nan, 1. T. 
brummen, i Es. 16:11, där det brukas 
som en bild, hämtad af det surrande 
ljud som i det inre af ett stränginstru
ment uppkommer af en anslagen ton; 
likaså säges på vissa orter att en kyr- 
koklocka lommar, hvarmed menas den 
dånande surrning som följer på kläp
pens slag; äfvensom det säges t. ex. 
skrika så att det lommar (a: genljuder) 
i skogen (jfr. Rz. o. ljumma); hit hör 
troligen äfven o. lomhörd, som någon 
gång finnes skrifvet ljumhörd, hvilket 
ej torde hafva annan grund än en falsk 
härledning från ljum. Men att lomma 
är beslägtadt med Isl. hljöma, klinga, 
af hljömr, hljéman, klang, visar det nu 
brukliga N. ljom, som i synn. betyder 
ett doft, rungande ljud på något af- 
slånd, äfven genljud, och Ijoma, gen
ljuda (A-n). Jfr. Lom sak.

Lom sak, f. mål angående svårare slag 
(jfr. Lom). H* Ih. härleder d. o. från 
lam, så att det skulle betyda att nå
gon lem blifvit skadad ; en gissning som 
svårligen kan godkännas.

Lop, n. (af löpa) lopp. Se Vædhiolop, 
Samlupp, Lub.

Lopt, n.? luft. skinta up a 1., VG. 
D. o. är ännu brukligt i sin gamla form 
(loft) såsom n., ehuru i annan bem.; 
men i bem. luft har det ändrat både 
form och genus.
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Losna (lusna, lösna), v. n. (af lös) blif- 
va lös, lossna. ÖG.* U.* SM.* VM.II.Kr. 
5: 4; H. Kk. 6: 3.

Lostcr, se Luster.
Lot, se Lata.
Lota, Loter &c., se Luta &c.
Lotæ vætte, ? d. o. förekommer i af- 

seende på ed som i ett visst fall skul
le gås af tio män hvilka, till fyllnad i en 
tylftared, svuro sedan båda parterna 
förut hade svurit, gange til ti mæn 1., 
Sk.* Ordets senare del kunde väl va
ra det annars förekommande o. vætti, 
men hvad dess första del skall betyda, 
är svårt att förklara; också vitna de 
många olika läsarterna, äfven i de äl
dre hss:na, att ordet från början varit 
okändt; och att det, genom skriffel till
kommet, funnits i de äldsta hss:na, be
styrkes äfven däraf, att orden i Lat. 
texten : decent viri quales inveniri pote- 
runt icke hjälpa till dess förklarande. 
Annars kunde jfs. orden i D. Vither- 
lagsretten : siex manna eth lotathe i sin 
tier dh ung (KR. GDL. V.4), hvilka af KR. 
öfvs:s : valgte ved lodkastning i hans Her
ding; men hvarken är denna öfvs. att 
lita på, I. kan den bland andra varian
ter i Sk. förekommande: lotathæ för 
lotæ, anses annorlunda än genom giss
ning tillkommen.

Lova (Itifa, G.), v. a. 1) gifva lof, til
låta. VG.* Bj. 8: i; G.* Sk.* St.* Chr.* 1. 
manni ÿingsgangu, VG.* siÿan -as (n. 
hanum) i sta]>inum vara, Bj. 14:8. le- 
ghia eller 1. andrum at hugga &c., a: 
mot 1. utan betalning tillåta, Chr.* Jfr. 
Olovandis. 2) lofva. SM.* Bj.* G.* St.* 
Jfr. Jatta 2, Trolova, lit lufa. 3) ansva
ra, gå i borgen. 1. for XL marke sagh, 
Sk. IV. Add. A. 1. han 1. den som lovede 
ther fore, Sk. 1.138. not. 67, 96. Jfr. Lo
van.

Lovan, f. (af lova 3) lofven, borgen, 
gå i 1., Chr.*

Lovi (lofi, G.), m. (Isl. léfi) handlofve, 
inre sidan af handen. Bj.* G.* St.*

Loyfa, se Leva.
Loyfi, n. lof, tillåtelse (jfr. Lof). fa 1. 

af manni, G.* Jfr. Oloyfis.
Loysa, se Lösa.
Loyski, n. en genom hårets afryckan- 

de blottad del af hufvudet. G.*
Lub, n. upplopp. Sk.*, där några hss. 

hafva oplöb. Jfr. Lop.
Ludha, se Lyjta.
Luf, Lufa, se Lof, Lova &c.
Lufvitni, se Lofs vitni.
Lughin, se Liugha.
Luin, adj. (Isl. liiinn, part. pass. af 

lyja, göra mjuk, böjlig, trötta, utmat
ta) trött, vanmägtig. böte 1., o: den 
som ej förmår gå ed; annorlunda sy
nes d. o. ej kunna förklaras, om det 
ej tillkommit genom skriffel, H.*

Luka (loka, VM. impf, lök, part. pass. 
lukin, men lnkter är af inf. lykkia), v. 
a. 1) stänga, tillsluta, lukin aign, ine- 
stängd jord, o: som ej stöter till väg, 
)( ypin, G.* sköte värjer saman lnkit, 
se Sköt. Jfr. Ater luka 1, Lykkia. 2) slu
ta. til paskæ ukæ Inks, Sk.* til lukins 
(gen. af n. part, pass.), till dess att det 
är slutadt (om man kan antaga att lu
kins är skrifvet i s(. f. luksins 1. luks, 
gen. af Ink, lock, slut, Isl. til loka, blir 
meningen den samma), ÖG.*(u. Luk). 3) 
betala, erlägga, utgifva (lös 1. fast e- 
gendom). 1. timida, hindradags gæf, skyl- 
dir, böter &c. VG.* ÖG.* St.* han galt 
æller lök, Sk.* vita (n. gæld) lnkit, VM.* 
luke hanum tilgæf sina, återbetale ho
nom städslen som han hade gifvit, VG. 
I. A. 24: l. sva firi ior J Inka, betala så 
mycket för jorden, VG. I. J. 3: 4; II. J. 
8. Jfr. Ater-, Up-, Ut Inka.

Lnka, f. se Loka.
Lnka hagg, n. (jfr. Hug) slag som ej 

medför blodsutgjutelse. G.* )( sar, G.* 
verjra berÿer mi]> -gum, G.* Hvad för-



404 Luka hagg — Lunnar.

ra delen af d. o. eg. betyder, är ovisst. 
Isl. Inka betyder den inre sidan af han
den, = lofi, af hvilket senare ord är 
léfa-klapp, handklapp-, och det är möj
ligt att luka hagg (1. luku hagg) ur
sprungligen betydt ett slag med flata 
handen. Sch. (Gutalag s. 202) härle
der d. o. från luca, som säges betyda 
geschlossen, ohne Öffnung, zu, och öfvs.r 
det: ein schlag der keine Öffnung her- 
vorbringt, geschlossen lässt, en förkla
ring som svårligen kan antagas.

Lnkka, Lukker, se Lokka, Lokker.
Luktar Jing, n. det sista, slutliga tin

get; så synes d. o. böra förklaras, då 
dess första del troligen kommer af lyk- 
kia, sluta, lykt, slut. VG.*

Lukter, adj. (part. pass. af lykkia) 
stängd; denna bem. synes ligga till 
grund för benämningen lukt hserajs 
næmd, då d. o. kan betyda: i ett rum 
till öfverläggning samlad och inesluten ; 
så framt någon vigt verkligen varit 
lagd på detta epithet, till skilnad från 
det som annars säges om siu msen af 
nsemdinne, måste den då hafva bestått 
däri, att man icke ansett nödigt att all
tid iakttaga det förra, ordentliga för
farandet, utan låtit det vara nog om 
sju män af de tolf genast tillkännagåfvo 
att de ville fria den anklagade, då en
dast desse behöfde svärja; hvaremot 
man i vissa mål ansåg ordningen for
dra att hela nämnden först skulle till 
öfverläggning samlas inan hon 1. hen
nes pluralitet fick antingen frial. fälla; 
men att siu nuen af nsemdinne voro nämn
dens pluralitet, ehvad de friade 1. fäll
de, är så klart, att därom icke är värdt 
att tvista, se t. ex. ÖG. Kr. 16: 2 ; YM. II. 
M. 21: pr. (Jfr. Bihanget.) Jset skal sli
tas mæj 1. h., Jset ligger til 1. h., Jset 
skal 1. h. vita, Jset skal 1. h. vseria eller 
fælla, væri sik mæj 1. h., fsellir hana 
1. h., lukt liser Jungs næmd, VG.* Alt

i st. f. aldri hæræjs næmd i VG. IV. 19: 
2. står luktri hserajs næmd, II. Add. 7: 
27, därpå ligger, i afseende på bem. af 
o. 1., ingen vigt, då det senare stället 
ej är hämtadt från det förra, utan från 
ÖG. EJs. 13, hvarvid de anf. orden blif- 
vit insatta i st. f. ÖG:s kunungs ræfst. 
Då ännu i ME.* och Chr.* talas om att 
vseria sik mæj 1. h., så hafva dessa la
gars förf. begagnat ett gammalt tale
sätt, hvars eg. betydelse de troligen 
icke kände.

Lum, n. = bo 1. H.*, om ej lumminu
är skriffel för bono.

Lund, f. (Isl. =) 1) lynne. Se God- 
lynder. 2) sätt. Jæssum, Jsemma, æn- 
gum, nokrum, hvilikum, andrum -dum, 
på detta, intet &c. sätt, VG.* ÖG.* SM.* 
ME.* St.* Chr.* utan Jæssum -dum Ja 
ma egh &c., ej utan på dessa vilkor 1. 
i dessa fall må &c. ÖG. R. 14: pr. (se) 
hvarium -dum, på hvad sätt som hälst, 
U* SM.* Je 1., på det sättet, Sk* the 
sammse 1., på samma sätt, Sk.* Jfr. Al
lse-, Andra-, Annur-, Ena-, Hvaria-, Hvil- 
ka-, SVokra-, Samu-, Sina-, psessa lund; 
Samuliindum: Hvilka-, Ingenlunde.

Lunder, m. lund. a -di troa, n. de 
lundar, där de hedniska förfäderna ha
de anställt offer åt afgudarne, U.* H. 
Kk. 1: pr. Jfr. G. Hist. 1.

Lunnar, m. pl. (Isl. hlunnar) rullar, 
på hvilka ett fartyg uppdrages på lan
det, och sedan hvilar till dess att det 
åter utskjutes i vattnet, skipi af -num 
ut skiuta, ÖG.* fore -num seller (ski
pa) bor Je 1. lynnar bördi (jfr. Bor J 2), 
U.* SM.* VM. I. 26:1 ; II. M. 6: 2. I all
mogespråket finnes ännu d. o. i samma 
bem.; äfvensoin luna i bem. af en grof 
stång; och med lunor menas smala stoc
kar som vid husbyggnad läggas med 
ena änden upp mot väggen för att 
därpå uppdraga timmer (Ih. Dial. Lex.
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Rz. s. 415). Jfr. A-n o. lunn, Mb. Dial. 
L. o. hinner.

Lurker, m. eg. påk, stör (Isl. lurkr, 
N. lurk); en duglös människa, prov. lurk 
(jfr. Mb. Dial L. o. lurk). 1. Iandafæ- 
gher, så kallas en tiggare som stryker 
omkring i landet, ÖG.* I afseende på 
d. o:s olika bem:r kunna jfs. de Lat. 
tr uncus ; stipes, caudex, äfvensom någ
ra Svenska, hvaribland må nämnas 
drummel, af drumber (se Nokkadrum- 
ber).

Lusna, se Losna.
Luster (loster), m. lust, benägenhet, 

vilja, han gær Jæt mæj lust teller nöd, 
VG.* göra gærning mæj lust ok utan 
alla lifs nöj, ME.* Chr. DrVl. 2.

Lusti, m. lusta, begärelse. Se Likami.
Lustin, se Lysta.
Luta (lota, löta, lutta), v. a. lotta. 1., 

abs. VG* ÖG.* ME.* Chr. Æ. 14. 1. ok 
laghskipta, allitt. VG.* Jair -aju bort 
af landi hvert JriJia JiauJ, o : bestäm
de genom lottuing hvilka som skulle 
fara bort, G.*

Luta dagher, m. den dag då lottning 
sker. G.*

Luter, loter (löter; lot, Sk. pl. lytir, 
lyti, löte, acc. lyti <Scc. ; lutu, G.*), m. 
1) lika del, lott. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* Sm.* Sk.* ME.* St.* tver lytir, två 
tredjedelar, ( )( JriJiunger), VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM* Sm.* G.* Sk.* ME.* Jfr. 
Tvelyti. Jrir, fiurir lytir, tre fjärdede- 
lar, fyra fäm tedelar, ( )( fiter Junger, 
ftemtunger), VG * U.* attundi, siatti, ti- 
undi 1., en åttonde-, sjätte-, tiondedel, 
VG.* ÖG.*G.*; jfr. Attunger 1 b. böte 
Jrænni stextan örtugher i Jre löte, a: 
till delning i tre delar, n. mällan ko
nungen, häradet och målsegaren, VG. 
II. Forn. 15. not. 45; 17. n. 57; således = 
stextan örtngher i hvan lot, o: i hvar 
af dessa tre delar, VG. I. R. 5: pr; II. R. 
6. falli i allum lutinn, a: i alla de de

lar i hvilka böterna skiftas, VM.* tve 
luti kænnas vij takit, a: två af dem, 
mällan hvilka böterna delas, U.* lösi 
sik vij hvarn lot, a: hvar och en af 
dem som hafva del i böter, U.* SM.* 
gera (kirkiu) af niu lutum, )( tiunt, a: 
af de nio (tionde-)delarne som äro i 
behåll sedan tionden är betald, G.* 2) 
del i allm. VG.* ÖG* SM.* Sk* ME.* 
göre tha hvar medh sinom lot &c., a: 
det som han har tillskiftat sig, Chr. J. 
17. Jfr. Fyndar-, Skoghs luter; Forlö- 
des, Saerlytis. 3) andel (i ensak);sär- 
skildt : arfslott. VG.*ÖG* U.* SM.* VM.* 
H.* Sm.* G.* Sk.*ME* St* brojor, sy
stur 1., U.* SM.*; jfr. Brojurs luter. 
mans, kono 1., VG.* Sk.* lagha 1., VG.* ; 
jfr. Laghaloter. fulder, halver 1., a: arfs
lott, Sk.* bava Je för fangit lot af fa- 
Jur sinum, om de redan under fadrens 
lifstid hafva utbekommit en del af sitt 
a rf, Sk.* mans, bolstaja, attungs 1., 
den del af en bro, som det tillhör en 
enskild man, en by 1. ett åttondedels 
härad att underhålla, U. V. 23: pr, 5. skil- 
ia til lutar (gen. sing.), bestämma den 
särskilda delen af gärdsgården som 
skall tillhöra jordegaren, G.* um no
kon Jæn lot, o : någon af de förut nämn
da andelarne i tionden, VG. III. 5. havi 
firigivit sinum lut, o: sin andel i bö
terna för olaga edgång, ÖG. R. 17. ta
ki hvar sin lut, o: andel i böterna, Chr. 
Tg. 13. jfr. 12: i. Hit hör troligen lötir, 
U. V. 23: pr., så att med dem sum land 
ok lötir (för löti) aghu menas de som 
hafva del i det kringliggande landet 
äfvensom i skyldigheten att bygga bron. 
Jfr. Standa; Arf-, Bos-, HovoJ-, Mals- 
æghanda-, Mans-, Skipta-, Skiptis-, ping-, 
Ægho-, Ærf Ja loter. 4) pl. arf. af al
lum lutum, liauta lutu (acc.), hafa lutu 
lutna, iem ner at lutum, bi Ja luta (gen.) 
senna, gyja sik til luta, äcc. G.* 5) lott; 
a) en af de delar, som blifvit bestäm-
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da tili lottning, 1. efter lottning tillfal
lit delegarne; b) en af de tili marken 
vid lottningens förrättande skurna trä
bitar, 1. det som till detta ändamål bru
kades; c) själfva lottningen. annar 1. 
a>r værre sen annar, sighia sin lut vær- 
re vara, ÖG. Æ. 10: 2. lut sksera, a skö
ti halda, up taka, U.* lut i (sköt) lseg- 
gia, VG. II. Add. 11. pr; ÖG. Æ. 10: 1; 
ME. Æ. 11: pr; Chr. Æ. 14: pr. lut up 
bsera, o: upptaga ur skötet där lotter
na äro lagda, SM.* skipta mæÿ lot ok 
kalla, 1. ok kalli skal skipta, dessa ta
lesätt visa att vid lottning en kalle blif- 
vit brukad, ehuru på ett sätt som ej 
uppgifves; af det som annars talas om 
lottning kan dock slutas att käppen 
blifvit skuren i så många lika bitar som 
svarade mot lotternas antal, dessa bi
tar märktes med tecken hvaraf syntes 
hvilken af de lottande hvardera till
hörde, och lades i någon närvarandes 
sköte, hvarur de lottande hvar för sig 
upptogo dem, U.* SM. M. 16. not. 84; H. 
M. 19; jfr. Lot kadi, och ett bref af 
1320, där det talas om en divisio he
reditaria, dicta vidgariter lut et kav- 
læ (Sv. Dipl. N:r 2260). 1. (o: lottning) 
ok lagha skipti, VG* ÖG.* ME.* Chr. Æ. 
14: i. (lagha) 1. komber i, o: lottning 
sker, VG. II. Add. 11: l; III. 142. 1. fal- 
der, VG. I. J. 14; II. J. 33; jfr. Til falla, 
ÿæn fyrsta (adv.) bær 1. til, se Bæra 7. 
lutrin fæster j>æt han haver fangit, ÖG. 
Æ. 10:1,2; ME. Æ. 11:1; 12;Chr.Æ.14: 
1; 15: pr. Med det förfarande vid lott
ning, hvartill man af de anf. spridda 
talesätten kan sluta, öfverensstämmer 
den berättelse som förekommer i Ha
rald Hårdrådes saga cap. 4; den där 
omtalade tvist skulle n. enligt öfver- 
enskommelse afgöras på det sätt, at 
hluti skylldi i skaut bera,.. sidan voro 
lutir görvir ok markadir,.. sidan mar- 
kadi Haralldr sinn lut ok kastadi i skaut,

ok sva bådir J»eir; enn sä madr er lu- 
tinn skylldi upptaka, ]»å tok hann upp 
annan åCc. Om Sachsarnes sätt att lotta 
berättar Adam. Brem. (Hist, eccles. I. cap. 
6) : vsortiurn consuetudo simplex erat ; 
virgam fructifères arbori decisarn in 
sureulos amputabant, eosque notis qui- 
busdam diseretos super c.andidam ve- 
stern temere ac fortuito spargebant”. 
Jfr. G. Homeyer, Uber das Germanische 
loosen, Berlin 1854, s. 25 o. f., och sam
me förf:s skrift: Die loosstäbchen, ein 
nachtrag zu dem ” Germanischen loo- 
senv, under titel: Symboles, Bethmanno 
Hollwegio oblatetP, Berlin 1868. 6) ting, 
sak (= Isl. hlutr). i allum luîuni, i alla 
delar, i allt, G. 3: 3. at sieg ok at drap 
ok at allum lutum, G. 5: pr. i 1. ivir alia 
löte, till alla delar, fullkomligen, VG.* 
mæ]> allum ærlikum lutum, o: sätt 1. 
medel, VG.* at adrum (kanske skrif- 
fel för nokrum) radsinga }>ings lutum, 
i mål som förevarit vid räfsingating, 
VG.* alla Iyti ater bæra, o: allt hvad 
man erhållit, ÖG.* i ÿæinma lutum, i 
dessa händelser, 1. på dessa vilkor, ÖG.* 
Jfr. Byrÿa-, Eghna loter.

Lot fal, n. (Isl. hlutfall, D. lodfald) 
eg. utgången af en lottning; den andel 
i jord som vid arfskifte genom lott
ning tillfallit en af arfvingarne. Sk.*

Lut fal, n. = urfiælder. VM.* Ordets 
bem. är icke tvifvelaktig ; men anled
ningen till benämningen kan ej upp- 
gifvas; att d. o. är alldeles skildt från 
det föreg. o. lot fal, synes emedlertid 
kunna med säkerhet antagas.

Luti, m. (Isl. hluti) = Inter 3. G* Jfr. 
Hafuÿ luti.

Lutin, lutit, se Liuta.
Lot kalli, m. en kafle som brukades 

vid lottning (jfr. Luter 5). göra skipte 
mæj» 1., SM.*

Lutlös, lotlös, adj. opartisk, som ingen
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del har i saken hvarom fråga är. -sir 
maen, H.*

Lotran, lut ran, n. vägran att utlein- 
na ett ting som skall skiftas genom lott— 
ning. U.* SM.* H. M. ind. 19.

Lutskipt, f. andel som efter skedd 
delning tillhör någon, hvar aefter sinne 
1., ÖG.*

Lutskipter, adj. genom delning åt
skild. tomtina (för tomtirnar) aeru -ta, 
a: genom (byns) delning skilda från 
hvarandra, så att de äro särskilda tom
ter, ÖG. ES. 4: pr. iorj sum -t ok lagh- 
skipt aer mar Hum manna, o : lagligen de
lad mällan dem, ÖG. ES. 45: 5. avaerka 
iorj annars mans -ta ok laghskipta, a: 
som genom laglig delning tillhör honom 
enskildt, s. st. kan hon (n. bro) -t vara 
ok vet hvart haeraeje sin lut, om skyl
digheten att underhålla bron är delad 
mällan flera härad, och denna delning 
är så beskaffad, att hvart härad har 
sin bestämda, särskilda del af bron, ME.* 
Chr.* 1. vijer fajur sin 1. fran bonda- 
num (a: fajrinum), a: genom egendo
mens delning skild från honom (jfr. 
Laghskipter), ÖG.*

Lottakari, m. deltagare. I, hiufnahar 
(gen.), VG.*

Luva, f. lufva, mössa. St.*
Luja, v. n. låda, sammanhänga, luja 

alla liura hyrnur saman, bolstrens alla 
fyra hörn hänga tillhopa, a: bolstren är 
icke alldeles uppsliten och trasig, ÖG.* 

Lujna, se Lyjna.
Lybiskuper, se Lyjbiskuper.
Lydna, se Lyjna.
Lyfta, se Lypta.
Lygd, f. (af liugha; Isi. =) lögn. Sm.* 
Lykil, ra. (af lykkia; Isl. lykill) nyc

kel. VG.* H.* G.* undir las ok lykki (för 
lykli), allitt. VG.* gifta kunu til lasa 
ok lykla, fa kunu lasa ok lykla (jfr. 
Las), H. Æ. 3: pr; 6: i. Jfr. Arkar-, Hus-, 
Kirkiu lykil; Nykil.

Lykkia (part. pass. lukter, lykter), v. 
a. 1) lycka, läsa, stänga. I. hus, ÖG.* 
lukt »Her laest kar, se Kar 2. kirkia 
star lukt ok laest, se Laesa. lukter træ- 
garjer, ME. EJs. 46; St. Eds. 25; Chr.* 
lukter garjer, stängd, iståndsatt gärds
gård, VG. I. J. 9:1; II. J. 21; Sk. I. Add. J. 
lykt bref, o: försegladt, G.* Hit hör 
troligen lyktum, H. V. 19: pr. not. 69, ef
ter bvilket ord rum synes vara i hs:en 
lemnadt för ett subst., då därmed 
skulle menas inestängd, o: inhägnad 
jord, )( skogher. Jfr. Lukter; Utan-, 
Ute lykkia. 2) sluta. Sk. III. 14. not. 26.

Lykt (likt, VM. I. G. 9. gen. -ta för 
-tar), f. (Isl. =) 1) slut. sea ej ok sta
va til -ta, o: från början till slut, ÖG.* 
kirkia aer til -ta komin, slutad, o: fär
digbyggd, SM.* frijer se 1. at laghum, 
det som slutar lagen, det sista som om
talas i lagen, U.* SM.* VM. II. pg. 24: 
l. vari sva Jær 1, at laghum hans, där
med är slut på (all tvist om) hans ed 
(likasom: vari Jaet las fore Jrætylftum 
eje, se Las), SM* Jaer komber æi 1. 
vijer, Jaer komber 1. fore, Jaer kom
ber Jaen I. vijer, o: slut på saken, se 
Firi 16 a, Vijer koma. 2) = lyktar vitni. 
ganga 1., VM. II. Kr. 26: 2. viti Jær 1. 
mæj 1. aeptir, göre med sådan ed slut 
på saken, VM. I. G. 9, 15.

Lykta (lökta), v. a. 1) lykta, sluta. 
OG* U.* SM.* VM* H.* Sm* Chr.* kir
kia aer -aj ovan mæj huvi 1. hylle, Ja 
ständer kirkia -aj ok laest, U.* VM. II. 
Kr. 2: pr; Sm.* 2) slutas. VM. II. B. 28: 
4; om ej -ar är skriffel för -as.

Lykta, f. (af lykkia) stängsel (grind 
&c.) -taer up lata, H.*, där gamla edit, 
af H. har -tur, hvilket dock, om där 
stått så i den af utg. följda hs., kan 
hafva varit skrifvet för lyktir (likasom 
i den nu i behåll varande hs. af nämn
de lag icke allenast ae ofta är skrifvet 
för u, utan ock u för i, se föret. s. III,
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IV), då d. o. vore att hänföra till nom. 
sing. lykt.

Lyktaran, n. återtagande af det som 
är lagligen utmätt 1. belaldt, 1. tredska 
att icke ens sedan utmätning skett, gen
mäla kärandens påstående 1. göra rätt 
för sig; äfven böter för dessa förbry
telser (jfr. Lykt 2, Lyktar vitni). göra 
1., Delia man fore 1., hete Je bot 1., 
gælda fult 1., &c. U.* Ordet synes eg. 
beteckna tredskan, att icke vilja låta 
blifva slut på saken.

Lyktar vitni, n. sluted ; så kallas i vis
sa fall en ed, hvarmed slut görs på en 
tvist. SM.* VM.* I SM. hör utan tvif- 
vel hit den ed, hvarmed en part be
styrker att en förut af honom i sam
ma mål gjord ed är lagligen gången, 
och hvarom det säges: vari sva Jær 
lykt at laglium hans (se Lykt 1) ; i VM. 
åter är det utan tvifvel samma ed som 
annars kallas lykt, och som särskildt 
nämnes i två fall då någon med denna 
ed bekräftar att det som fordras re
dan är utgifvet 1. betaldt (se Lykt 2).

Lyme, se Lime.
Lynd, se Lönd.
Lynnar bördi, f. (af lunnar och byr- 

Ji) lunnarnes börda, o: fartyget som 
på lunnarne uppdrages 1. utskjutes. vär
jer man firi lu nimm æller 1., allitt., = 
fore lunnnm æller borje (se BorJ 2), 
VM.*

Lypsker, adj. Lübecksk, Lübsk. Sk.*
Lypta, lyftæ, v. a. 1) lyfta. Sk.* 2) 

börja. 1. ai J, göra (eg. börja) ed, G.*, 
där T. öfvs:en har sweren. Detta ord 
kunde väl, såsom Ih. antager, öfvs:s 
med emotlaga, likasom man säger lyf
ta pänningar, a: upptaga, uppbära; men 
denna bem. är i fråga om ed mindre 
passande, och äfven på anf. st. måste 
stadgandet syfta på eders afläggande, 
och icke endast på deras emottagande, 
enär meningen ej kan vara att eder

väl få afläggas, men icke emotlagas 
efter solens nedgång, hvilket vore o- 
rimligt. Att 1., likasom hævia, äfven be
tyder börja, kan tryggt antagas; i Isl. 
brukas lypta i denna bem., likasom 
helja, hefja upp, hvaraf uppbaf, upp- 
hof; härmed kan jfs. T. anheben, och 
äfven anfangen och Lat. incipere är eg. 
att fatta i något; hvilket allt förklaras 
däraf, att den som skall bära något 
börjar med att lyfta del från sitt stäl
le 1. fatta i det.

Lyptinger (lypting), m. (af lypta; Isl. 
lypting, f.) den upphöjda bakstammen 
af ett fartyg. U.* VM.* Jfr. Tialda.

Lysa, liusa, v. a. m. dat. I. acc. (af 
lius) eg. lysa, göra ljus; 1) göra känd, 
kungöra, tillkännagifva. VG* ÖG.* U.* 
SM. Kk. 13. not. 93; B. 6: 3; 30: pr, i; 31: 
pr ; M. 19: pr ; pj. 13: l ; Add. 2; VM.* EL* 
G.* Sk.* St.* G hr.* 1. sættum, köpe, sari, 
Jiupti &c. VG. R. 3: 2 ; J. 3: 3 ; FS. 6: l ; II. 
K. 09; R. 3; J. 7; Forn. 25; VM.* Bj.* G* 
I. firi motsmanni, byamannum, sokn &c., 
o: för dem, VG. I. p. 14; SM.* VM * 1. 
firi bionum, ær æi lyst firi hanum, o: 
angående dem, se Firi 15. Ja skal (n. 
den dräpnes arfvinge 1. den som blif- 
vit sårad 1. slagen) vighi, sarum 1. sa- 
ku 1., VG. I. Md. 1: pr; S. 1; B. 1: pr; II. 
Dr. 1; att det är om målsegaren som 
här talas, och ej om den brottslige, är 
klart af sammanhanget, i synn. i I. S. 
1, där det tillägges: vet eigb hvat hæl- 
der æptir mæler &c.; jfr. Frafall, och 
Cal. Opp. I. 294. not. draparin lysir æi, 
n. det af honom gjorda dråpet, VM.* 
hun skal Jæt 1., n. att hon är hafvan- 
de, U.* liuse Jæt ofna Jingi, n. att kö
pet och skötning skett, Sk.* 1. ok næin- 
na alla, o: offentligen uppräkna dem 
och säga deras namn, VG.* 1. man. i 
ban, 1. ban a man, se Ban 2. af kirkiu 
lyster = i ban lyster, U.* lysas biltu— 
gher, VG.* 1. man frithlös, Sk.* havir
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lian undi soknara a Jingi (n. Jær) til
lystan, o: offentligen tillsatt att sköta 
den tjensten, ÖG.* 1. manhælghj a man, 
se Manhælghj. 1. frij g ut uni, G.* sva 
laenge then fridher lyses, så länge det 
kungörs att den freden skall fortfara, 
St.* konungs fridher lyses manne 1. a 
man, se Fri Jer 5. 1. frij a gisninga skogli, 
SM.* 1. aldinskogh i hælgh, se Hælgh. 
1. æptir Jy (sum) væjsat var, kungöra 
att panten blifvit bortstulen &c. U.* St.* 
JiufnaJer sum laghlika ær lyst æftir, 
ÖG.* ier lyst eptir (n. Jreli) at kirkiu 
&c., o: kungjord t att trälen rymt, G.* 
Ja lystii Jer Jem (laghiim ok laghbok) 
a Jingi 1. mangum landsjingum, a : upp
läste den författade nya lagboken, U.* 
SM.* Jænne ræt var liuster a lands- 
Jingi, than ne logh liustes &c., o: kun
gjordes såsom gällande, Sk.* af thöm 
dagh at hoken var lyst, o: lagboken 
var kungjord såsom gällande; icke att 
lagboken blifvit uppläst för honom, så
som det blifvit förklaradt i en del 
nyare hss., och äfven af Arn., anm. s. 
183; fråga är n. tydligen om ett för
hållande som egde rum vid den tid då 
den nya lagboken bief i en stad an
tagen, Sl.*; jfr,, föret. s. LXXII, LXXIII. 
Jfr. Lagh-, Ut-, Öghlysa; pingliusæ; Ban-, 
Olyster. 2) stadga, påbjuda. VG.* ÖG.* 
Bj.* goj lagh 1. ok i skript koma, o: 
stadga och låta skriftligen författa, VG.* 
sum mæj skript lyser laghbok var, o: 
uttryckligen foreskrifver, VG.* 3) v. n. 
impers. (Isl. =) blifva ljust, dagas. G.*

Lysn, f. upplysning, underrättelse; så 
kan detta för öfrigt okända ord för
klaras, då det heter: aer Jaer san 1. til, 
ÖG.*, men möjligen har o. 1. tillkom
mit genom skriffel för syn, såsom i en 
yngre hs., och äfven i gamla edit, af 
ÖG. läses; jfr. Syn.

Lysning (liusning), f. kungörande. SM.*

med det hittade tinget) sum 1. ær fore, 
som lysning finnes, o: som han kungör 
att han hittat det (jfr. Firi 16a), U* aer 
firi lagha 1., finnes laga lysning, a: är 
det förut lagligen kungjordt att giller 
&c. är utlagdt, SM.* gripa (1. taka) til
I. , a) säga sig hafva kungjort alt han 
hittat det omtvistade (inget, U.* SM.* 
b) säga sig hafva kungjort den erhåll
na åkomman, VM.* sighia sik hava maej 
-gum up takit, o: hittat och lyst, ME.* 
Chr. Tj. 17. han a valdf. til I., o: att 
säga att han hittat och lyst, U.* VM.
II. M. 27. 1. firi hiona vigning, VM.* Jfr. 
Laghlysning.

Lysninga dagher, m. lysningsdag, dag 
då lysning till äktenskap sker. U.*

Lysninga vitni, n. 1) vilne därom, att 
en viss sak blifvit kungjord. U.* SM.* 
VM. I. M. 20: pr, 2 ; 21; II. M. 33: 2; ME. 
DrVJ. 17; pj. 16. not. 8; St. DrVd. 14: 1; 
Chr.* gripa til -na, säga sig hafva vit- 
nen a) alt man hittat och lyst, U.* VM. 
II M. 27, 33: 2; ME. pj. 32; St.* Chr. Tj. 
ind. 17 ; c. 33:1. b) att man kungjort den 
erhållna åkomman, VM. I. M. 20: pr; jfr. 
Lysning, göra sik urjiuva mæj -num, 
o: med vitnen att det omtvistade tin
get blifvit kungjordt såsom hittadt, U.* 
SM.* VM. II. M. 26: 20; 34: pr; 35: 2; H. 
M. 34: 1; 36; ME. pj. 34: pr; 37: pr; St. 
Thj. 13: pr; 17: pr; Chr. Tj. 35: pr; 37: pr. 
orkar han -num, kan han med vitnen 
bevisa att han kungjort sig hafva hit
tat det omtvistade tinget, H. M. 35. 2) 
vitnesbörd om kungörande, bæra 1. af 
akomu &c., framföra intyg af vitnen 
angående åkomman som blifvit dem vi
sad, och ej blott om blod som de sett 
på kläderna, VM.*

Lysta (part. pass. lustin), v. a. (Isl. 
ljosta) slå. VG.* G.* arf af strængi lu
stin, a: afskjuten (såsom Isl. ljosta brukas 
i bem. att sätta något i rörelse för att 
därmed slå 1. träffa ett föremål, Fr.), H.*

52

VM.* H. M. ind. 35. fari sva langt (n. 
Carp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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Lysta, v. a. impers, (af Inster) lysta, 
behaga, slikin tima han siælvan -tir, 
utan bönder siælva -tir, hvar Jæt (acc., 
n. leglio hion) vara -tir, J>it sum han 
(acc.) -tir, &c. U* SM.* VM.* ME. B. 14: 
pr; Chr. B. 15: 2.

Lystelika, lustelika, ad v. (Isl. lystili- 
ga) på behagligt sätt. Se Lsea.

Lystra, Lyta, se Liustra, Liuta.
Lytae, v. a. göra lytt. Sk.* læster tel

ler lyter (part. pass.), se Læsta. Jfr. 
Lytter. •

Lythuggen, adj. sårad så alt däraf 
kommit lyte. hand seller foter vardher 
manne 1., St.*

Lyti (liute, VM.), n. lyte. ÖG.* U.* 
SM.* Sk.* ME.* St.SV1.ind.8. )(sar, ÖG.* 
U.* SM.* Sk.* )( saröke, saramal, sara- 
ÿol, se Saröke &c. laster ok 1., se La
ster 2. 1. mæji halvn böta, se Halver. 
Jfr. Lima-, Vand lyti.

Lytis hot, liutes hot, f. lytesbot. ÖG.* 
SM.* VM.* Sk.* ME.* St. SV1. 8; SVd. 1, 
4, 6:1, 2; Chr. SV1. 6-8; SVd. 1:1; 6:1. 
Jfr. Læstis-, Sara bot; Saramal.

Lytter (lyter), adj. (part. pass. af ly
ta) lytt. ÖG.* H* Bj.* G* Sk.* ME.* St. 
B. 18: pr, 2; SV1. 6: pr; Chr.* Jfr. Lam- 
ber; Lim-, Olytter.

Lyzn, f.? (af lyjja 2) hörsel. Bj.*
Lyznu varj»er, m. eg. lyssnande vakt; 

= invarÿer. SM.*
Lyj>a (ludha, St. sup. lyt), v. a. (af 

liu}>) 1) eg. ljuda, gifva ljud; lyda, ine- 
hålla (om ett tal 1. en skrift), then ar- 
ticulus uti stadslaghen som ludher at 
&c. St. Add. A. 2) med hörslen förnim
ma ljud; höra, åhöra, prov. ly. 1. lagh- 
saghu, U.* VM. II. pg. 24:1. 1. gups Jia- 
nistu, G.* Denna bem. ligger till grund 
för det ännu allmänt brukliga dep. ly
das, som vanligen uttalas lyss, impf, 
lyddes, lyssna, hvilken i skrift brukli
ga form åter kommer af lydsen, hör
sel (se Lyzn). 3) lyda. 1. gujis bujii, G.*

Lyj>biskuper (lybiskuper), m. (Isl. lyd- 
biskup, ljödhiskup, af lydr, folk; AS. 
leod-bisceop, af leéd, folk; T. leute, 
Holl. lieden &c.; jfr. Lyj»ir) (eg. folk-) 
biskop. )( ærkebiskoper, U.* SM.* ME.* 
Chr. Kg. 8: pr; 23.

Lyjii, f. (af Iy]>a2) hörsel. G.*
Lyjnr, m. pl. (N. lyd, T. leute, Holl. 

lieden; jfr. Lypbiskuper) människor, folk. 
allir lyjj>ir, hela folket (på Gotland), n. 
det på landstinget samlade folket, )( 
kirkiu men och ÿingsmen, a: folket vid 
kyrkan 1. något af de smärre tingen på 
Gotland (se ping); a ]>ing firi alla lypi, 
allir I. raÿin firi fe 1. bot, allir 1. selia 
(iorp), G.* Ännu kallas på Gotland 
husfolket löjden; den till husfolket hö
rande ungdomen kallas unglöjdcn.

Lyÿna, lydna (liijma, lijiiia), f. lyd
nad. VG. IV. 16: 4; SM.* ME.* gær æn- 
ga -nu, balder eig -nona, gör ej det 
som befalles 1. blifvit befaldt, ÖG.1* St.* 
Jfr. Oly^na.

Lyduger, adj. lydig. Chr.*
Læa, lea (læ, Bj. præs. lær, impf, læ- 

jie, sup. læt, part. pass. Iæj>er), v. a. 
(Isl. lja) 1) öfverlåta åt någon att bruka 
(äfven fast gods), utan hun (n. iorj») se 
læÿ, om ej jorden af egaren är upp
låten åt någon annan att brukas, så att 
egaren kan vara i okunnighet om den 
inkräktning som af tredje man blifvit 
gjord, VG.* 2) låna ut (commodore). 
VG.* Sk.* 1. andrum lan, Sk.* lan a le- 
îinde (o: till den som utlånat det) hem 
1. ater bæras 1. hem föras, U.* SM.* VM.* 
ME.* Chr.* ; i LLr.ne hafva en del ny are 
hss. leyande, leghiande, leghandis; men 
i ME. hafva några sltrifvare, som u- 
tan tvifvel trott att leande betydde le
ende, för alt göra saken så mycket 
tydligare, i stället salt lystelika 1. lu
stelika. Jfr. Lana. 3) försträcka (mu
tao dare). 1. pænninga up a gops, o: 
mot pant i fast egendom, Bj. 1:1. Jfr.
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Ut læa. 4) förläna, skänka (af nåd). Sk.* 
5) 1. sik til, gifva sig till, företaga sig 
(= Isl. liast til, Fr. ; jfr. Latal), liggia 
a skoglie ok 1. sik til myr Ja aller ræ- 
na, I. sik til vargha at drapa, U.* SM.* 
VM. II. M. 25: pr ; Isl. ljà sik til üfvs:s 
af EJ. ”lade sig bruge til noget”, a: 
göra något för en annans räkning, f. 
ex. låta lega sig till att mörda; men 
då de anf. orden, likasom de nu bruk
liga talesätten: gifva sig till något, läg
ga sig på något, endast betyda att, öf- 
verlemna sig åt vissa gärningar, elivad 
det sker af egen drift 1. efter ett åta
gande för andras räkning, så inefattar 
nämnda förklaring en bestämmelse som 
icke ligger i orden, och därför föran
leder mistydning, såsom de här anf. 
ställena visa, af hvilka endast det som 
handlar om vargars dräpande, SM. B. 
27: l. not. 92, kan tydas på ett åtagan
de för andras räkning; ett ställe som 
blifvit på nämnda sätt mistydt, och som 
torde hafva förledt EJ. till den anf. 
tolkningen, är ML. GulL. Erfd. 2, ed. 
Köpenh. 1817 s. 216, där orden konor 
ÿær er liazt til Jess at locka til Jess 
eda annars sliks saurlilis baurn manna 
eda Irændkonor öfvs:s: ”de qvinder som 
lade sig bruge at lokke” &c., ehuru in
gen anledning är därtill, att dessa ord 
icke gälla om qvinnor som för egen 
del idka ett sådant yrke, så väl som 
om dem som någon gång låta bruka 
sig att i dylikt mål gå andras ärenden.

Lægh, se Legha.
Lægben, se Læggia ben.
Lægher, n. (Isl. legorft) lönskaläge. 

VG.* ÖG.* ME.* Chr. Æ. 17. Om d. o:s 
bildning, se Bana orj. Jfr. Lönjar læ- 
gher, Lighri 1.

Lsegher barn, n. barn afladt i lönska
läge, oäkta barn. VG.*

Læghers bot (lægher bot, læghære 
bot), f. böter för lönskaläge. VG.* læ

gher böter, -böte, sing. m. förekommer 
i VG.*

Lægherstajer, m. 1) grafställe; äf- 
ven begrafning. VG.* U.* VM. II. Kr. 16; 
Sm.* 2) afgift till presterskapet för 
grafställe och begrafning. VG.* U.* H.* 
halver 1., VG. I. Kk. 18.

Lægger (læg, Sk.), m. 1) lägg, ben. 
mötes æg ok I., o: om såret går ge
nom köttet intill benet, VG.* Jfr. Arm-, 
Buniilægger. 2) skenben. Sk.* a legg 
mijian, till midten af läggen, G.* Jfr. 
Læggia ben. 3) sida af slägtskap (n. 
mans I. faders slägtingar å ena sidan 
och hustrus 1. moders slägtingar å den 
andra, då bilden, likasom vid beteck
nande af andra slägtförhållanden, är 
hämtad af människokroppen, där mot
svarande ben, t. ex. skenbenen, sitta å 
ömse sidor; jfr. Knæ 2). Se Ætta læg
ger. 4) släglled. innan JriJia -giar 
(gen.), ÖG.*

Læggia (Ieggia, impf, lagbji, laji; 
leghji, G. sup. laghat; legt, G. part. 
pass. laghajer, laghjer; n. lakt för lagt; 
læggian för læggia han, ME.*), v. a. 1) 
lägga (i eg. 1. mindre 1. mera oeg. bem.). 
1. hatt a altare, 1. hylli (n. a kirkiu), 1. 
barn i kietta &c. U.* Sm.* G.* St.* i vag- 
gu lag Jer, VG.* I. arf (i skoghi), se Arf, 
f. -as (o: 1. sik) hos konu, VG.* siuker 
-as, Sm.* Ja skal Jæt barn qvart 1., 
n. på stället där det har dött, VM.* 
1. man i torn, St. R. 35. helgi olaver leg- 
Jis (a : Iegji sik) i hamn, G.* 1. man i 
1. utan kirkiugarj, 1. barn i vighja ior J, 
&c., a: begrafva, ÖG.* U.* SM.* Sm.* 
Sk * kan (utlændsker) hær til lands 1. 
(I. -as, St.), n. med sina fartyg, ÖG.* 
ME* St. J. 16: pr. a altara 1., o: offra 
(jfr. Altari), VG.* ÖG.* 1. tva (stængcr) 
a attnng, n. därmed mäta jorden, ÖG. 
B. 2: i. 1. mærki a mærki annars, U.* 
SM.* ME. B. 32:1. 1. mærki ofna træ, Sk.* 
1. fæst a bro, o: fastbinda tåget där-
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vid, St. Sk. 20. 1. af barnanna lut, a : 
frånskilja, ÖG.* 1. fram, se Fram, Fram 
lseggia. sar lsegs af firi drapi &c., så
ret bortlägges, o: leninas utan afseen- 
de, så att därför ej botes, då dråp å 
andra sidan skett, ÖG.* 1. sik a skip 
seller a skogha (jfr. Liggia 3), SM.* 1. 
bug seller styng a man, a: hugga 1. stic
ka, ME.* Chr. Kg. 27: pr. 1. vsegh, gatu, 
ta, diki, VG.* ÖG.* U* SM* VM* ME *
1. bot til omynd 1. kirkiu, ÖG.* SM.* i 
lisestins vserdhe -gis leglian, a:inberäk- 
nas, så alt legan ej särskild t betales, 
St. B. 20: pr. -as til kirkiu bygning, o: 
användas, U.* prsesti til föju 1., a: af- 
skilja på åkren prestens tionde, VM.* 
1. vsej, sätta pant, VG.* Sk.* 1. vijer- 
lseghe, bolagh, fselagh, VG. III. 85; U.* 
SM.* VM* H. Æ. 7.2; J. 13: pr; Sk.* ME. 
Egn. 36: pr, l; B. 35: pr; Chr. B. 48: pr. 
Jset man lsegger sit liandsivserke op a, 
a: som man gör med sina händer, VM.* 
1. ra]) a klokku, se Ha]). 1. lön at fse, 
se Lön. 1. ut, utgifva, utbetala, ÖG.*; 
jfr. Utgiva. 1. til, tillägga, VG.*; jfr. 
Til lseggia. eghn i tu sunder 1., a: dela, 
ÖG.* 1. til skiptis, 1. hovojlote, VG.* 
Ja skal Jset apter til (n. skiptis) 1., VG. 
I. A. 5. 1. laglia mal a by, se Mal. 1. man- 
ni Jria bya i val, a: förelägga att väl
ja inällan, SM.* Jrea (mscn 1. prsesti) 
i val 1., a : föreslå, ÖG.* VM* Sm.* ME*
1. iorj ok gojs mans undir kronuna, 
H.* 1. skötning undir kirkiu, Sm.* 1. 
ater (iorj) under fear fot, lsegger (n. 
ater) tu spanna land (jfr. Ater lseggia), 
ÖG* H* 1. forryme, 1. (n. iorj) til iam- 
föris, SM.* by tomptum 1., U.* VM. II. 
B. 2: rubr. 1. by soldraghin, VM. I. B. 19:
2. urfiselder ser renum laghjer, U.* 1. 
(aker 1. tegh) septir tomt, ÖG.*SM.B. 
11: i. Ja skal tu 1. et fiæt Iran 1., a: 
lägga åkrens kant så långt från grän
sen for renens skull, U. V. 3. 1. vaja (1. 
vaj) seller for a annan 1. andrum, se

Yaji, YaJ. 1. burt af staj seghur 1. eghn 
mans (ok i annan staj), a: förlägga nå
gons andel i bys jord till ett annat 
ställe än där hon förut legat, VM.* 1. 
egn sina a (iorj), se Egn. sen thet 
rumet ser sva laght, a: beläget, St.* luf 
til (salu) 1., a: gifva, H. J. 1, 15. 1. eja 
undir konungs dom, ÖG.* 1. ej &c. til 
laglia 1. nsemd, se Lagh 2, IVsemd. Jfr. 
A-, Af-, Ater-, Bo-, For-, Kast-, MJer-, 
Opå-, Sainan-, Til-, Um-, Ut-, Yijerlseg- 
gia: Altaralseghi, Tiilaglia, Yijerlseghi. 
2) tillägga, tilldela. Chr. B. 41: pr. 3) 
pålägga. 1. almsennings gscld, alagh, a- 
lagbu, alsegninga, skut (a land &c.), 
VG.* SM.* ME. Kg. 5: 6 ; St.* Jfr. Alagh, 
Alseghin. 4) inlägga, deponera. Sk. III. 
4. 1. ajrum fse sit til gsetslu, VG.* 1. 
psenninga, H* Jfr. In lseggia. 5) be
stämma, besluta om en sak. vördlta ok 
1., godlie insen lseggia msellan manna, 
St.* 1. skoghlön, Chr. B. 12: pr. 1. ok 
skicka tæverne, Chr.* I. dagh, lagha 
dagli, stscmnudagli, fsemt, stsemnu, lagh- 
stsefnu (manni 1. fore manni), se Dagher
3. &c. Jing Isegs manni, VM * 1. skogh 
i hserajs ræfst, VG.* I. hselghj a skogh, 
1. manhselglij a man, se llselgh, Man- 
bselghj. 1. man biltughan 1. frijlösan, 
se Biltugker, Frijlös. 1. man ugildan, 
VG.* Sk.* 1. frselsis iorj i skat, Chr.* 
1. psenninga mtellan manna, a: bestäm
ma den summa, med hvilken den ene 
må lösa till sig den andres del i hu
set 1. tomten, St.* 1. (gseste) til inans, 
Chr.* stadhga ther a 1., a: stadfästa det, 
St.* 1. tomt nijer, a: utstaka, ÖG* sum 
laght ser, såsom det är bestämdi (n. an
gående antalet af svin som hvar bon
de får hafva i skogen), ÖG.* ME.* 1. 
raalsseghanda böter, bestämma böter som 
skola erläggas till målsegaren, ME* 1. 
barda rsefst vi Jer, VG.* Jfr. Firi-, Un
dir lseggia; lltlsegher, -laghder. 6) stic
ka. 1. seller skiuta fse, SM.* 1. (man)
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mæÿ knivi, VG.* ÖG.* VM.* 1. gonum 
vajiva mans, VG.* Jfr. (*ünunilaghnj>cr, 
-lægher; Knifs lagli.

Læggia ben, lægben (legbain, G), n. 
(af^ægger) läggben, benpipan i sken
benet. G.* )( lårben, se Lårben. På 
Gotland kallas ännu detta ben läggbajn 
1- läggpejp»> )( larbajn.

Læghi, n. (af Iiggia) 1) läge, belä
genhet. Chr.* lagha 1., a) lagligt läge 
i allin. Iiggia baÿe i 1.1., om båda qvar- 
narne äro i sådant läge 1. så anlagda, 
att ingendera skadar den andra, efter 
hvad i det föreg. säges, ME.* Chr. B. 
34: pr. b) i synn. laglig anläggning af 
en bys tomter, och fördelning af dess 
egor, ÖG.* vara, koma, Iteggia by til 
1. -is, ÖG.* dela by til I. -is, se Dela 2. 
byr ligger til I. -is, o: skall läggas i 
laga läge, ÖG.* byr ligger 1. ær i 1.1., 
ÖG.* VM.* by ær til 1. -is komin, IL* 
VM. II. B. 2: 1 ; ME.* Chr.* liti at I. L, 
o: det läge, hvarmed de öfrige gran- 
narne i byn äro nöjde, VM.* Jfr. Ak- 
kærs-, Bryggiu-, Hia-, Löska-, Siænga-, 
Skalla-, Yijjerlæghi. 2) ställe där skepp 
ligga vid land, landningsställe, hamn 
(Isl. lægi, skipalægi, t. ex. skipit lag di 
til lægis, Fornm. sög. VI. 120). skip lig
ger i 1., IL* VM. II. M. 10:1;ME* Chr.*; 
på dessa ställen talas om ett rustadt 
krigsskepp som ligger i den hamn, hvar- 
ifrån det skall utgå i leding; i LL:ne står 
lagha 1. (likasom i St. lagha hamn, jfr. 
Hamn), hvilket väl kan förklaras såsom 
betecknande den hamn, där krigsskep
pen enligt förutgånget påbud samlas; 
men troligen har dock o. lagha först 
blifvit af förhastande tillagdt i ME. skip 
ær utgaiigit (n. från sin hemort) ok til 
-is komit, SM.*

Legra, adv. compar. (af lagher) läg
re, mindre, halfu 1., G.*

Læghra, Læghri, se Lighra, Ligliri.
Læghre bot, se Lighris bot.

Læghri, adj. compar., se Lagher. 
Læghÿo rætter, lægho rætter, m. ett 

ord af alldeles okänd bem. VM.* Locc:i 
öfvs. si fri ipsis disposition ius'\ är ej 
annat än en meningslös gissning.

Læka, v. n. läcka, drypa. U.* 
Lækattaskin, n. lekattskinn. St.* 
Lækatter, lekatter, m. lekatt, vesla, 

hermelin. ME.* Chr. B. 24.
Lækia, v. a. läka, bota. ÖG.* ME.* 

Chr. B. 45: 2.
Lækiare, m. läkare, konungs 1., St.* 

Jfr. Lækir, Lækæris fæ.
Lækir (læker, læki, gen. lækirs, læ- 

kis), m. (Isl. læknir, N. lækjar, D. læge) 
läkare. ÖG.* U.* SM.* H. M. 8,14:l; Bj* 
lagha 1., hvem som så kallas, förkla
ras IL* SM * Jorf vifc (baÿe) lin ok 1. 
(jfr. Lin), ÖG.* SM. M. 3 ; Bj.* komber 
vij» bajc lin ok 1., VM.*

Lækers bot, lækis bot, f. böter till er
sättning för läkarelön. SM.* VM.*

Lækis gift, f. = lækirsgæf. Sk.* 
Lækirsgæf, lækis gæf (lækiærs gæf; 

kiursgæf, genom skriffel, VG.*), f. lä
karelön. VG.* ÖG * jïorf viÿ lin ok L, 
biuj>a lin ok I. (jfr. Lin), VG. I. S. 1 ; U.* 

Lekisskeper, m. läkedom. G.*
Læktara dyr, se Lcctara dyr.
Lækæris fæ, n. = lækirsgæf. II.*
Læmn gildri, n. = stampa. VM.* Or

det förklaras af det ännu i folkspråket 
brukliga lämma (Isl. lemja), slå, krossa.

Læn, n. län, förläning åt en högre 1. 
lägre ämbetsman, som hade inseende 
öfver ett större 1. mindre område; 1) 
i Västergötland voro högre länsinehaf- 
vare som bodde på de därvarande Upsa- 
laödsgodsen, och förestodo de därufider 
lydande bo, samt lägre tjenstmän (læns- 
mæn), som äfven bodde på kongsgår- 
dar, hvarför en sådan äfven kallades 
konungs bryti; det är utan tvifvel den 
förre af desse ämbetsmän som menas 
då i VG. II. 0.1:15. talas om Jæn sum
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lænit a, )( lænsntaÿer (jfr. Bo 5, Konongs- 
garjter, Bryti, och min skrift om Sv. 
ü. ind. s. 12); då däremot i IV. 19: 4. 
talas om jtæn aer lænit Iiavir, som kunde 
1. sit mista, menas länsmannen som i 
det följ. nämnes. lænsmaÿer miste I. sit 
1. havi firigiört lænum sinum, II. O. 1: 
15; Add. 1; IV. 9: 2. (Jfr. Bihanget.) 2) 
i de andra landskapen, där Upsalaöds- 
godsen ej nämnas i sammanhang med 
län, voro dock högre och lägre äm
betsmän, som sades hafva län; men i 
LL:ne nämnas blott lænsmæn, utan att 
någon skilnad mällan högre och lägre 
befattningar ulmärkes; så förekomma i 
U. tre olika grader: folklands hærra, 
som hade inseende öfver ett helt folk
land, læns hærra, }>æn lænit havir, som 
på den tiden, åtminstone vanligen, ha
de inseende öfver ett, 1. möjligtvis nå
gon gång flera härad (hvilket område 
således i synn. kallades læn) och un
der honom lænsman, som var konun
gens ombud vid lingen, och egde ut
söka de i brottmål konungen tillfallande 
böter; alla dessa grader nämnas i U. 
pg. 2: pr., där böter omtalas som skulle 
erläggas till treskiftes mällan folklands 
hærra (i konungens ställe), jtæn lænit 
haver (i hundarets) och jtem ær qval- 
dir æru (såsom målsegare); i de land
skapen, där folkland ej funnos såsom 
indelning af landet, förekom natur
ligtvis icke den första af dessa gra
der. (ÿiænistiiinaiinum sinum) 1. giva, 
om konungen, IL* SM.* ME. Kg. 5: 9. læ- 
na 1., Chr. Kg. 4: 9. hærra a 1. sit 1. a 
ÿæt 1. sunt hanuin ær givit af knnunge, 
)( lænsman, IL* SM.* VM. II. Kp. 13: pr. 
ÿæn lænit haver (ivir sama bönder), U. 
Kg. 10: 2 ; pg. 2: pr. Jæn konungs 1. ha
ver, SM. *, i st. f. kunnnger, som på s. 
st. läses i texten, miste lænit, om læns
man, SM.* ME. pg. 3: pr; Chr. Tg. 3: pr. 
konungs lænsman i 1. sino, Chr. B. 50: !..

Lama, se Lana.
Lama, v. a. gifva län. Se Læn 2.
Lend, f. länd. 1. ok lyndir, allitt. G.*
Lenda, v. a. (af land) föra till slut 

(eg. till land), daila varjter lent, dailnr 
skulu -das (jfr. dela taker land, se Land 
1), G.*

Lændastaÿcr, m. (af lænda, komma till 
land) landningsställe. H.* Denna tyd
ning är gifven af Ih., i likhet med äl
dre förf., och någon annan är svårt att 
finna; men om denna är riktig, är dock 
mycket osäkert.

Lænder, adj. som inehar län. I. ma
ster )( honde, VG.*

Lænder, m. pl., se Landi.
Lændsker, adj. (i sammansättningar) 

från (ett visst) land. Se In-, Utlænd- 
sker: Hvat læn tiska.

Længer, se Langt, Længi.
Længi, adv. länge. VG.* ÖG.* U.* SM.* 

VM.* G.* Sk.* St. Kg. 20: 5. sva I. at, till 
dess att, St. Æ. 18: 2 ; Chr. B. 50:1 ; jfr. 
Salenge. ligger i (n. sartim) 1., allitt. 
VG.* længer (lægger), compar. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* H* Bj.* G.* Sk.* 
ME.* St.* Chr.* ]»y længer et ar, ett år 
längre, U.* ME* at ÿy sinne ok ei læn
ger, o: ej längre än det målet är före, 
ME.* længst, superi. IL* SM.* VM.* ME. 
Æ. 6: 3.

Længra, længrc, se Langt.
Læns hærra, m. den högre af konun

gens ämbetsmän inom ett härad, under 
hvilken lænsmannen lydde; benämnin
gen hærra har afseende på förhållandet 
till den underordnade tjenstmannen, hvil
ket förhållande tydligen var helt annat 
än det mällan dominus feudi och va
sallus enligt länsrätten, ty i den me
ningen var hos oss endast konungen 
länsherre. )( lænsman, IL* Jfr. Læn.

Lænsmaÿer, lænsman (lænsmander, 
VM.), m. länsman; så kallades l) ko
nungens tjenstman inom hvart härad (1.
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skeppslag, H.), Iivilken det tillhörde att 
vid tingen bevaka konungens rätt och 
utsöka de honom i brottmål tillfallande 
böter (jfr. Larn, Laens haerra). VG.* U.* 
SM.* VM * H.* ME.* Chr.* ; men -mans 
genom skriffel för laghmans, ÖG.* )( 
larns harrra, U.* )( harrra, se Harrra. )( 
folklands harrra och Jaen aer laenit ha
ver, se Larn. )( Jiaenistu man, VM. pg. 
14: l. )( foghate, Chr. Tg. 3: pr. )( hon
de, se Bonde, -mans sven )( hiisabyman, 
VM.* konungs 1., U.* SM.* VM.* H. M. 
23; ME.* Chr.* konungs 1. )( husabyman, 
VM.* hærajs 1. = konungs I., ME * fæ- 
sta hundari (dat.) ok -manni (på ko
nungens vägnar) bot, U.* maej -manni 
sinum, o: i häradet, U.* 2) biskopens 
länsman, som vid tingen bevakade bi
skopens rätt (jfr. Lmbujsman). VG.* 
U.* VM.* biskups 1., U.* SM.* VM.* H. 
Kk. 16:1.

Lænspræster, m. en kyrkoherde, som 
å biskopens vägnar hade närmaste in
seendet öfver en viss del af stiftet, kon
traktsprost. VG.* biskups 1., VG.*

Larppegaeld, n. läppgäld, böter för o- 
qvädinsord. Chr.*

Laerder, laerjer, adj. 1) eg. lärd; klerk 
(jfr. Klerker). )( leker 1. lekter, se Le
ker, Lekter. )( olarrder, G.* larrdir maen, 
\ G.* Sm.* G. Hist. 4. 1. man, a) prest i 
allm. G. Add. 2, där den som i det föreg. 
kallas hin -di, äfven benämnes prarster. 
2) sockneprest, socknens kyrkoherde.
G. 2: 2 ; 3:1 ; 6: l. Jfr. Bok-, Oler Jer.

Læript (laerift, laerept, Ierept; laerupt,
St. J. 5: pr. laeret, Sk. gen. laerez, laeriiz, 
VM.), n. lärft. ÖG* VM* G.* Sk* ME.* 
St. J. 5: pr; Kp. 33: pr, 3, 4; Chr. J. 8: pr. 
faem marker i -te, tiu marker 1., o: så 
mycket lärft som i värde svarar mot 
5 1. 10 marker, då sannolikt en aln 
lärft svarar mot en örtug (jfr. Alin 3),
H. * Jfr. Klæji.

Laesa (impf, las, part. pass. læsin), v.

a. 1) samla. 1. ax, SM.* Jfr. ()p ljesa, 
Olaesin. 2) läsa. G.* ME.*; på förra stäl
let står -as eja hafas, hvarmed menin
gen är alt lésas är skriffel för hafas 
(jfr. Hetning). fara til praest ok lata I. 
bref, VM.* I. stadsens laghbok 1. bok, 
St.* I. ivir folke, om prest, VG.*

Laesa (part. pass. laestcr), v. a. (af las) 
läsa, stänga med lås. laest hus, Ü.* SM.*
H. M. 5: pr ; ME.* laest hus )( hus Jaer 
knaper aer firi durum, VM.* laest hus 
ok dorat, o: försedt med dörr och lås, 
ÖG.* ME.* Chr. Kp. 1; Tj. 15: i. kirkia 
ständer lyktaj 1. lukt ok laest, IL* Sm.* 
kirkia aer til lykta komin laest &c. SM * 
lukt aeller laest kar, se Lykkia I. laesa 
fae i husuni inni, o: inestänga i lästa 
hus, U.* laese saman Jaen döja ok Jaen 
qvikka, VM.* i husum laest, o: inläst, 
ME.* Jfr. Ater-, Inne-, l!p laesa; ölae- 
ster.

Laesning, f. läsning. Se Göja 1.
Læsning, f. samlande, axa plokkan ok

I. , »: plockning af ax från den ännu på 
rot stående halmen, och uppsamlande 
från den skurna säden, SM.*

Laesper, adj. läspande. VG. IV. 15:18. 
not. 73.

Laessa, v. a. (af lass) lässa, lägga (lass) 
på vagn. hava fang laest (part. pass.), 
VG.*

Laessi stang, f. lassmed, stång som läg- 
ges ofvanpå ett hö- 1. sädeslass för 
att kunna fastare ombinda det. SM.*

Laest, f. stympning, lyte. VG.*(u. Lae- 
ster); U.*; hit bör troligen äfven hänfö
ras VG. I. Sar. 4: 8, som annars kunde 
vara n. part. pass. af Iæsta. )( sar, VG.
I. S. 4: pr, i, 2, 4-6. maeta Jraels -tir (pl.), 
värdera den skada som blifvit gjord 
genom trälens stympande, VG.* Jfr. 
Vaja-, Vilia laest.

Læst, f. (Isl. lest) läst, ett rymdmått, 
inehållande ett visst antal (i senare ti
der 12) tunnor, numera endast brukligt
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vid mätning af träkol, enligt K. Stadg. 
d. 10 Nov. 1865, §§. 32, 33. (Detta mått 
må ej förblandas med den i fråga om 
fartygs drägtighet i senare tider brukli
ga benämningen svårläst, som beteck
nade en tyngd svarande mot 18 skep- 
pund järnvigt, 1. med den nya vigten 
nyläst, som inehåller 100 centner 1. 
10,000 skålpund.) Sk.* St.* I Sk. V. 7. 
uppgifvas för olika varor 10 1. 12 tun
nor såsom utgörande en läst.

Læsta (part. pass. læster), v. a. (af la
ster 2) skada, stympa, fördärfva. 1. mal 
mans, VG.* vara 1. varj>a læster æller 
lyter, vara stympad 1. hafva fått lyte, 
VG. II. Fr. 15; III. 54; ME. B. 35:5. 1. man 
at limum, -ter at hendi, G.* vardher 
qvinno spini -ter, St.* ær spin! -ter a 
ko, o; så skadad, att den ej kan mjöl
kas, VM. I. B. 31: pr. 1. hæst &c. VG. I. 
R. 9: 3 ; II. R. 24 ; ME.* lyzn, öra, skip 
-tis, Bj.* 1. skip firi inanni, VM.* kom- 
ber skip a grund ok -tas eig, St.*, a: 
förgås ej, 1. blir icke så fördärfvadt att 
det ej kan fortsätta resan om gods ka
stas; så öfvs:r äfven Ib. (Gl.. II. 18): 
Tsi navis in vadum illid atur ita ut non 
frangatnr"; äldre uppenbart oriktiga 
tydningar förljena ej att här anföras; 
endast må nämnas att i 1667 års Sjö
lag Sjösk. 15. ordet læstas är ändradt 
till lastas, hvilken meningslösa ändring 
visar att den blifvit gjord alldeles på 
en slump, utan att förfme förstått me
ningen af det förra ordet, 1. gjort sig 
reda för hvad det som de satt i dess 
ställe skulle kunna betyda. Jfr. Limma- 
læster, Fiorlæsting.

Læstar bot, f. böter för stympning 1. 
lyte. VG* Jfr. Læstis bot.

Lester, m. se Laster.
Læster, part. pass. se Læsta.
Læstis bot, f. = læstar bot. U.* VM.* 

H. M. 9: rubr. )( sara bot, U.* H. M. 10. 
full, half 1., U.* Jfr. Lytis bot.

Læta, se Lata.
Lætia, v. a. (af later, lat, trög; Isl. 

letja, göra trög 1. trött, söka förmå nå
gon att afslå från ett företag; AS. læ- 
tan, lettan, hindra, læting, letting, hin
der; MG. latjan, fördröja, uppehålla) 
fördröja, hindra, læts færÿ hans, ÖG.* 
Jfr. Farlater.

Lætlater, adj. (Isl. lcttlatr) lättlynt, 
vänlig. VG.* Ih. (Gl. oo. flat och later) 
förblandar d. o. med Isl. litillatr, öd
mjuk, anspråkslös.

Lætter, adj. lätt. Se Olætter.
Læzn, se Lejjsn.
Læÿer, se Læa.
Lrjiia, f. = laÿa. ÖG.*
Lücke, n.? (ND. lukke) lås, stängsel, 

under läse och 1., al litt. Sk.*
Lödcmark, f. lödig mark (1. 16 lod) 

rent silfver. Sk.* Jfr. Lö^ogber.
Löduger, se Lö^ogher.
Löf, n. löf. Se Lok.
Löfkaster, m. = löfstakker. U.* Chr.*
Löfstakker, m. löfstack, hög af löf. 

hugga -ak, hugga af trän 1. buskar gre
nar med därå sittande löf, och lägga 
dem i en hög, U.* SM.* VM. II. B. 14: 3; 
ME. B. 17: 3; Chr. B. 18: 2.

Löfte, n. löfte, sætia ther visso fore 
meth 1. eller borgan, o: med utgifven 
förbindelse att gifva 1. göra det som 
fordras, 1. med borgen af någon annan, 
Chr.* i 1. koma, Chr.*, där 1. i en af 
de yngsta hss:na troligen genom mis- 
förstånd 1. skriffel koinmit i st. f. tak.

Löfvirkinger, m. en som sätter upp 
och bor i en löfhydda i skogen; så kal
las skogsröfvare. VG.* Jfr. Lösvittin- 
ger.

Lögh (dat. löghu), f. (Isl. laug) lög- 
ning, simmande, i 1. æller i bastughu, 
VG.*

Lögh, impf, se Liugha.
Löghardagher (lögha-, löghur-, lögho- 

dagher), m. (af lögh, gen. löghar; Isl.
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langardagr, af laug), lördag (eg. tvätl- 
dag, IsI.Jvåttdagr). ÖG.* VM.* Sk.* ME.* 
Sl.*

Lök, se Luka.
Lök er (loker), m. (Isl. laukr, lök, ört 

&c., laukagarÖr, örtagård, jfr. Eg. Lex.) 
ört, växt, eg. lök och annan rotfrukl. 
kal seller lökar, VG. III. 123; SM.* a>r- 
ta aker.. lin seller löka (n. garjer), 
VM. IL M. 2G: ii. lökar örter seller kal, 
ME.* Chr. Tj. 27: pr. Jfr. Lok.

Lön (laun, G.), f. och n. pl. lön, er
sättning, betalning. VG.* ÖG.* SM.* G.* 
Sk.* ME* St.* givi half 1., o: betal
ning för plöjning, U* VM. II. J. 14. ssen- 
da lekara til andrum septir lönum, o: 
för att få betalning, ME.* Jfr. Arvu- 
}»is-, Dagsvserkis-, Foster-, Frö-, Fynda-, 
Gsernings-, Skip-, Skog-, Travis lön; 
Funder-, Hepta-, pinglaun.

Lön, f. döljande. 1. a Iseggia, dölja, 
VG.* ÖG.* U.* VM. II. B. 6: 2; ME* St.* 
Chr.* 1. at fse Iseggia, SM.* i I., hem
ligen, Sk* Jfr. Lönd.

. Löna, v. a. löna, vedergälla. VG.* )( 
giva, ÖG.* 1. gsef, se (»sef 1. 1. manni trse- 
Jis lön, U.* VM. II. J. 14.

Löna (præs. Iönir, impf, lönte, sup. 
och part. pass. n. lönt), v. a. dölja. VG.* 
SM.* Sk.* St.* Chr.* 1. ok bort 1. undan 
skinta, VG.* (sik) undan 1., VG.* ME * 
St.* Chr.* lönses, vara fördold, Sk.* Jfr. 
Lönder.

Lönar droten, se Lanardroten.
Lönd (lynd, G ), f. (af löna, dölja ; Isl. 

leynd, N. löynd) 1) döljande, hemlig
het. 1. a Iseggia, dölja, Sl.* i lönd 1. 
"dum, i hemlighet, hemligen, Sk.* hava 
i liusi ok ei i -dum, o: uppenbarligen 
och ej hemligen, SM.* Jfr. Lön. 2) pl. 
-dir, hemlig lem, blygd (Isl. leyndarlimr). 
beji ma sia lend ok -dir, alli 11. G * 

Lönda laster, m. fördoldl fel. köpa 1. 
sælia msej -te, o: del som har fördoldt 
fel, ÖG.*

Lönnar lsegher, n. lönskaläge. VG.*
Lönda skript, lönd skript, lönskript, 

f. hemligt kyrkslrafT. taka 1. af prsesti 
(jfr. Skript), SM.* VM.* 1. hiselper (egh) 
firi (biskups sak 1. fea bot), se Hiselpa. 
Ja ser bortu 1., o: gäller ej, befriar ej 
från böter, VM.*

Lönder, adj. (part. pass. af löna) lön- 
lig, fördold. VG.* lönt halda 1. hava, 
Chr. Kg. 8: 1. nott. 66, 67.

Löue, n. (Isl. leyni) lönrum, gömställe, 
hava i liuse ok sei i 1. (jfr. Lönd), VM. 
II. M. 25: ll.

Lönlika (lönleka), adv. lönligen, i hem
lighet. VG* ÖG.* SM.* St.* I. Jera mæl- 
lum )( opinbarlika, ME.* 1. skriptajer, 
OG.Kr. 17.

Lönliker, adj. lönlig, hemlig. Sm.* Sk.* 
ME.* Chr. Kg. 8:1.

Lönskalseghe, se Löskalseghi.
Lönskript, se Lönda skript.
Löpa (laupa, G. impf, lopp; pl. lopii, 

Chr. Tj. 1:1.), v. n. (Isl. hlaupa) 1) löpa, 
springa. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* 
Sk.* ME. Egn. 19: pr; B. 11: pr ; Ej>s. 7: 
pr. I. af lande, Sm. 13: 5. 1. or bandum, 
befria sig från sina band och löpa bort 
(och sedan göra dråp), VG.* 1. a hser- 
skip, gå ombord 1. fara på sjöröfvare- 
fartyg, VG.* 1. a tompt, i fiendtlig af- 
sigt intränga på en annans tomt, VG.*
1. at manni, rusa på honom, öfverfalla 
honom, 11* 1. up i ö, o: gå i land, U.*
1. yfir (n. garj), G.* osoyjcr lauper i 
(n. aker), G.* frijer lauper a, går in, 
börjas, ständer a, påslår, varar, lauper 
af, går ut, slutas, G. 9, 10. Ja lauper 
(mal) i tolf marker, o: till 12 markers 
böter, G.* firi 1., löpa förut, ÖG.* 1. 
til (n. klukku) ok ringia, VM.* Jfr. 
Kiselp, K sever ; Bort-, For-, In-, (Iplöpa; 
Atlöp, Klosterlöpare, Enlöper. 2) rinna. 
VG.* ÖG.* SM.* VM * lata vin åcc. (falt)
1., a: låta det rinna ur fatet till för
säljning; ehuru lata löpa här kan öfvs:s
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tappa nt, betyder ]. dock ej tappa, utan 
rinna, Bj.* St.* lata vin dyra 1., a: säl
ja det dyrare, Bj.* löper nokot ivir at, 
a: är öfverflödigt, till öfverlopps, VG.* 
Jfr. Ivir löpa, -löps.

Löpa (impf, löpti, part. pass. löpter), 
v. a. (af löpa, v. n.; Isl. hleypa) eg. låta 
löpa, sätta i rörelse. 1) drifva upp djur 
ur dess hvila (i jagt), komma det att 
löpa. 1. ælgb af vintcrstaju, H. V. 8: pr, 
1. Jfr. Löpt. 2) låta rinna bort. Se 
Bort löpa, v. a. 3) skilja näfver, bark 
1. bast från träet, afbarka. I. nsever 1. 
næfra bunka, U.* SM * VM. I. B. 23; II. 
B. 14: 3; ME.* Chr. B. 18: l, 2. 1. ek, U* 
VM. II. B. 14: 7. Jfr. Barklöpa, Barka- 
löpa; Barka-, Bast-, Næfra löpning. Det 
i några landsorter brukliga ordet laup, 
löp, låp, bark (Rz. s. 394), hvilket icke 
igenfinnes i det äldre språket, har tro
ligen i senare tider uppkommit af löpa 
i nu anf. bem.; i annat fall skulle d. o. 
i den benv.en vara ett särskildt ord, 
som måste härledas från ett stammord 
löp 1. löper, bark.

Löper (laupr, G.), m. 1) ett rymdmått 
af okänd storlek. I. rygar 1. korns, G.* 
På Gotland brukas ännu o. laup, lop, 
i bem. af en fjärdedels tunna (14 kan
nor) ; Isl. laupr, N. laup, är en korg 1. 
låda att bära något i; i synn. en viss 
mängd smör efter mått 1. vigt (se EJ. 
och A-n.) ; så nämnes i ML. GulL. Landv. 
9. Jrir laupar Jriggia pnnda sniiörs; 
D. löb har fordom äfven haft bem. af 
en viss vigt smör, så kalladt däraf, att 
smöret förvarades i en korg af bark 
1. halm (Weylle, Gl. far. Dan. Norv. o. 
löb -smör), men nu förekommer det en
dast i folkspråket i den här nedf. upp
tagna bem. 2) en korg i allm., prov. 
löp, löpe, lob (Rz.s. 394; jfr. Sv.fornskr. 
sällsk. saml., I. l.s. 43, 44); nämnes här 
såsom bruklig vid såning; äfven i D. 
bibehålies o. löb, hvilket af Mb. {Dial.

L.) beskrifves som en stor, öppen, af 
vidjor flätad korg, således alldeles lik 
den som i Skåne kallas agnekorg. Se
Sæja löper.

Löpis ejer, m. (af löpa, v. a.) påskyn
dad 1. förhastad ed; så kallas den ed, 
som gås af en pari som ej har laga 
vitsord. VG.'* Härmed kan jfs. Isl. hley- 
pidénir, förhasladt omdöme, fördom, 
hlcypififl, en som obetänksamt åtager 
sig någol, &c.

Laups land, n. (af löper 1) laupsland, 
lopsland; så kallas ännu på Gotland en 
jordrymd af ett fjärdedels tunnland. 
G.* Sialfs 1., G.* T. öfvs. förklarar d. 
o.: eyn loot’ laut is dar man yn seyen 
mag eyn virteil van eyme scheffil. I 
bref af 1323 och 1346 (£?;. Dipl. N:r 
2387, 4056, 4062) nämnes löpsbol, lö- 
pabol, ulan att man där vinner annan 
upplysning, än alt det betecknat ett 
visst mått på jordegendom. Jfr. Löper 1.

Löpstigher (laup stigr, G.), in. (Isl. 
blaupstigr, väg där man beständigt måste 
vara på flykt, aldrig är säker på sitt 
lif, EJ.) en löpandes 1. flyendes väg. 
vara a -ghi, hafva rymt bort (om träl), 
G.* Sk.* taka Jræl a -ghum, takæ hiona 
annars ofna -ghum, finna och fästtaga 
den som har rymt från sin égaré 1. 
husbonde, VG.* Sk.*

Löpt, f. (af löpa, v. a.) uppjagande, 
dela um 1., skilja 1., o: hvem som upp- 
drifvit och först jagat djuret, H.*

Lös (laus, G.), adj. 1) lös. altara sten 
värjer I., klokka var 1. värjer 1. (i ban- 
dum), VG* U.* VM * Sm.* Sk* 1. æller 
buiuiin, Sk.* löst (fæ) )( tæpt æller 
hæft, H.* hæster ganger 1., )( i hældu, 
ÖG* hymla löper 1., Chr.* griper vär
jer ]., om tjudradt kreatur, VG.* vild 
diur varjæ 1., Sk.* lösan 1. löst lata, 
lössläppa, VG.* U.* SM.* G.* ME.* slip
pa 1., se Slippa. 1. fara 1. löpa, om vat
ten som ej är uppdämdt 1. täppt, VG.*
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SM.* VM.* elder värjer I., VG.* SM.* 
Bj.* Chr.* elder I. eldbrnni kombcr I., 
ÖG.* eldi lôsiiiu slseppa, VM.* lata fiset 
löst, släppa spåret, ÖG.* vari I., o : fri 
från böter, ÖG.*, (om det ej bör vara sak
lös). ban ir (n. Jar) fran 1., a: fri I. 
skild från saken, G.* vare 1. af krave 
bins, Sk.* vare qvitter ok 1. Iran bor
gan, Chr.* man lösan giva, varda 1. gi- 
vin, befria honom 1. blifva befriad från 
det som han är skyldig alt betala, Sl.* 
Chr. B. 36: 3. Ja seru tver lötir lösir 1. 
aer JriJiunger 1. af bole, o: en I. två 
tredjedelar af gården äro fria från ar
rendet, VG.* kirkise värjer 1., o: utan 
kyrkoherde, 1. prestselös, såsom me
ningen är förtydligad i en del yngre 
hss., Sk.* 2) lös, rörlig, fast eller löst 
gots, Chr.* lösir psenningar, se Psennin- 
ger. Jfr. Panter, Öre, Lösöre. 3) lö- 
sker, som ej har viss boningsplats (jfr. 
Löska). J. nian, U.* H.* ; på senare stäl
let är fråga om en man som väl bor 
i byn, men ej har jordbruk och sådan 
redskap, att han kan skjulsa ankom
na tiggare och krymplingar från sig 
till ett annat ställe, på hvilket förhål
lande det har afseende, som i det följ. 
säges : utan han före (n. afrapa las) sva 
JseJan sum Jit, a: den samme som hade 
fört lasset dit skall föra det därifrån, löst 
folk, Chr. B. ind. 36. 4) ogift. 1. kona, 
Chr.* 5) i sammansättningar: den som 
är ulan. Se Afraja-, Agha-, Agrips-, 
Arvalös, Klandalöst &c.

Lösa (losa; loysa, G.), v. a. 1) göra lös, 
lösa, lossa. 1. ben (ur skenu 1. sari), 
ÖG.* VM.* H.* vargha met löses, n. där
igenom att knularne lossna, )( brister, 
Chr.* lösas bajir send ar, o: styckena 
af benet gå alldeles åtskilda, ÖG.* 1. 
hand, a: aflaga den förseglade hand
sken från dens hand som burit järn, 
Sk.* arf af strsengi löst, a: afskjuten, 
H.*, där gamla edit, har lustin. 2) upp

lösa, åtskilja. 1. hionafselagh 1. hiona- 
lagh ()( binda), ÖG.*Chr.* hint (band, 
n. den förra fästningen) jer löst, U.*
3) göra fri, befria, krister lösti alla 
kristna, n. från träldom, U.* SM.* Jser 
skal frselsan (man) 1., a: befria från Iräl- 
domen en fri människa som blifvit såld 
till iräl, ÖG.*(3). Jingvitni löste han af 
Jem botum, Sk.* 1. ej, befria sig från 
skyldigheten att gå en ed; 1. ej msej 
siu örum, a: med erläggande af 7 öre; 
1. ej msej eje, genom ed därom att 
förlikning skett, befria sig från edgång 
angående själfva saken, ÖG.* (lata) sik
I. af banni, n. genom undergående af 
penitens och böters erläggande, ÖG. 
Kr. 30: pr; Sk. III. 16. mikil synd at ai 
ma proaster 1., a: gifva aflösning, G.*
4) medelst bevisning af sin eganderätt 
återtaga a) lös egendom, som blifvit 
bortstulen 1. på annat sätt förlorad, och 
sedan återfunnen i en annans förvar. 
ÖG. Vins. 7: 3. 1. grip (sin), VG. I. p. 14;
II. p. 53. 1. grip sin msej Jrim mannum, 
a: i deras närvaro, VG. I. p. 13; II. p. 
47. 1. sit, VG. I. p. 8:1 ; 15; ÖG. Vins. 7: 
4. 1. abs., VG. I. p. 9, 10, 12:2; ÖG. B. 45. 
1. msej eje, ÖG.* (msej) laghinn I., VG. 
I. p. 12: l; 13,15. Jæt löstis af mik liri 
rantakit, ÖG.* Jor sei Jsen sva svserise 
ser handse msellin havir Ja löse bin ser 
sse ksenner msej halvi tylt ok sengu vit- 
ni fore Jiufstolet seller fore rantakit; 
gitse Je ey vart Ja löse Jsen ser sse ksen
ner msej halvse tylt; vseri bin ser han
dse msellin havir seller hin löse sse ksen
ner sva sum för ser saghat (a: med half 
tylft 1. sex mäns ed); vseri han (n. som 
inehar det klandrade tinget) sum logli 
serse seller hin (käranden) löse sum logh 
serse (n. med sex mäns ed) ; man ma 1. 
sit eyt fore Jiufstolet seller rantakit 
(n. med sex mäns ed); löse (bi sin) fore 
Jiufstolen seller fore rantakin msej sia- 
tse mans ej (n. om ej skogens égaré
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kan svärja att bina äro hans, såsom i 
det följ. säges): seller hin rare &c.; 
kost skal lôsæs (n. af käranden med 
sex mäns ed) æller væriæs (n. om ej 
inehafvaren kan försvara sig); kombcr 
nokf?r kost vrakandis .. löse (n. den som 
säger sig vara égaré) suns logh æræ 
(o: såsom del är stadgadt om bortstu
let gods, n. med sex mäns ed); gange 
til mæj siax niannutn ok löse hannin 
dons i Isænde (= af handnin), o: gånge 
sex mäns ed, och därmed likasom löse 1. 
tage från honom domen som han före- 
gifvit sig hafva fått; alt meningen af 
detta dunkla uttryck, för hvilkef. ett 
ordspråk troligen ligger till grund, är 
denna, är tydligt af Lat. texten, Sk.* 
b) äfven på sådant sätt återtaga fast 
egendom ur en annans besittning, gi- 
ter ey (n. inehafvaren) vart löse hin ær 
ilzkær mæj tolf ojolbondum, o: med 
tolf mäns ed; hin (n. inehafvaren) væri 
iorj fore hanuns seller (n. om han ej 
kan försvara sin besittning) Ja*n lösse 
(præs. conj.) ofna kallser sva sssns logh 
serse (a: med tolf mäns ed; många hss. 
tillägga latse efter seller, hvilket tillkom
mit genom misförstånd, om någon trott 
lösse vara adj.; har åter meningen va
rit: låte honom lösa jorden, då lösse 
skulle vara inf., så är detta tillägg dock 
onödigt och oriktigt), Sk.* 5) lösa med 
pänningar: a) människa ur träldom.VG.* 
ÖG.* Sk.1.12(1,127. 1. mse}) ejc fiughur- 
tan manna, lösas 1. löster mse]) fsc ok 
frsenda eje, ÖG.* 1. sik I. barn til lrsel- 
sis, Sk.* hin ser 1. later, den som låter 
någon lösa (trälen), Sk.* löse hin ser a 
(hiona), den rymde trälens égaré åter- 
tage honom mot hittelön till den som 
funnit och återfört honom, Sk.* b) ur 
fångenskap. G.* ME.* c) från urbota 
straff’, hämnd 1. landsflykt. VG.* ÖG.*U.* 
SM * VM.* H.* 1. sik vi]) (bonda ok) 
hvarn lot, o: alla som hafva del i böter,

U.* SM.* 1. (sik i fri])) 1. lösas vi J konnng, 
VG.*(u. Viÿ); ÖG* IL* SM.* ME* Chr. 
Eds. 32: pr. 1. sik i fri]) konungs, VM.* 
1. sik, hals sin 1. sina nsesar mse]) XL mar- 
kum, VM.* Bj. 15, 18, 38: 5; Si.* I. sit 
lif, ME.* 1. sik af skoghe, a: från sko
gen till hvilken han rymt, VG.* 1. ku- 
nu vijer tva 1. til sin, säges om en af 
dem som hafva andel i (reskiftesbö- 
terna af qvinna som stulit, t. ex. måls- 
egaren, då hon ej förmår gälda böter
na, och han, genom eriäggande af de 
två öfriga andelarne (till konungen och 
häradet) löser till sig qvinnan, som då 
blir hans trälinna (jfr. St. nedf. under 
6), ÖG.* 1. sin Jrnel, befria trälen som 
stulit genom all betala för honom, Sk.* 
1. Jræls huj, huj af Jræli seller löse 
(n. huj) mæj örse (jfr. Hu])), Sk.* Ja 
kumi Je ok löse han, a: befrie honom 
genom att betala för honom, Sk.* 1. 
(sik) vither konungin 1. fran borgeme- 
ster &c., n. genom att betala böter, Sk.* 
fa aldrigh ater (frij) utsen han löser 
han sum kununger vil &c., o: om han 
ej, för att återfå sin fred, erlägger den 
lösen som konungen och den dräpnes 
fränder fordra, Sk.* yr sakum loysas 
(för loysa sik), lösa sig från målet, n. 
genom erläggande af dräpsböter, G.* 
loysi sik mij vereldi, n. från dödsstraf
fet, G.* 1. undan hand eja fot miJ Jrim
I. siex markum, o: lösa handen 1. foten 
från afhuggning, G.* d) fäkreatur som 
af en annan blifvit inlaget. VG.* ÖG.* 
ME. B. 37: pr. 1. sit fæ ut, se Ht lösa. e) 
genom bördsrält lösa jord på landet 1. 
tomt 1. gård i stad som af en slägting 
förytras 1. blifvit förytrad, 1. fast 1. lös 
egendom som af en slägting blifvit pant
satt. VG.* SM.* ME. Egn. ind. 3; St.* Chr.
J. 17. I. byrj sina 1. til sin, 1. (iorj) i 
byrj, se Byrj 6, 7. Hit hör ock den 
lösen som enligt SM. egde rum då jord 
genom bakarf hade kommit till en an-
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nan slägt; se BvrJ» fi. f) igenlösa pant
I. utmätt gods. VG.* U.* VM.* H. Kp. 5; 
pg. 9: l; Bj.* G.* Sk. I. 172,173; ME.* St.
J. 1: 1. g) lösa den gengärd som pre- 
sterna på Gotland gåfvo biskopen vid 
lians resor på ön, hvilken lösen erla- 
des af dem som den gången ej voro 
skyldige alt gifva själfva gengärden. 
G.* 6) betala, ersätta. I. skuld 1. gæld 
sin, VG.* St.* vil hin 1. (ii. gæld), VM.* 
1. dagsbref &c. ME. DrVl. 15: pr. 1. mark 
um ar hvart ma']) ærvoje sinu, SM.*
I. laghfæld brut sin mæj iorj, o: gifva 
jord till betalning för böter, VG. II. Add. 
11:11. konunger ok stadhen lösen mals- 
æghanda rættin (I. malsæghandens ræt) 
til sin, a; belale målsegaren bans del 
i böterna, och den dömde arbete i stäl
let åt dem, St.* 1. skadan inédit ærvu- 
dhe sino, St.* tha löse embitsman (n. 
ned), o: han tager näten mot det att 
han betaler hilfelön åt den som tillva
ratagit dem, Sk.* 7) afgöra (en (vis!), 
lands asyn skal 1. nuelli Jerra, VG.* 
næfnæ tolf (nuen) at 1. thrættæ, Sk. V. 2: 
4. — Jfr. Ater-, Ilem-, Ut lösa.

Lösgiurjer (Iosgyrjer; lans gyrtr, G. 
lösgiordader, Chr.), adj. med upplöst 
gördel. VG.* U* SM.* VM. I. pj. 7; II. 
M. 30: l ; G.* ME.* Chr.*; jfr. NGL. 1.83, 
299; II. 171: Ja eigu hinir inn at ganga 
i skyrtum einum oc laus gyrdir; hvilket 
bestyrker Gr:s anmärkning (RA. s. 157) : 
”unter giirtel denke man sich nicht was 
die äussere sondern die innerste beklei- 
dung iiher den hnften zusammen hält; 
wer den gürtel löste stand im blossen 
hemde”, och äfven förklarar det som i 
VG. I. p. 5: l; II. p. 30. tillägges: bundit 
brökar vij knæ, och har afseende därpå, 
att då gördlen, som höll byxorna uppe, 
löstes, folio byxorna ned (jfr. Brokabæl- 
ti); och att ett lika förhållande var med 
qvinnornas kjortlar, kan slutas af VG.
II. R. 9; detta åter erinrar om den be

kanta särskilda betydelsen af orden 
Siovrjv Xvsiv, zonam solvere. Isl. laus- 
gyrör öfvs:s af Fr.: ”som ikke har klæ- 
derne sluttende til legemet ved rioget 
bælte”; EJ. däremot uppgifver två 
bem:er: ”löst omgjordet, löst spændt 
paa ved en gjord, 2) som har maat- 
tet (spænde sit sværd fra, d. e.) afle- 
vere sine vaaben”, af hvilka ingendera 
passar till anf. st. i GulL. Jfr. Kapolös.

Lösharajcr, adj. (Isl. laushårr) med 
upplöst hår. VG.*

Lös iorj (lösiord), f. lös (1. fri) jord; 
härmed synes sådan jord menas, som 
är i själfegande bönders besittning; då 
orden : by .. sum I. ær innan förklaras 
genom de därefter följ.: Jæt skal vara 
bondaby ok ci kunungs æller valds man
na. SM.*

Löska (löskia), adj. indecl. 1) lös, rör
lig. 1. pænningar, se Pænninger. 2) lö
sker, som ej har viss boningsplats (jfr. 
Lös 3). I. majer, ÖG.* U.* Sm.* I. (man) 
)( bolfaster, VM. II. M. 26: 9; H. Kg. 9: 
pr; M. 17. I. nuen utrikis =1. utrikis mam, 
se Utrikis, adj. 3) ledig, ogift. I. man, 
VG.* 1. koua ( )( gift kona), VG.* ÖG.* 
— Jfr. Lösker, Lös.

Lôskalæghi (lüzkiælieghi, H.; lönska- 
lcPghe), n. lönskaläge. VG.* ÖG.* U.* 
SM* H. Æ. 1:2; Sk.* ME.* St.* Chr* 
liggia i I., om man 1. qvinna, ÖG.* VM.*

Löskamajer, löskaman, m. = löska ma- 
Jer, se Löska 2. ME.* )( bönder ok bol- 
faste mæn, SM.*

Lösker, adj. 1) = löska 2. 1. man, VG. 
II. K. 43. not. 39; U. Kk. 7: 2. n. 64; VM* 
ME.* Chr. Tg. 26: 2; DrVI. 35-37. 1. man 
)( bofaster I. bolfaster man, ME.* Chr. 
G. 10: pr. 1. drænger, se Dnenger. Iöskt 
folk, se Folk 3. Jîet ær 1. majer sum 
ei ær bolfaster, ME. DrVl. 40; Chr. DrVl. 
37. 2) = löska 3. 1. majer, lösk kuna, 
VM.* — Jfr. Löska, Lös.

Lösn (lausn, G. löns, lööns, II.), f. 1)



422 Lösn — Löp o s re fari.

lösen, a) hvarigenom någon löses nr 
träldom (jfr. Lösa 5 a), full 1. lagha I., 
ÖG.* b) hvarigenom en brottsling köpes 
fri från urbota straff (jfr. Lösa 5 c). VG.* 
ÖG.* gange aldrigli til 1. utan til lif- 
lats, o: han får ej lösa sig från döds
straffet, VG.* gange engen 1. fore, d. 
s., St.* lata ÿiuf til -nar, låta tjufven 
friköpa sig, VG.* taka 1. for drapara 
&c., o: låta mula sig till ålals nedläg
gande, ME.* Chr.* man til 1. lata, låta 
honom köpa sig fri från stvmpniugs- 
1. lifsstraff, ME.* fa 1. fore sik, genom 
böters erläggande blifva fri, Chr.* 1. 
draparans, det som skall betalas till 
konungen då han gifver dråparen fred, 
ME.* c) för intaget fäkreatur (jfr. Lö
sa 5 d). SM.* ME. B. 37: l. lagha 1., SM* 
ME. B. 11: pr. jfr. 8: 1. d) hvarigenom 
såld jord inlöses af säljarens arfvinge 
(jfr. Lösa 5 e). VG.* e) som gifves då 
man återfår sin egendom a) af den 
som tagit den från en tjuf, U.* lagha 
1., U* SM.* H.* ß) 1. hittat den. U* 
VM.* H.* taki (n. egaren) sit ater utan 
1., H.* ME.* f) som af delegarne i by 
gifves för urfjäll då den återgår till 
byn. SM.* g) till biskopen för gen
gärd då sådan ej gafs (jfr. Lösa 5 g). 
G.* Ii) som gifves till enkedrottning 
såsom ersättning i vissa fall då hon 
mister nytjerätten till sina morgougåf- 
vogods. kununger ma henne 1. giva, hon 
haver forgiort morgongæf ok 1., ME.* 
Chr.* 2) betalning (jfr. Lösa 6). taki sit 
ater utan 1., St.* byta.. sik til 1. ok 
nödtorft, byta sig till betalning för va
ror som de behöfva, o: i stället för 
betalning med pänningar byta med an
dra varor, om ej 1. är skriffel för ber
uhig (1. bergning) såsom i det följ. lä
ses, Chr.* — lösn i st. f. lezn 1. lejjsn, 
ÖG.* ; jfr. Jor]>a lösn.

Lösna, se Losna.

Lösna lös, adj. utan gifven lösen (hit— 
telön, se Lösn 1 e ß). at -su, VM.* -su, 
adv:er, VM.*

Lösning, f. 1) (af lösa 1) lösande, los
sande. Se Ben-, Husalösning. 2) = lösn 
1 b. vardhe hængder 1. han skal hæn- 
gia utan alla 1., St.* 3) = lösn 1 c. la
gha 1., SM.*

Lösvittinger, m. vettlös människa; så 
kunde d. o. öfvs:s, VG.*, men intet tvif- 
vel borde kunna vara att det är skriffel 
för löfvirkinger.

Lösöra köp, n. köp af lösördn. U.* VM. 
II. Præf.; II. Præf. not. 12; ME. Ivp. ind. 
1; St.*

Lösöra panter, m. lösörepant. sætia 
-pant manni, )( iorja pant, H.*

Lösöra ran, n. rån af lösören. Chr.*
Lösöre (sing. U.* ME. Kp. 7 ; StKp. 6: 

pr. pi. -rar, -ra$ -re, SM.), m. (meren
dels pi.) lösören. ÖG.* U* VM.*H.*Sm* 
ME* )( iorj), VG.* ÖG.* U.*SM.*VM.* 
)( cghn, ÖG.* SM.* VM.* )( egha, U.* )( 
hus, VM.* )( arf, se Arf 1. -ra ok gan- 
ganz fæ, fäkreatur och annan lös egen
dom, U.* ME.* i pænningum ok (n. an
drum) -rum, St. G. 5: pr. almænnings 
iorÿ ræknas fore -ra, ME.* Chr. Eds. 31: 
i. Jfr. Öre, Bolfæ 1.

Löt (laut, G.), f. betesmark. VG.* U.* 
SM.* VM. II. B. 19; ME.* Chr.* ; men lo
tir, U. V. 23: pr., kan ej höra hit, utan 
bör troligen hänföras till loter; se Lu
ter 3. Jfr. Fæ-, Ben-, lliorÿlôt; Taïaut.

Löt, impf, se Liuta.
Löta, Löter, se Luta, Luter.
Löthköp, se Liÿkôp.
LöJjogher, löduger, adj. (Mht. lötec, 

af lot, vigt) lödig, fullvigtig. -gh mark 
(n. silfver) svensk vikt )( mark svænska 
pæninga, ME.* Chr.* Jfr. Lödemark.

Lôÿosæ fari, m.Lödösefarare, den som 
(reser till 1.) kommer från Lödöse. Bj.*
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M.
Magha (mugkse, mughu, Sk.*; jfr. Is!, 

inf. nuinu, skullt ; inf. förekommer an
nars icke; præs. nia, nur, 2 p. mat, conj. 
maghe, moghi, itmgiii : pl. magho, mo- 
ghu, mughu; impf, matti), v. aux. 1) kun
na. VG> ÖG.* U* SM.* Bj.* G.* Sk.* 
ME.* St.* a*n (han) ai vil cÿa ai ma, 
G. 20:15. vi vilium ey ok ey mughuni vi 
&c. Sk.* skal eller ma (drageligast), ME.* 
Chr. Kg. 4: 6. man kiinne ok matte, se 
Kunna 2. han matte )( han giti ei, se 
Gita. J)ct fie ei ma seta, o: som man 
ej kan äta, ME.* Chr.* attc msen (n. han) 
matte, a: så länge som han kunde, VM.* 
at ÿe böter mughu ey dylises, att han 
ej må kunna neka att han lofvat böter 
(hvilket han kunde göra om han ej 
hade gifvit pant), Sk.* hvar (n. han) ma, 
hvar han kan, hvar som hälst, VM.* 
vari sva mykin sinn (n. han) ma, o: hu
ru stor som häist, VM.* gangi (n. blic
kade) sva langt sum (n. han) ma, o: så 
långt som häist, VM.* livat fie 
hselst ma, hvad slags fä som häist, VM.* 
vari hvat 1- kan ma.. seller &c., 
ehvad han är.. eller &c. VM.* varin 
sva mangi sum Çc moghu, ehuru mån
ge de äro, SM.* varin hvat Je moghu 
. . seller &c., ehvad de äro &c. SM* Jfr. 
Maghandi, Formagha, logha ; 0-, Ovorma- 
ghi. 2) ^ kunna 5. ÿscn skajie jiser klok- 
kare ma fa, SM. Ivk. 4: 4. 3) måga, vara 
berättigad (att göra). VG.*ÖG.* U.*SM.* 
VM.* Sm.* Bj.*G.*Sk.* Je magho (n. ei) 
ok segha ei &c., de hafva hvarken rättig
het 1. skyldighet att &c. ME. G. 7: pr. 
man vil ok ma mse]> laghum &c. Chr.* 
engin ma eller skal &c. (jfr. Skola), St. 
Kg. 21; Æ. 10: pr. 4) skola, böra (i synn. 
i nekande sats; denna bem. förklaras 
genom en förkortning 1. omkastning i 
uttry cket, så att begreppet må 1. vara 
berättigad, ligger till grund), hvarghit

ma andru kalf ala, ingendera är skyl
dig att &c., o: man må icke fordra alt 
någondera &c. VG.* juet (fie 1. lan) ma 
eig tapas, den som haft tinget i förvar 
1. till låns är ej fri från ersättningsskyl
dighet om han förlorat det genom stöld 
&C.VG. I. R. 13; Sk. I. 221. ÿæt ma ad i 
eldi brinna &c., se Siunka. cigh ma 
kona fri}) flya, Jaet ma eigh annat heta, 
han ma eigh J)i«ver at heta, sengin fisk 
ma heta vrak, eigh mughu Jer vitu mi
sta & c. VG.* ÖG.* U.* SM. Kp. 10: 3; 
Sk. I. 58, 155. han ma vsel heta lagha- 
spisell, C*t ma viel truldom heta, a : ho
nom I. det må man med rätta kalla &c. 
VG.* VM.* nu ser Je fiughur domare 
ma hindra (jfr. Hindra), VG.* jiaen döjie 
ma lsengst bij>a, a: man må låta honom 
vänta längst, SM.* VM.* at kirkise mu
ghu (för mughi) uvi}» varse, a: att man 
må låta henne vara oinvigd, Sk.* alle 
msen skulu ok magho byssetias medh &c., 
a: man må bysätta dem och då skall 
det ske med &c. St. R. 18: pr. 5) må, 
måtte (såsom uttryckande en önskan 1. 
af sig t), at han matte biltugha vara, ÖG* 
at ÿsetta matti hselder 1. ena lund hal- 
das, at ÿæssi mal matti hava fulla fse- 
stu, VG.* gujî ma *i glöma, at vi 
mattum hiiuiriki fa, &c. U.* SM. B. 33: 
3; G.* Jaet allum moghi vara gagn at, 
SM.*

Maghandi, moghandi, adj. (part. af 
magha) 1) eg. den som förmår 1. kan. 
ser han eig m. )( sen han ma, St.* um 
barn m. sera, sera the m., St. J. 15: pr ; 
jfr. notf. 32,56,57; dock kunde m. här 
hafva den vanliga bem:en (se 2), såsom 
T. öfvs:ren förstått det: ”zu ihren mün
digen jahren gekommen”. 2) mogande, 
till mogen ålder kommen. VG.* ÖG.* 
G.* m. (man seller kona) )( ovormaghi, 
VG * ÖG * U* SM.* VM. II. Kr. 18; Æ. 
8:1 ; G.* ME.* St.* Chr.* koma til -da ar 
I. alder, VG.* SM.* VM. I. B. 7:1; ME.*
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Chr. J. 16. ær (n. hirjingi) a -da aider, 
VM. I. B. 39: 5. I)å i U.* sages : Jæn
kallas m. man sum tiughn ara ær, så
har detla endast afseende på det som 
på s. sl. sladgas om allmänna utskyl- 
der; ty inte tvifvel är att annars, äf- 
ven enligt U., hvar och en kallades m. 
som ej var öfvermage, o: som hade 
fyllt 15 år; jfr. Ovormaghi.

Magha raij, f. släglingarnes ridt vid 
bröllopp till beledsagande af de vag
nar, hvarpå brudens hemgift fördes (jfr. 
Magher I b). G.* På Gotland kallas än
nu de brölloppsgäster magar som till 
häst åtfölja brudgummen; denna ridt 
kallas magarejd och sällskapet magfölje.

Maghar arf, n. arf som moder tager 
efter sitt barn. Jær kumber mojer at 
-arvi barn sins, H. Æ. 13: 7. I G.* sa
ges Jær komber mojer at -arvi barni 
sinu, hvilket skulle betyda att hon (ge
nom sin bevisning att det redan döda 
barnet varit lefvande födl) skaffar bar
net arf (1. åstadkommer att det för
klaras hafva varit vid födslen beräfti- 
gadt till arf) efter sin far, och nu ärf- 
ves af modren, då således m. vore ett 
arf efter fader, som tillfaller ett efter 
hans död födt barn. Då de äldre N. 
lagarne, Ä. GulL. c. 103; Ä. FrostL. VIII. 
7. (NGL. I. 48, 206) säga alt moÖer 
verör magar arve, då hon ärfver sitt 
barn, så kan man häraf sluta att det 
troligen från Norge inkomna o. m. i H. 
bibehållit sin ursprungliga och rätta 
hem., och att dat. barni sinn i U., som gör 
komber (ill v. a., och förändrar bem:en 
af o. m., tillkommit genom skriffel 1. 
misförstånd. — livad första delen af 
d. o. eg. betyder, är ovisst; då Romai
ne kallade ej blott en hafvande q vin
na, utan äfven ett vid modrens död än
nu icke framfödt barn, venter, kan det
ta gifva anledning att härleda ordet 
från maghi, så att maghar (för magha)

arf betyder ett arf som tillfaller en 
qvinna efter ett barn som utgått ur hen
nes moderlif.

Magher, m. 1) besvågrad person a) i 
allm. (Isl. mågr). VG.* VM.* Jfr. Magh- 
sæmd, -sæmia. b) särskildt kallas så i 
G.* de, som vid bröllopp till häst åt
följde vagnarne, hvarpå brudens hem
gift fördes, och hvilka troligen voro 
hennes slägtingar, och således besvåg- 
rade med brudgummen (jfr. Magha raij). 
2) i synn. måg, svärson. G.* ME.* Chr. 
Kg. 15.

Maghsæmd, f. (Isl. mågsemd) svåger- 
skap. ME.* )( skyldskaper, ME. Kg. 32. 
Jfr. Frændsimi.

Maghsæmi, in. = magsæniia. St. Kg. 
4: pr. not. 29.

Magsæniia, f. = maghsæmd. ME.* )( 
skyldskaper, St.* Chr.Kg.36:1. )( frænd- 
sæmia, Chr. Kg. 8:1; 35: pr; Tg. 21: pr.

Magt, se Makt.
Maimanajer, m. Maj månad. SM.*
Main, Maira, Mairi, se Men &c.
Mak, n. mak, beqvämlighef. til maks 

sir, at maim maki, G.* Jfr. Ilmagh.
Maki, m. make, like. Ju æræimans 

maki, U.*
Maklika, adv. på beqvämt 1. lämp

ligt sätt. stukkajis han in., o: ej med 
onödig hårdhet, )( sva at föter rutnaju 
af hanum, ÖG. EJs. 28. jfr. VaJ. 29.

Makt, magt, f. (af magha) 1) magt, 
förmåga. SM.* ME.* Chr. G. 7:1. Jfr. Als- 
mektiger. 2) magt på grund af rättig
het att göra något. Sk.* ME* St.* Chr.* 
hava fulla m. mans 1. af manne, o: magt 
och rättighet alt handla på hans 'äg
nar, fullmagi, St.* Chr.* Jfr. Fullmæg- 
tigh. 3) gällande kraft, giltighet, havi 
Jæt ænga ni., det gäller icke, ME.* 
Chr. G. 19: 2; J. 30: 4. Je (u. mal sum ei 
röra ejsörit) standin i sinne m., a: om 
sådana mål gäller hvad som om dem 
är stadgadt, ME.* 4) magt, vigt. em-
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bete tber in. uppa ligger, St* 5) våld. 
Sk*

Mal, n. 1) mål, målföre, talförmåga, 
læsta in. mans, VG. I. S. 4: 5. mals at 
niauta, G.* fa m. af manni, få (den sken
döde) aft (ala, U.* 2) tungomål, språk, 
vart m., G.* Jfr. Tungamal. 3) tal, det 
som talas, ræta sik i sinu mali, o: sitt 
käromål, VM.* Jfr. Fæstninga-, Giftar-, 
Hærajismanna-, Værio-, Yærna mal. 4) 
mål, (rättegångs- 1. annan) sak. VG.* 
ÖG* U.* SM* H.* G.* Sk.* an dilik m., 
ni. af andilikuui sakum, U. Kk. 13: 2; SM. 
Kk. 10: 2 ; VM.* at osættn mali, H.* Jfr. 
Botlös, Bomber 2, Fsest 1, Gærning 2, 
Sætta ; Banz-, Delo-, Drapa-, Dnls-, Ejia-, 
Ejisöris-, Faids-, nor-, Huma-, Huvuÿs-, 
Ilæfÿa-, Högh-, Jarnbyrjia-, Kæro-,Kôp-, 
Laglia-, Lagh-, Mandraps-, Manltælghis-, 
Næmpdar-, Bans-, Sara-, Skip-, Skrip- 
ter-, Stæmpno-, Syna-, Synda-, Sæktar-, 
Tak-, Truildoms-, Tvæbôtis-, Urbota-, 
Vanda-, Yajia-, Vitnis-, Vænsla-, ping-, 
puits-, pmpta-, premærkis-, Ærfÿa mal. 
5) brott (eg. vid domstol åfaladl). ina- 
lit (n. edöresbrot(el) ær 1. var giort, 
VM* St.* the m. man gör, St* Jfr. 0- 
gilder, Saramal. 6) fall, händelse, i ÿæs- 
su mali 1. thessuin malum, U. J. 4: 6 ; ME. 
Kg. 23: 7; Egn. 19: pr; Eps. 39: pr; DrVl. 
42:1; St. Kg. 12: 3 ; 20:12 ; G. 9:6 ; J. 16:1. 
&c. at ÿrangalôsu I. oÿrængdu male, i 
oträngdt mål, onödigtvis, VM.*ME.*Chr. 
B. 14: 3. pröva ok radha all m., o : alla 
förekommande omständigheter, St.*

Mal, n. bestämmelse af (id 1. rum; 1) 
viss tid 1. tidpunkt, fyr æn m. ær uti, 
n. giftostämma, VM.* sijian m. ier uti 
(jfr. Mali 5), G * sen at Ji mali ir ku- 
mit, G.* Jfr. Flod-, Leygu-, Mielk mal. 
2) mattimme, måltid. VG.* ÖG.* ME.* 
St.* vara skilder at urn m. ok uiatu 1. 
mætte (jfr. Asker 3), VG.* vara saman 
urn m. ok mat, ME.* ganga 1. vara a m. 
ok mat mæÿ manne, ME.* St. B. 21: pr;

Chr. B. 15: pr ; 39:3. Jfr. Malsmater, Mal- 
tidh, Mai varjier. 3) mått, mätning, gan
ga æftir male, lagha m. a by læggia, 
ÖG.* skogher ganger til mals, a: skall 
mätas och delas mällan delegarne, ÖG.* 
vara i 1. or mali, inberäknas i 1. vara 
ulom måttet, U.* ME.* Chr. B. 5: 1; i 
LL:ne hafva några yngre hss. i umale 
i st: f. u male 1. umale, och göra så
ledes umal till ett särskildt ord. latæ 
sik til ræt m., lemna sig till a: under
kasta sig ((ointens) mätning, Sk.* Jfr. 
Aker-, Bya-, Huvuÿs-, Stör-, Tomta-, 
Vaÿmal; Spannemål. 4) gräns (mällan 
jordegor). mæli stäng i m. sætia, vil
der mals ok mærkia, ÖG.* 5) mål, syf
temål. skiuta til mals, Chr.*

Malæ, se Mæla.
Mala karl, m. en man som ej gifver 

tionde (ill presten, utan endast en af- 
gift i pänningar. U.*

Mala man, m. = mala karl. U.* 
Malamf, n. (jfr. Mali 3) = lcghu ruf. 

VG.*
Mala Jiiiig, n. (af mali 2) = fæstnaÿar 

stænma. mark laigi (verier) at kaim- 
fylgi a -gi ut lufat, G.* Då hemföljden 
lofvades vid fästningen och ej på tin
get (se t. ex. ÖG. G. 1, 4: pr; Dr. 5: pr.), 
synes m. ej kunna hafva annan bem. 
på anf. st. än den här uppgifna, såsom 
äfven Ih. (Gl. II. 155) antager ; ]>ing 
måste därför i denna sammansättning 
hafva den icke ovanliga bem. af sam
mankomst i allm., och det är i allt fall 
tydligt att m. icke må förblandas med 
malting.

Mali, m. 1) afgifl. U.* göra m., vara 
saklös fore 1. af m., n. den pänninge- 
afgift som erlägges af dem som ej gif- 
va (ionde (jfr. Mala karl), U.* VM. II. 
Kr. 6: l, 2;H.* Jfr. Iliona-, Klokkara-, 
Leÿungs-, Offer-, Smör-, Spannamali. 2) 
aflal, förord (Isl. måli, öfverenskom- 
melse). G.* Jfr. Malaruf, Formal!. 3)

54Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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lega, lön. ganga a mat ok m. (mæj bon- 
da 1. byamanne), arbeta hos honom för 
kost och lön (om den som redan gått 
i tjensten, )( taka fæsti pawning), ÖG.*
U. * SM. VM. I. B. 51: pr; II. B. 11: pr;H.
V. 10; ME.* St.* 4) lön för odling, be
stående i tre års besittningsrätt, inta- 
ka skogh undir mala, ÖG.* inna up ma
la sin, se Inna 4. Jfr. Öxa-, ÖJs mali. 
5) en viss tid under hvilken, på Got
land, en (räl skulle vara i träldom. Jrel 
snm ort hafr mala, sen m. ier inter, 
G.*, af hvilka ställen synes att på Got
land en viss tid varit bestämd, efter 
hvars förlopp en träl blef fri, men hu
ru härmed förhöll sig är icke närma
re bekant; troligt är dock att en lag 
funnits, ehuru ej i G. upptagen, enligt 
hvilken en träl, sedan han vissa år va
rit på Gotland, måste frigifvas.

Mali stang, se Mæli stang.
Malmber, m. malm, metall. Chr.* gör 

m., arbetad metall, ME.* Chr. Tj. 15: i.
Malmber, m. ett namn, hvarmed ,de 

norr och söder om Mälarens utlopp 
belägna delarne af Stockholms stad, 
fordom dess förstäder, betecknas, )( sta
den inom broarne. nyrri, syjri m., Bj.* 
St. ind. n. pr. Det är troligt att, såsom 
Ih. antagit, d. o. eg. betyder sand, san
dig mark; jfr. B-t II. 27.

Malmberg, n. malmbärg. Chr.*
Malsatti (malatti), m. (af ægha, impf, 

atti) — malsægbandi. H.* )(konunger och 
allir mæn, kirkia och bisknper, &c. H.*

Malseghandi, se Malsægbandi.
Malsmater, m. ett mål mat. fulder 

m., VG.*
Malsmajer, malsman, m. 1) i allm. den 

som för någons talan, then som lian m. 
fore ær, sin eghin in., St.* göra sik 
-man for rættenom i annars mans sak, 
biuda sik til -man, Chr.* 2) målsman 
enligt lag för en viss person. )( ovor- 
maghi, kona, husfru, barn, VG.* ÖG.*

SM* ME.* St.* Chr.* gifter annar æn 
rætter m., a: giftoman, ME. G. 2:1; St. 
G. 2: pr; Chr. G. 2:1. 3) = malsægbandi. 
VG.* ME * St.*

Malstæfnæ, f. (Isl. mâlstefna) samman
komst till öfverläggning om någon sak. 
Sk.*

Malsæghandaloter, m. målsegares an
del i böter. SM.*

Malsæghanda rætter, m. 1) målsegan- 
derätt, böter som tillfalla målsegaren 
(eg. hans rätt till böter). VG.* ÖG.* SM.* 
VM. I. pj. 10; ME. pg. 35; St* Chr. Eds. 
21: l ; 34. ægha -ten af manni, hafva rätt 
att såsom målsegare taga böter af ho
nom, VG.* ÖG.* taka -ræt, ÖG. Dr. 11: 
1; VM. I. pg. 11; II. pg. 14: pr. 2) rät
tighet till talan såsom målsegare i en 
viss sak. giva -ræt fran sik, Jiggia -ræt, 
ME. Kg. 25 ; St. Kg. 14.

Malsægbandi, malseghandi (mais aigan- 
di, G.), m. målsegare. VG. II. p. 10, 58; 
Foi n. 44, 46, 47; U. 6; III. 2. not. 19; 72, 
80, 91,111,120; IV.9:1; 18:5,11,12; ÖG* 
U.* VM. H.* Bj.* G.* rætter m., VG. III. 
69; U.* SM.* VM* H.* ME. Egn. 34:1; 
pj. 23. sander m., VM.* )( konunger och 
hæraj 1. hundari, VG. II. O. 1:13 ; p. 4, 
9, 31 ; Add. 7: 20, 24; III. 79, 86, 88, 121 ; 
IV. 18:10; ÖG* U* SM.* VM.* ME. Kg. 
28, 31. &c. )( konunger ok allir mæn, 
ÖG.* U.* VM.* H.* )( karl ok konunger, 
ÖG.* U.* )( konungs soknari och hæ- 
rajsköfjingi (då häradshöfdingen är hä
radets soknare, jfr. Soknari), ÖG.* )( 
konunger och folklands mæn, SM.* )( 
hundari och lænsmajer, U. M. 10:1. )( 
styriman och hasætar allir, U.* )( fo- 
ghotin ok stajin, Bj.* )( konunger, hæraj 
och biskuper; konungs, biskops och hæ- 
rajs soknare: konunger, biskoper, lagh- 
majer och hærajshôfjingi, ÖG.* )( bi- 
skuper och hæraj, VG. III. 111, 133. bi- 
skuper och sokn ok kirkia, VM.* )( bi- 
skuper, U.* SM.* )( laghmajer och ko-
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niinger, VG. III. 75, 89. )( konunger och 
biskuper, U.* )( konuiiger, ME. Kg. 27. 
)( (konungs) soknarin, ÖG.* )( lænsmnn, 
II.* )( allir nuen, H.* )( mogi, G.* )( 
kirkia och kundarit, U.* -da ensak, SM.* 
(u. Ensak). juen man taki -da mark, o: 
den tredjedel af böterna soin tillfaller 
målsegaren, SM.* taki jæn (n. læns- 
man) saköre sum -da haver, o: i hvars 
härad målsegaren hor, hvaremot det i 
det följ., om det fall att målsegaren 
bor i annan lagsaga, heter: höte ÿær 
Isensmanni sum han (n. svaranden) bor, 
U.* vari sitelver (bonde) m. fore væd- 
ning ok ntempning, o: detta skall göras 
af parten själf och ej af fullmägfigen, 
VM.* böte .. til thræskiptis -denum &c., 
o: den som han förnt hade stämt, men 
som nu har genstämt honom och är 
målsegare, St.* — Stundom kallas äf- 
ven den m., som utsöker konungens 1. 
häradets rätt. ÿcr æru alle (n. konungs 
soknare, på konungens vägnar, m., för 
egen del, ok hærajshôfjingi, på hära
dets vägnar) -da at j>y male, n. då drå
pares bo shall skiftas, ÖG.* ja ser ko- 
nungcr jser m. at, o: om allmän väg 
är ogild, och skada ännu icke skett, 
skall konungens länsman såsom måls
egare anställa åtal, U.*H. V.18:pr. læns- 
maÿer konungs vari m. firi broum i tveni 
manajiim &c., o: skall såsom målsega
re anställa åtal om bro under den ti
den är ogild, SM* — Då i SM* läses: 
Jær aer hvar m. fore sik, kan m. ej va
ra annat än skriifel för hovuz man (jfr. 
Kg. 5: pr.); likasom i VM.* en hs. orätt 
har m. för iorj» æghanda.

Malt, n. malt. Sm.*
Maltidh, f. måltid. St.* Chr.* 
Maltmaelc, n.? tilläfventyrs målning af 

malt. agha maen m. saman, SM.* Den 
här föreslagna tydningen af detta an
nars okända ord, grundar sig därpå att 
mæle synes kunna härledas från mala.

N. maltlag betyder den ställning hvari 
en qvarn skall sättas då mall skall ma
las. Ordet m. synes ej kunna betyda 
d. s. som maltgierning, som förekom
mer i K. Eriks af Pomern Stadsrätt för 
Köpenhamn, och öfvs:s med factura 
brasei i Stadsr. af 1294 (KR. GDL. V. 
129, 104). Locc. öfvs:r de anf. orden 
i SM. '\si qui bynen aut polentam in
ter se metiantur11. Enligt Gudm. Andr. 
skulle malt eg. betyda frumentum mo- 
lendum, hvilket ej kan tjena till förkla
ring af det sammansatta ordet maltnuele.

Malt spandcr, m. en spann (half tun
na) malt. U.* Jfr. Spanna mali.

Mal värjer, m. ett mål mat. ÖG.*
Mailing, n. härads- 1. fjärdingsting. 

)( lionga jing, ÖG.* De lägre, vanli
ga tingen, där rättegångsmål oftast fö- 
rekommo, kunna hafva fått detta namn 
endast till skilnad från lionga ]>ing; i 
allt fall är det otvifvelaktigt att första 
delen af d. o. är samma ord mal, rät
tegångsmål, som ligger till grund för 
de i medeltidens Latin upptagna be- 
nämningarne mallum, mallus, ting, mal- 
lare, stämma till ting, mallobergium (Isl. 
lögberg), kulle 1. höjd där ting höllos. 
Jfr. Hit. Gl. oo. mal-ding, mal-gericht.

Man, m. se Majier.
Man, n. (Isl. man, mansmadr) träl. VG.* 

G.*; då på ett ställe, i G. 4, det heter: 
kauper ju mans man, kan mans man 
vara ett sammansatt ord, af nomin mans- 
ma jer, likasom då i Ä. GulL. 57. (NGL. 
1.29) det säges: maÖr kaupir måns 
mann at manne öSrom, i hvilken sam
mansättning ordets försia del är af man, 
n., och mansmadr således betyder en 
träl-människa, en människa som är i 
träldom; likasom karl-, kvennamaÖr, N. 
kar-, kvinn-, kvennman, är en manlig 
1. qvinnlig människa, en människa af 
man- 1. qvinnkön (jfr. Kar-, Kerldis-,
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Qvin-, Hvindis ma Jer). Jfr. ME. föret. s. 
XCV - XCVII.

Mana, v. a. 1) uppmana. U.* VM.* Jfr. 
Til mana. 2) fordra, kräfva. in. skuld, 
St.* Jfr. In mana.

Manadagher, m. måndag. ÖG.* VM.* 
ME.* St.* Jfr. Laglijings manadagker.

Manadhamot, n. den tid då en må
nad förlidit. U. Kk. 8: pr. not. 8; SM. Kk. 
11: pr. n. 34; H. Kk. 8; M. 29. ringia m. 
(jfr. Ringning), U. Kk. 6: 5. not. 39. hvart 
m., hvar gång då en månad förlidit, 
en gång hvar månad, St.* Chr.* m., ge
nom skriffel för ars mot, St.*

Manadha mots öl, n. ett gille som af 
arfvingarne hölls då en månad förlidit 
efter dens död som de hade ärft. St.*

Manadha öl, n. = manadha mots öl. St.*
Manajer (gen. -Jar, -Ja), m. månad. 

VG.* ÖG* U* SM.* VM.* Sm.* Bj.* G.* 
Sk.* ME. pg. 2; St. Kp. 19: pr; DrVl. 2: 
pr; Chr.* halver m., G.* Sk.* dagher ok 
m., SM.* Sk.* nat ok m., SM.* -Ja ga
mal, U.* SM.* lagha m., så kallas den 
nionde månaden efter fadrens död, när 
barn då framfödes, U.* -Ja buj, da
gher, fræst, ringning, stæmning, tak, sa 
Buj &c. Jfr. Sena, Skynda; Byrgja-, 
Half-, Mai-, Ytighia manajer.

Manbot, mansbot (pl. -böter; mannæ bö
ter, Sk.* sing. m. -böter, -böte förekom
mer i VG.), f. mansbot, dråpsbot. VG.* 
Sk.* fullæ -böter, Sk.* half m., halva 
-böter, SM* H.* Sk.* St.* Jfr. Arva-, 
Ættarbot.

Mander, se Majer.
Mandomber, m. mandom, duglighet. 

ME.* Chr. Kg. 11: 2, där fråga är om 
duglighet till krigstjensf.

Mandrap, n. dråp. VG.* ÖG.* SM.* G.* 
Sk.* St * skulder .. utan m. eit, undan
tagande endast (n. böter för) dråp, VG.*

Mandrapare, m. mandråpare. Sm.* 
Chr.*

Mandraps mal, n. dråpmål. Sk.*

Manga, v. a. (Isl. =) ulmångla. St.* 
Jfr. Mangare, Utmanga.

Mangare, m. (Isl. mangari) månglare. 
Se Kötmangare.

Mangarjer, m. mangård, gård där 
människor bo. H.*, där med m., )( kir- 
kiugarjer, menas prestgården.

Manger (pl.-gir, -ge; inannighe, Sk.* 
n. manigh, SM.*; jfr. AS. manig, Mhf. 
manec, Holl. menig), pron. mången, pl. 
månge. VG.* ÖG.*U.*SM.* VM*G.*Sk.* 
Chr. Tg. ind. 14. mang himdrat, VM.* 
sva mang Je (n. afraj) oguldin æru, a : 
för så många år, SM.* Jfr. Æmmangir.

Mångfalder, adj. mångfaldig, mycken. 
U.* SM.*

Mangfaldilika, adv. mångfaldigt. U.* 
SM.*

Mangæld, n. = manbot. H.*
Manbet, f. manlighet, kraft. VG.*
Manbælgh, se ManhælghJ.
Manhælghi (gen. -ghis; -lises, IL), n. 

1) personlig fred och säkerhet. VG.* 
U.* -ghis balker, IL* SM* VM.*H.* ME* 
Jfr. ManhælghJ. 2) brott mot denna 
fred. VG.*

Manhæliæs bot (för manhælghis bot), 
f. = hælghis bot. VG.*

Manhælghis mal, n. mål som angår 
brott mot allmänna säkerheten, såsom 
dråp, sår m. m. ÖG.* U.* H.* m. sum 
mæj vaja göras, mål som angå dråp 
1. sår som säges vara gjordt af våda, 
ME.* Jfr. Manhælghja mal.

ManhælghJ, manbælgh (manheld; mans 
helgh, G.), f. 1) = manhælghi 1. -ghir 
manna, VM.* bryta m. a manni, ÖG. Vaf>. 
ind. 27. m. (mans) skarjas 1. ær skærj 
(mæj drapum æller full um sarum), ÖG. 
VaJ. 27: 2; U.* SM.* kan brytas 1. bryts 
nokot i m. Jera, SM.* VM.* lysa m., 
o: kungöra att ens personliga fred och 
säkerhet blifvit kränkt, VM.* m. lysis 
ok synæs, o: brottet kungörs och den 
tillfogade åkomman besigligas, VM.*
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bi. hans XL marker, o : böter för själf- 
va dråpet, )( mor]> hans, o: att liket 
blifvit gömdl, VM. I. M. 3: 2 ; jfr. §. 4, där 
i st. f. m. slår drap, höte firi m. hans 
J. -dena, o: själfva dråpet, )( firi bans- 
malit, U. Kk. 17: 4; SM. Kk. 18: pr. tiu- 
ghu marker at m. hans, m. hans fæmtan 
&c. marker, o: böter for den särskilda 
fred, som i anseende tili slägtskaps- I. 
äktenskapsförhållandet blifvit kränkt, )( 
fall hans, a: dråpet för sig själft, ntan 
afseende på den försvårande omstän
digheten, VM.* læggia m. a fr am da sin, 
m. lysis a han, han %r i m. takin, om 
träl som lians slägtingar vilja genom 
lösen sälta i frihet, ÖG.* taka 1. döma 
m. af hanum, n. då slägtingarne förlora 
1. ej fullfölja sin talan angående trä- 
lens lösen, ÖG.* 2) större fred och sä
kerhet på vissa tider och ställen, m. a 
standa, halda m., G.*

Manhælghÿa mal, n. = manhælghis mal. 
ÖG.*

Mankyn, n. mankön, vara -ns, o: af 
mankön, ÖG.* Jfr. Bajlir.

Maiilös, adj. (Isl. mannlauss) ogift, u- 
tan man (om enka). Sk.*

Mannas, v. dep. gifta sig (om qvin- 
na). Sk.* varæ -næÿ, Sk.*

Manna vækt (man vegt, manvieglit), f. 
(afvægha, dräpa) = mandrap. St.* Utan 
tvifvel är det samma ord som skrifves 
manvæt, Sk.*, där några yngre hss. haf- 
va mandrapp, och Lat. öfvs. homicidii 
pnrpetratio. Då i Skenninge stadga af 
1335 (Sv. Dipl. N:r 3175) talas om the 
mæn sum i manvættum (icke manættum) 
æru, och i Upsala st. af 1344 (Dipl. 
N:r 3864) säges: <r livat inrider lian a*r 
i inanvad seller egh, synes d. o. hafva 
blifvit brukadl i bem. af det tillstånd, 
då den som begått dråp hade att be
fara hämnd; men det kan dock så myc
ket mindre, såsom Ih. antager (Gl. I. 
828-9) härledas från hætta, fara, som

det uppenbarligen är samma ord som 
i Sk. Kyrkrätfen från 12:te århundra
det finnes i en bem. som alls icke ined- 
gifver en sådan härledning, om den än 
annars vore möjlig.

Mannilika, adv. manligen. VG.* 
Manninerar, adj. (af nær, adj.) när

mare människan; så kallas hästens vän
stra lotter, därför att en ridande sti
ger på och af hästen vid hans vänstra 
sida, och äfven en körande, då han går, 
plägar gå vid vänstra sidan af vagnen 
(jfr. Fiærran). frembri foter m., vän
stra framfoten, G.*

Mans bani, m. mandråpare. U.* VM. II. 
M. 11: 3, och om oskäliga djur, SM.* 
VM.*

Mansbot, se Manbot.
Mans byril, f. = mansbyrÿi. SM.* 
Mans hyr Jj i (mans biiirthe, Sk.), f.mans- 

börda. U.* SM.* VM. II. B. 14: 2, 4; Sk* 
ME.* Chr. B. 18:1, 3.

Mansivi (manzcifvi), comm. slägting, 
person med hvilken man är i mänsk
lig skyldskap 1. svågerlag. )( gubsivi, 
Sm.*

Mans luter, mansloter, m. den andel 
som tillhör en människa, hvar sum fæl- 
ler -t, o : den delen af varggården som 
det åligger en särskild man att upp
sätta, SM.* hunder a halvan-t, a: hun- 
darnes égaré (n. om hundarne hafva 
fasttagit djuret) får hälften så stor del 
af djuret, som han hade fått om han 
hade skjutit det, ÖG.* Jfr. Luter 3. 

Mansvit, n. moget förstånd. U.* 
Mantal (manna tal, Chr.), n. 1) an

tal af människor, skipta æptir -li, ar
ven gange æftir rætu -li, o: efter an- 
talet af människor (per capita), VG.* 
Sk.* efter som han hörde den döde nær 
til efter -lit, a : efter antalet af de män
niskor 1. slägtleder, genom hvilka han 
är besläglad med den döde (såsom ]>ri- 
}>i, fiærji &c. inajjcr, jfr. Majicr), Sk.* 2)
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antal af män. ökia 1. fulla ej> at -li, o: 
i afseende på antalet af de svärjande, 
VG.* næmna m., uppräkna de män som 
skola deltaga i böternas erläggande, 
ÖG.* ME.* Chr.* æptir -Ii, ÖG.* Sm.* 
ME.* Chr.* af -li, se Af2f. minna m. 
(a thyzskum), brista i -let, St. Kg. 2a: 
pr. not. 27; §. 1.

Mantal, nsantol (mattnl, ÖG.), m. (Isl. 
möttull) mantel. VG.* ÖG.* VM* ME.* 
St.* Chr. G. 16. bæra staÿsins m., ett 
skamstraff för qvinnor som begått hor, 
Bj.*; att denna mantel var så beskaf
fad, att dess offentliga bärande redan 
af den orsaken måste medföra vanära, 
kan man lätt föreställa sig då man kän
ner de gamles sed att afskära nedra 
delen af horkonans kläder (jfr. VG. II. 
G. 5.), hvaraf Gr. RA. s. 711, 712 an
för flera exempel, bland hvilka det som 
en Engelsk förf. af 17:de årh. berät
tar: ”if eyther wife or maid were found 
in dishonesty, her clothes were cut 
off round about her, beneath the gir- 
dlestead, and she was whipped and tur
ned out, to he derided of the people” $ 
och de af andra källor kända straff för 
otuktiga qvinnor: ”camisia eins ingui- 
num tenus dilacerabitur \ ”let her shift 
he cut off as high as her buttocks”. 
Tilläfventyrs var redan med det i Bj. 
stadgade straffet förenadt det i St. G. 
10: 2. nämnda, att bära stadens stenar 
(jfr. Sten), såsom dessa båda straff fin
nas förenade i några af Gr. s. 720, 721 
anförda utländska lagar: ”la faîne por
tera la pierre toute nuë en sa chemise 
à la procession”; T'si duce mulieres ri- 
xantur.. portabunt duos lapides per 
catenas coluerentes.. et ambœ ibunt 
in camisiis suis". Men då Ih. (Gl. II. 
125) påstår att den i Bj. nämnda man- 
tol, hvilket ord han öfvs:r: T/viri mem
bra genitalia3 a man, vir, et toi, in- 
strumentumr‘, är det samma som de i

St. omtalade stenar, hvilka berättas haf- 
va varit in formam pudendi virilis ef- 
formati (en tillökning i straffet, som 
synes hafva varit öfverflödig, då den 
där omtalade snaran utan tvifvel skulle 
hållas af qvinnan, jfr. Skap), till följd 
hvaraf orden sta^sins mantal borde 
öfvs:s: stadens manslem, är detta icke 
annat än en orimlig gissning, som dock 
af Gr. (anf. st. s. 722) icke ogillas. — 
Jfr. Hærÿa mattul.

Mantul köp, mattul köp, n. köp af man
tel. ÖG.*

Man val, n. (Isl. mannval) urval af män, 
antal 1. mängd af skicklige män. VM.*

Manvæt, se Manna vækt.
Marfyl, n. (af mar, märr, slo, prov. 

marr, se Rz. s. 432, jfr. Mseri; Isl. marr, 
m. häst) stoföl. ÖG.*

Margfallelika, adv. = mangfaldilika. 
U.*

Margfalliker, adj. == mångfalder. U.*
Marghir, marghe, pron. pl. månge. VG.* 

ÖG.* U* VM* Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* 
Jfr. Jammarghir.

Marin mæssa (mariæ mæssæ, Sk.), f. 
vårfrudag, någon af Jungfru Marias hög
tidsdagar. fyrra m., Jungfru Marie him
melsfärdsdag, den 15 Augusti, U.*Sk.* 
öfra m., senare vårfrudagen om hösten, 
Jungfru Marie födelsedag, den 8 Sep
tember, U.* VM.* G.* m. i fastu, = vara 
fru dagher i fastii (se Vara fru dagher), 
G.* I yngre hss. af U. skrifves d. 0. 
mar-, maare-, mormessa, hvilken sist
nämnda förvända form ännu qvarstår i 
våra almanackor vid den 8 Septem
ber. Jfr. Vara fru dagher, Vara fru föd- 
slu dagher.

Mark (dat. -ku), f. 1) (N. =; Isl. mörk) 
mark, skog, utmark. VG.* ME. B. 35: 2; 
36:pr;pj. 1. aldra göta m., en af Vä
stergötlands allmänningsskogar, VG.* 
m. hyar (gen.), bys mark, VG. I. J. 13: 
4. Jfr. Byamark 1 ; Fæ-, Ödmark. 2) mark,
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jord i allni. Sk.* innan -ko, o: på sam
ma bys mark (i Lat. texten: si non 
pertransierit eiusdem domini v ill re ter
minos), )( ofna andræ by mark, Sk.* 
bys ni., stadens mark, Sk.* stokholms 
1. stads m., den utom staden liggande 
men till staden hörande jorden, St.*; 
att på det första stället i St., n. R. 12:
l, in. har denna bem., är alldeles klart; 
och det är icke nödigt att antaga ait
m. på de öfriga ställena skulle vara 
ett annat ord, så att innan stads mark 
skulle betyda inom stadens gräns, så
som i Bj. (se Mark, n.); det är icke häl
ler ringaste tvifvelsmål underkastadt 
att, då i St. Kg. 16: 5. not. 69; 17: 1. n. 47. 
en del yngre hss. hafva: flye stadhen 
ok stadsins mærke,. det är o. mark (så
som i andra hss. på del förra af dessa 
ställen läses), i den här antagna bem., 
som genom misförstånd blifvit förvand
lad! till mærke; jfr. VSt. o. marke, sta
des märke. — Jfr. Byainark 2, porps- 
mark.

Mark, f. 1) mark (vigt) = 8 öre. U.* 
SM.* VM.* H.* G.* ME.* St.* Chr. Kg. 24: 
i. )( pund, se Pund. half m., VG. IV. 
16: 12; Sm.* m. silfs, U.* Bj.* G.* Sk.* 
m. skært silver, U.* m. gulz, VG.* G.* 
m. (n. silfs) væghin = öre gulz, VG.* siu 
-ker (n. silfs) vægbna æller sva mykit 
ÿe gælda, 7 marker silfver i vigt, 1. 
deras värde i gångbart mynt, H.* karl- 
gild m., utan tvifvel d. s. som mark 
silfs, se Karlgilder. löjmgli m. svænsk 
vikt, se Löjiogher. m. vapinala, en mark 
silfver, hvars värde i Östergötland be
taides med vissa alnar vadmal efter en 
bestämd taxa; härom stadgas i ÖG.* 
angående träls dråp: böte ÿrea-ker (n. 
silfver 1. deras värde) slika sum lian 
(acc., n. trälen) skal lösa mæj (n. ur 
träldom, se nedf.) ÿæt æru siax -ker 
pænninga (se nedf. under 2) ælla jirea 
-ker vaÿmala (vadmal af 3 markers

värde) tolf alna (n. vajmiala) til öris 
(således 96 alnar för en mark, 1. 288 
för 3 marker); full 1. lagha lösn (hvari
genom en människa löses ur träldom) 
ÿæt æru Jirea -ker vajimala ælla siax 
marker pænninga; half m. vajmtala (48 
alnar); häraf är klart att en sådan mark, 
som räknades vid träls lösen, var lika 
med en m. vajimala (I. 96 alnar vad
mal), och att denna mark, som svarade 
mot 2 marker pænninga, måste hafva 
varit en mark silfver. I afseende på 
förhållandet mällan silfrets och gul
dets värde, är det klart att enligt VG., 
som nämner mark (u. silfs) væghin lika 
med öre gulz, guldets värde var 8 gån
ger silfrets; och om man jfr. G. 15: pr., 
där 3 marker guld och 10 marker silf
ver nämnas i lika sammanhang som 12 
och 5 marker silfver i 16: pr. och 22, 
så finner man att 3 marker guld sva
rat mot 24 marker silfver, och såle
des äfven här en mark guld mot 8 mar
ker silfver; samma förhållande finnes 
i JuïL. III. 12 (KR. GDL. III. 316.), där 
mark guls i iorth tydligen är dubbeil 
så mycket som fyræ mark sills. Jfr. 
Löde-, Bismans mark. 2) myntmark 1. 
mark pänningar, en summa som ur
sprungligen svarade mot en vägen mark 
silfver, men genom myntets fortgående 
försämring alltmera skilde sig därifrån 
(jfr. mina dar. afh. s. 73, 74; Fougner- 
Lundh, anm. vid Bergens gamle bylov, 
s. 103, 104). VG* ÖG.* U.* SM.* H.* G* 
Sk.* ME.* St.* m. pænninga, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM* G.* Sk. I. 214. not. 14; IV. 
43. n. 29; ME.* St.* Chr. J. 31: pr; jfr. 
ofvf. under I. m. svænska pænninga, 
ME.* St.* Chr.* (cn half) m. svænsk, ME. 
Egn. 30:2. not. 77; Chr.* in. orlugh, a: 
räknad i örtuger 1. det gångbara myn
tet, Chr.* tald m., a: räknad i pännin
gar ( )( væghin, se ofvf. under 1), ÖG.* 
köpgild m. ( )( karlgild, se under 1),
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U.* skonsk in., Sk.* godh m., 1. ni. godhe 
penninge, såsom det heter i några hss., 
Sk.*, kan ej betyda annat än en sådan 
mark, hvaraf 3 äro sva go]>æ sum en 
mark sylfs (se nedf.). ni. lærept 1. i læ- 
repte, o: betald i lärft såsom gångbart 
bytesmedel, då troligen en aln lärft sva
rade mot en örtug, och med m. mena
des mark pänningar, och ej, såsom vid 
benämningen ni. vaÿmala (se ofvf. un
der 1), mark silfver (jfr.Alin3), se Læript. 
lagha m., det lagligen bestämda värdet, 
enligt hvilket jord gick i mät för bö
ter, och sedan kunde af egaren 1. bör- 
deman återlösas, n. spanna sæÿi ok las
sa æng firi mark, VM * giva (n. hem- 
följd) i mætnum -kiim, o: gifva gods 
som värderas i pänningar (jfr. Mæta), 
VM.* thre m. i qvikom kostom, boskap 
till 3 markers värde, VG.* Jiriggia -ka 
eglin i humpi sella liapi, ett jordstyc
ke motsvarande i värde siattungs at- 
tunger i bygdum by, ÖG.* -ka 1. tvseg- 
gia -ka köp, U.* gseldi m. maeji m. ater, 
ersätte fulla värdet af hvad den andre 
genom utsökningen förlorat, U.* falli, 
bristi, fselli slikt 1. sva af m. sum in., 
U.* VM.* H. Æ. 14:3 ; ME. Kg. 28 ; Æ. 20; 
St.* giva slikt af m. sum af ni., a: i 
förhållande till deras egendom, St.* 
ÿrer -ker bete ]»rer ok seru tvar (ssex- 
tan örtogher i bvarn ÿriÿinng 1. lot), 
= Jmciini ssextan örtogher, a : dessa bö
ter kallades 3 marker, men voro i 
själfva verket blott 2, emedan i hvar 
lott endast erlades 16 örtuger, och så
ledes tillsamman 48 örtuger, hvaraf 24 
utgjorde en mark (H-e, s. 34 not. 4, ta
ger för gifvet att detta uttryck ”har 
afseende på en nyare myntfot”), VG.* 
I afseende på förhållandet mällan den 
gångbara myntmarken och den vägna 
marken silfver, finnes, såsom förut (un
der 1) blifvit visad t, att enligt ÖG. en 
m. vajimala, som måste anses svara mot

en mark silfver, varit lika med 2 mar
ker pänningar; i U. är välförhållandet 
mällan m. karlgild och köpgild ej ut
tryckligen bestämdt, men man kan dock 
finna att den förra, 1. en mark silfver, 
svarar mot 1 Va mark köpgild 1. pän
ningar (se Karlgilder) ; dock kan det 
med säkerhet antagas att dessa bestäm
melser grunda sig på ett äldre förhål
lande, och fått i lagarne qvarstå sedan 
den gångbara pänningemarken i verk
ligheten sjunkit mycket djupare under 
den vägna marken (jfr. anf. Afh.s. 74); 
detta bestyrkes ock däraf, att redan i 
Sk.* det funnits nödigt föreskrifva att 
tre marker, hvarmed böter skulle gäl
das, borde vara sva go]>æ sum en mark 
sylfs, hvilket icke otydligt visar alt det 
gångbara myntet på den tiden i allm. 
icke höll detta prof på godhet. — Jfr. 
Half-, Botmark ; Öre, Örtugli, Pænninger, 
Hundari, Hundra]», Laigi, JJræmaerkis mal. 
3) = markland. m. iorjar, U.* Jfr. Half 
mark 2.

Mark, n. 1) märke, tecken. VG.* IL* 
Jfr. Skotmark. 2) gränsmärke, gräns, 
innan staÿsins m., a: gränsen för sta
dens område (äfven på sjön), Bj.* Jfr. 
Fræst-, Takmark.

larka, v. a. (af mark, n. 1; Isi. mar
ka) märka, -ar han a iardu, utmärker 
honom i jorden, förmodligen genom ned
sättande af en så kallad nidstång (Isl. 
niSstöng), såsom tecken därtill, att den 
som så märkt den andre varit på stäl
let och utropat honom som niding, U.* 
En hit hörande mycket upplysande be
rättelse förekommer i Vatnsdæla-saga, 
Köpenhamn 1812, cap. 33 (jfr. Fornsö- 
gur, Leipzig 1860, s. 54-56), där, se
dan Jökull hade blifvit utmanad till en
vig af Bergr, och Thorsteinn af Finn- 
bogi, Jökull så tilltalar Bergr: ”kom til 
kölmstefnunnar ef ]»u hefir helldr manns 
hug enn merar, enn ef nockrir koma
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eigi, Ja skaï ÿessum reisa ok rista nid 
med Jeirn skilmåla edr formula at hann 
skal vera hvers manns îudingr, ok vera 
hvergi i samveru godra manna, hafa go
da grein af gridnidings nafni” (rättare: 
goda gremi ok gridnidings nafn); då de 
soin hade utmanat, ej infunno sig på 
utsatt tid och ställe, uppreste de ut
manade en stång till deras skam, hvil
ket så beskrifves i följ. cap. 34: ”ÿeir 
.. tokii sûln eina.. Jökull skar karls 
höfiit a sulu endann, ok risti å rånar 
med Ölluin ÿeim formåla sem fyrr var 
sagdr, sidan drap Jökull mer eina, ok 
opnudu hana hia briostinu, ok fierdu a 
siiluna” &c. Likaså berättas i Egil 
Skalagrimssons saga cap. 60 (ed. Kö- 
penh. 1809 s. 389) huru Egil uppre
ste en nidstång mot lvonung Erik (Blod
yxa) och Drottning Gunnhild, med ut
ropande af förbannelser, hvilka äfven 
ristades med ninor på stången; på den
na nidstång sattes, likasom på den för
utnämnda, ett hästhufvud, hvilket an
ses som ett trolldomsmedel af Moxe, 
Geschichte des Heidenthums, I. 241. Jfr! 
Bartholin, Antiqu. Dan. s. 102 o. f. Men 
tréniÖ, som nämnes i motsats mot tun- 
gu nift i Ä. GulL. c. 138 (JSGL. I. 57), 
är icke, såsom vanligen an läges d. s. 
som niÖstöng, ty att skera manne tré- 
niö eÖa rista, som omtalas i Grg. Fs. 
ed. II. 183, såsom annat än reisa man
ne niÖstöng, är att till någons skymf 
skära bilder af trä 1. rista på en nid
stång (såsom i det nyss anförda fallet)
1. annat trä, skymtliga ord 1. figurer. 
Med det på anf. st. i U. omtalade mär
kandet i jorden synes ej kunna me
nas annat än uppresande af en nid
stång; de tre nidingsropen höra däre
mot till det som i GulL. kallas tungu 
nick — Jfr. Af marka, Mærki. 

larkabro, f. bro som hör till en mark-
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xli

väg. )( almanna bro, VG.* Jfr. Marka- 
vægher.

Markaland, se Markland.
Markar, m. pl. (af mark, n. 1. marki, 

m.?) märken. Se Ramarkar.
Markar nöt, marka nöt, n. nötkreatur 

af en marks värde. ÖG.* VM.*
Markar skad, marka sksel, n. gräns- 

skilnad mällan två byars marker, prov. 
markaskäl. VG.* Sk.* hini aer m. aer til 
handae soret, de hvilka, på grund af 
eden om gränsskilnaden, jorden blifvit 
tilldömd, Sk.*

Marka tal, n. 1) antal af marker, ep- 
ter m. ok öris tal, o: efter böternas 
belopp i marker och ören, Chr.* briste 
sva for enum sum for andrum epter -li, 
o: i förhållande till den skada hvar och 
en lidit (1. såsom det annars plägar ut
tryckas: briste sva af mark sum mark, 
se Mark 2), Chr.* 2) pänningvärde (o: 
anlalet af marker som ett ting är värdt 
1. kostar), aeptir 1. at -Ii, U.* Bj.* G.* 
ME.* St.*

Markavægher, m. mark 1. skogsväg, 
som för till bys mark 1. skog. )( al- 
msennings vaegher, VG.*, där i texten för 
-ghser och markabror skrifves maka- 
vaeghaer och makabroor, likasom i sam
ma hs. annars ofta consonanter, i synn. 
r, utelemnas i slutet af stafvelser; se 
VG. föret. s. XX.

Market, n. (ND. marked, T. markt, 
Lat. mercatus) marknad; i Skånska all
mogespråket brukas ännu markad, n. 
Sk.* . Jfr. Bonde-, Fæ-, Hæstæ-, Höst- 
markit; Marknader.

Mark laigi, se Laigi.
Markland, markaland, n. en jordegen

dom (eg. åker), hvaraf troligen en land
bo ursprungligen erlagt en mark silf- 
ver i afrad (jfr. Halfmarka land). )( öris 
land &c. U. V. 1: i ; VM.* Sm.* ME. B. 3: 
pr; Chr. B. 4: pr; 22: pr. )( örtogh ok öre,
^ 55
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ME. B. 10; Chr. B. 11: pr; jfr. Attunger 1. 
m. ior]»ar (gen.), U.* til -da bryta, för
dela mällan jordegare enligt denna be
räkningsgrund, U.* SM.* VM. II. B. 22: 
pr. — Då en mark, såsom vigt och 
mynt, inehöll 8 ören, ett öre 3 öi tu— 
ger, och en örtug 8 (Svenska) pännin- 
gar, inefattade, på grund af dessa in
delningar, ett markland 8 öresland, 24 
örtugland och 192 pänningsland. Af 
JutL. III. 12, 13. synes alt i Danmark 
en jordegendom som ansågs väi d en 
mark guld (mark guls i iorth) 1. 8 mar
ker silfver (se Mark i), var en sådan, 
för hviiken en landbo betaide såsom 
afrad 8 örtuger silfver; således ansågs 
en jordegendom vara värd 24 gånger 
så mycket som den afrad, hviiken en 
landbo kunde därför betala. Om d. s. 
har gällt i vårt land, och markland ur
sprungligen varit en jordegendom, som 
i afrad gifvit en mark silfver, skulle 
ett, marklands ursprungliga värde haf- 
va varit 24 marker silfver, och ett ör- 
tuglands en mark silfver; och detta är 
just det pris som U. J. 1: pr; 21. be
stämmer för ett örtugland. Men då 
somliga delar af Upland blifvit odlade 
i en senare lid, då det gångbara myn
tet hade blifvit försämradt, och den 
gamla taxan för jordens värderande där 
tillämpades efter myntets försämrade 
värde, blef däraf en följd att ett så
dant nyare marklands pris i Upland 
bief en tredjedel lägre än de gamla 
marklandens, så att da ett öi tugland af 
den äldre odlade jorden var värdt en 
mark silfver (karlgild), var ett, örtug
land af de senare odlingarne ej värdt 
mera än 16 örtuger silfver, eller en 
mark köpgild. Då sålunda afraden, ef
ter den gamla, oföränderliga (axan be
taides i det sämre myntet äfven af de 
äldre egendomarne, bief en fyllnad i 
säd, svarande mot skilnaden, tillagd af

raden af de äldre, bättre marklanden, 
så att af dessa kom att ganga (i afrad 
betalas) korn ok pænningar, men af de 
yngre, sämre marklanden endast pän- 
ningeafgiften efter den gamla laxan, o: 
snö])ir pænningar, och en bördeman 
skulle betala en mark sksert silver för 
hvart örtugland af de förra, och ]>ri- 
Jtiunginum minna, 1. 16 örtuger silfver, 
för ett örtugland af de senare; en fö
reskrift, hvari inan kan igenkänna för
hållandet mällan den vägna marken i 
silfver och den gångbara myntmarken 
(jfr. Karlgilder), U. J. 1: pr. jfr. 21. Men 
äfven efter denna jämkning kunde, un
der jordens fortgående odling, dessa 
bestämda taxor för afrad och bördelö- 
sen ej annat än i många fall, och vid 
myntets ytterligare försämring nästan 
alltid, blifva olämpliga; och därför haf- 
va, fastän de nu anförda 1. andra be
nämningar till betecknande af jordegen
domars storlek för öfrigt och ända till 
våra dagar blifvit bibehållna, U. J. 10. 
och andra lagar tillåtit att vid jordar
rendens ingående bestämma städja och 
afrad sva sum bajium a sæmber iorÿ- 
æghanda ok landboa-, och hvad börde
lösen angår, stadgar U. J. 1: pr. att bör- 
demannen icke allenast skall betala 
jorden efter den allmänt gällande tax
an, utan ock jordens verkliga öfver- 
stigande värde (sij>an kvaria iorj» sum 
hun ær var]) til).

Marknadha dagher, m. marknadsdag. 
St.*

Marknaber, m. 1) handel, (sin) m. ha
va 1. driva, St.* 2) marknad. Bj* St." 
Jfr. Market.

Marskalker, m. (af mar, häst, jfr. Mar- 
M) (konungens) stallmästare, marskalk, 
konungs m., Sk* ME.* Chr.* Jfr. Mar
sker.

Marsker, m. (förkort, af marskalker)
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= marskalker. ME.* Chr.* Jfr. Foder- 
marsker.

Martins mæssa, f. Mårtensmessa, den 
11 November. VG.* ÖG.* U.* SM * VM 
II. B. 11: 2; Bj.* ME* Chr. B. 15: 4. -ss„ 
daglier, VG.* ÖG* sanda martens da- 
gher, U.*

Mar Jer, mardher, m. mård. ME.* Chr 
B. 24.

Mardhskin, n. mårdskinn. Sf.*
Maskus dagher, -fredagher, se Mat- 

skuts fredagher.
Mat, n. mått, målkärl. St.*
Mat, m., pl. n. (Holl. maat, hvaraf maat- 

schappej, sällskap; Eng. mate ; IsJ. måti, 
BH., är troligen ett nyare, från Eng.
l. Holl. inkommet ord) kamrat (socius). 
Se Diska mat.

Mata, f. (Isl. =) mat. SM.* VM.* vara 
skilder at 1. saman um mal ok m., VG * 
ME.*

Mata, matta (mathe, made, modæ, Sk.), 
f. 1) mått, målkärl. Bj.* Sk.* St.* m. 
eller vikt, Sk.* St.* 2) mätning. Se Van- 
mata. 3) sätt (måtto), i andre 1. thesse
m. , på annat 1. detta sätt, Chr.* i sa-
dana m., på sådant sätt, Chr. Add. M. 
i noghre m., i so m., Sk.* holka han
da m., på livad sätt som hälst, U.*__
Jfr. Midhe motto.

Mata, v. a. skaffa matvaror. Sm.*
Mat ban, n. (af mater) förvisning (eg. 

förbud att äta), donne 1. fa Jiuvi in. i 
hæraje, a : förvisning från häradet, Sk.*, 
där Lat. texten förklarar d. o. så att 
null us reo communicet per totam pro- 
vinciam. Det är klart att den, hvilken 
inom landet mat var förbuden, likasom 
hos Romarne vatten och eld, var lands- 
förvist; men ehuru det icke var någon 
tillåtet att gifva honom mat 1. hafva 
annan gemenskap med honom, så var 
han, såsom KR. rätteligen anmärker, icke 
därför fredlös, hvilket också är tyd
ligt af det som på anf. st. uttryckligen

säges, att han sedan kunde på lands
tinget dömmas fredlös; men KR. mista- 
ge1' S|'g däri, att han tror förra delen 
af d. o. vara mat, kamrat (GDL. I. 89). 
I några senare D. stadgar nämnes ock 
madband {GDL. V. 158,506, 536), där 
KR. tror det betyda fredlöshet (s. 609).

Matbiærgha sik, v. refl. hjälpa sig själf 
då man skall äta. värjer man huggin 
i hand sva at han giter eig -buruhit 
sik, Bj.* Sf* 6 ë

Mathei (mattissa) dagher, m. evange- 
listen Matthei dag, den 21 September. 
Chr.*

Mater, m. mat. G.* ME. Kg. 23: pr, i, 
4; St. Kg. 13: pr; Chr. Kg. 26: pr. m. eja 
drykkia, m. ok mungat, G.* ganga a mat 
ok mala, se Mali 3. m. ok mal, se Mal 
2. lejunger aer ut gangin mæj mat ok 
mannum, m. aer ut gangin, o: den till 
ledingen hörande provianten (jfr. Mat- 
gærj), U.* hindrar han m. aeller mö
jo (för möja), om (behofvet att få) mat 
(a: hunger) eller trötthet hindrar ho
nom; så har äfven Ih. förstått dessa 
ord i H.', där texten har nokor ael
ler mö Jer; troligen är mater i gamla 
edit, af H. tryckfel för majer, då me
ningen är: om en (annan) människa 1. 
hans trötthet hindrar honom (att vida
re förfölja den jagade älgen); det är 
dock äfven tvifvelaktigt om mö Ja här 
betyder trötthet; se Möja. stens m. ok 
strandar (se Strand), VM.*(u. Majer), 
där man, vid jämförande af ett liknan
de talesätt i en N. lag (se Torf), kun
de tro af t mater vore skrifvet förma- 
Jer; men då äfven det i alla hss:na 
föi ekommande skrifsättet medgifver en 
okonstlad tydning, kan det antagas att 
åtminstone den som i VM. upptecknat 
detta ordspråk, trott ordet betyda mat 
och ej man; Ih. (Gl. II. 139) öfvs:r o. 
m. i anf. sammanhang med socius„ hvil
ket är mindre antagligt, och ej bestyr-
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kes genom de af honom anf. orden 
galgemat och Isl. eldmatr, i hvilka d. 
o. tvärtom har bem:en mat 1. föda; och 
samma förhållande är med det nya or
det kanonmat, som ej sällan brukas om 
den mängd af krigsmän, hvilkas lif i 
ett fältslag uppoffras, likasom till föda 
åt kanonerna. Jfr. Fasto-, Köt-, Mals-, 
Mielkmater.

Matgærjï, f. utskylder af matvaror 
till leding. lefcunger a*r ut gangin ba
te mæ]> mannum ok in., SM.* ligger 
urfiældcr i by fölghir.. m., o: om viss 
utskyld af matvaror är ålagd sådan 
jord, SM.*

Mathærbærghi, n. rum där matvaror 
förvaras, visthus, skafferi. VG. *

Matkniver, m. matknif, bordsknif. SM.* 
Bj* St.*

Matmoder, f. matmoder. Chr.*
Mat nyter, adj. matnyttig, som du

ger att äta. Chr.*
Mat nyttoger, adj. = mat nyter. Chr* 
Matskamma, f. = mathærbærghi. VG * 
Matskut, matskot, n. matskott, sam

manskott af matvaror. U.* VM.* H.* 
Matskuts fredagher (maskuz fredagher, 

maskus dagher), m. en fredag, på hvil- 
ken sammanskott af matvaror (troligen 
till de fattiga) skedde, och äfven al- 
mosor offrades på altaret. VG.*

Matta, se Mata.
Mattul, se Mantnl.
Maÿ,? mad, sank mark. Sk*
Maÿer, man (mander s defin. majirin, 

mannin; gee- mans, pl. mien; defin. mæn- 
ninir, VG. II. Add. 11:19.), m. 1) män
niska (Eng. man). VG.* ÖG.* U.* SM.* 
Sk* )(fæ, hæster, nxi, SM.* G* )(barn, 
då med m. menas en vuxen människa, 
VG. I.Kk. 14: pr, 1; II.K.27,28. )( nghnr- 
maghi, se Ovormagbi. fore guÿi ok man- 
num, SM.* manna lagh, mänskliga la
gar, Kgufcs lagh, Sm.* hælghir mæn, 
se Helagher. manna handaværk, U.* thet

gælder i landeno manna millan, a : i köp
mällan landtfolket i allm., Chr. Kg. 24:
1. varier m. dræpin &c., om någon &c. 
VG.* annar m., någon annan, VG.* vita 
mæn eig, vet man ej, VG.* J»a kalia 
mæn ÿæn &c., då kallar man &c. VG* 
ÿa skulu men, men aigu ficc. G.* utan 
hunder ok m., o: träl som begått dråp, 
ÖG.* allir mæn, a) alla. VG.* U* VM* 
H.* G.* b) alla de som bo i häradet (1. 
skeppslaget, H.), hela häradet ficc. VG.* 
ÖG.* U * VM.* H.* Jrifci, fiærÿi &c. m., 
betecknar den ordning, i hvilken flera 
människor räknas efter hvarandra, a) 
då Here efter hvarandra egt 1. föryt- 
rat ett ting. lejie til Jrijiia mans, = til 
ÿriÿia sala, o: till den, af hvilken han 
köpt tinget, och sedan (om det behöf- 
ves) till den, af hvilken denne köpt det, 
VG* leÿa til siætta mans, U.* fa hvar 
af ajirum j>e samn iorj) (I. tompt eller 
gardh) til Jriÿia man, o : då jorden blif- 
vit af förste köparen förytrad och kom
mit i tredje mans hand, ME.* St. J. 8; 
Chr. J. 14. omynd skal ÿær in ganga 
sum hnn ær ut giorj) æ til Jirijiia nians, 
o: till dess omynden genom arf 1. så
som å nyo gifven omynd kommit till 
tredje person, ÖG. G. 16: l. sijan af li
ber ÿriÿia manne, se Al lijia. Ja skal 
til iamnaÿa ganga til ÿri|ia mans, kom- 
ber af enu Jierra syskina til }>ri}>ia mans, 
ÿrijii mannin ma egli iamka, a : till dess 
ettdera syskonets andel, efter att haf- 
va blifvit såld till ett annat syskon, 
kommit i tredje mans hand, ÖG. Æ. 10: 
3, 4. æ til jirijiia mans, för æn til fcri- 
Jia mans ær kumit, inan den förytra- 
de jorden två gånger gått i arf, OG.* 
jjrijji maÿrin ma væria, a: den som fick 
jorden då hon för andra gången gick 
i arf, s. st. lejisn ganger til fæmta mans, 
SM.* ständer brystarf til fcriÿia mans, 
fyr «ru jirijii m» haver sfirftj se Bakarf. 
b) då de leder räknas, genom hvilka
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tva människor aro med hvarandra be
slägtade. fæmti m., en i fände led be- 
sjägtad, VG.* U. Æ. 11: pr; 12. innan 1. 
til JriJia, fiærja, fæmta, sætta, siunda 
mans, inom 1. till tredje &c. led VG.* 
ÖG.* U.* SM. Kk. 15: pr; H.* Sk* ME.* 
Chr. Æ. 15:1. a JjriJjia, fiter Ja, fæmta 
man, i tredje &c. led, mällan dem som 
äro så nära beslägtade, VG. II. K. 52; 
SM. Kk. 15: pr. a liar Ja man, till fjärde 
led, G.* nuellum JriJia mans æller fiar- 
Ja, mällan sådana som äro i tredje 1. 
fjärde led beslägtade, VG. I. Br. 5. næ- 
stir nuen, se IVær. Jfr. Kar-, Kerldis-, 
ft vind is-, ft vinma Jer: Högha inan; Aldra 
manna, Almanna; Al-, Skylmænni; Al-, 
Fiur-, præmænninger ; Fio Jermæningi. 2) 
man. ( )( kona), VG.* ÖG.* U.*SM.* VM.* 
Sm.* G.* Sk.*jfr.Sk.I.91.not.34. Ju ær 
æi mans maki &c. U.* varir mæn, våra 
landsmän, o: Västgötarne, VG.* stok- 
holins mæn, St. B. 23: i; Kp. 20: l. ungi m., 
o: brudgummen, G.* gifter m. )( husfru, 
Sm.* gojir mæn, se Gojer 1. en gojer 
m., a: krigsman, ME.* minni m., se 
Minni. Jfr. Boklærder, EJer, Lærder; 
Astadhe-, Attungs-, Atvistar-, Banaman 
&c. 3) gift man (maritus). ÖG.* VM.
l. G. 3. l. )( kona, U.* SM.* VM. I. G. 11: 
5; Chr.* )( husfru, U.* Jfr. AJalman. 4) 
tjensteman, tjenare. konungs m. (hvar
med ofta menas den samme som an
nars kallas konungs lænsmajer), ÖG.* 
U.* SM.* VM. II. M. 8: 1; 17; H.* Sk.* 
ME* Chr.*; jfr. Cal. Opp. I. 166 o. f. iarls
m. , U.* SM.* hærtugha I. hærra m., se 
Hærtughi, Hærra. biskups m., ÖG. Dr. 
14: 8; VaJ. 12: l, 4; U.* SM* VM.* H.* 
han (n. konungs man som blir dräpen) 
ær sva gilder sum för var skilt firi firæl- 
san man ok i vi &c. (jfr. Skilia), o: för 
honom botes icke allenast så mycket 
som förut är (i allm.) stadgadi om fri 
mans dråp, utan ock därutöfver &c.ÖG.*; 
här är n. konungs m. icke )( fræls m.,

icke häller kan häraf slutas att rmini- 
steriales antea in servorum numerum 
relati fuerant”, och först af Birger Jarl 
blifvit Hngenuis excequati)\ såsom Cal. 
antagit (anf. st. s. 168-170, 290, jfr. s. 
332). mæn (sina) sænda 1. fara lata, om 
konungen, VG.* allir varir (n. konungs) 
mæn, biskuper skal mæn sina visa &c. 
VG.* Jfr. Befalnings-, Læns-, piænistu 
majer; Trogivin. 5) man, i sing, (i st. 
f. pl. mæn, se ofvf. under 1) brukas ej 
sällan, likasom vanligen i det nyare 
språket (I. såsom verb. i pl. i de äldre 
språken) till betecknande af ett obe- 
stämdt subjekt. Jæt korn m. sa, VG. 
II. K. 36. um dottur skal m. sva undir- 
standa, VM.* mæj lagh skal m. land 
byggia, m. skal Jem up taka, m. ma fan- 
ga, m. skal laghjinga, H.* thæn ræt 
ther man kallær &c. Sk.* m. drægher til 
fiænda, vet m. bans arva, skal m. lagh- 
man &c. vælia, for æn m. lif af honum 
taker, ME.* skal m. vælia, m. thet vita 
far, m. kan pröva, &c. St.* m. ægher 
them af sætia, Chr. Kg. 36: l. — Med 
d. o. må ej förblandas man, n.

Majnajer, m. (för matnajer) matva
ror. G.*

Medher, se Hi Jer.
Medhgift, f. = bemfylghj. St.* Chr.*
Men (main, m.? G.), n. (fal. &c. mein) 

1) men, skada. G.* 2) hinder, til ska
da eller m., m. eller hinder, Chr.* Jfr. 
Mena. 3) fel, falskhet; särskildt: osan
ning i ed. )( olagh, olaglighet i edgång 
(likasom osannind )( olagh, och sant )( 
lägh; jfr. Menejer), ÖG.* ejer ganger 
ater firi m., ÖG.* m. sværia, Chr.* han 
sor ren (för rimmets skull för renan, 
n. ej) ok eig m., VG. II. Add. 12: i. hand 
skal hændi sælia ella m. firi sværia, det 
såsom lån emottagna godset skall, då 
det gått förloradt, ersättas, om ej den 
som lånt det, vill fria sig med falsk 
ed att han icke lånt utan legt det (jfr.
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Hand 2), VM. I. B. 34: pr. jfr. §. l. iorj 
skal iorJ> varjia aller m. fore sværia, 
den som förytrat jorden skall (om klan
der sker) försvara henne (genom he- 
mul) om han ej nekar att, hafva för
ytrat jorden och bekräftar detta med 
falsk ed, såsom del i det följ. förkla
ras: hin skal ater gialdæ teller logh 
fore sværiæ at han salde ey (jfr. Varÿa), 
Sk.* han vil ey nuc]> mene væriæ hanæ 
(n. iorjenæ), o: med mened, s. st.

Hen, conj. men. G.* på ett ställe, då 
annars öfverallt en (= æn) förekommer; 
och Sk.*, där d. o. i många nyare hss. 
öfverallt finnes i st. f. æn, och på några 
ställen skrifves medæn.

Men, conj. medan, se Mæn.
Mena, v. a. (af men 2) förmena, för

hindra. m. andruin at ransaka, Sk.* m. 
manni intækiur, invrak, invrækt, VM.* 
me.* Chr. B. 10: 7. menar hanum (n. sum 
niÿarmer bor) vatnit, a: undanhåller det 
för honom genom uppdämning, ÖG.* 
ÿæt skal hanuin ække menas, VM.* m., 
abs., SM.* 2) spärra (väg, hindra dess 
begagnande), m. aÿulvægh mæj» garÿe, 
Sk.*

Menedhare, m. menedare. OG.*
Meneher (mens e}»er), m. (af men 3) 

mened, falsk ed. ÖG.* H.* Sm.* )( af- 
lagha e., se Aflagha.

Menföre, n. (af men 2 och före, n., 
se Fore, eg. dåligt före, sådant väglag 
alt det är svårt att där färdas) olägen
het, hinder. U.* VM. II. B. 2:1-3; ME.* 
Chr.*

Meniger, adj. (D. menig, jfr. Mb. I). 
Gl. och Ordb., T. gemein) menig, ge
men, allmän, -ge sveriges rike, a: ri
ket i allm., hela riket, )( kôpstædherne, 
St. Add. A.

Menighet, f. menighet (jfr. Mb. D. Gl. 
under o. menig). Sk.* St. Add. A.

Menniskia, m. människa. U. Kk. 1: pr. 
not. 76; §. 1. n. 8; Chr*

Mens ejjer, se Meneder.
Mensvöre, mensöre, n. (af sværia) = 

mene Jer. ME.*
Mera, adj. n. se Mere.
Mera, mer (mair, G.), adv. (n. af me

re) 1) mera. m. æn eno sinni, entima, 
en man &c. VG. 1. K. 4; II. K. 6; p. 49; 
Add. 7: 21; ÖG. Vins. 6: 1; Goti. 13: pr; 
Sk.* ME. G. 10: pr, 2 ; St. Kg. 4: pr. han
dar (gen.) m., en hand mera, o : högre 
upp, G. 23: 4. mest, superi. VG. I. J. 3: 
pr; II. p. 30; G. Hist. 4; Sk.* St. R. 8. Det
ta ord användes äfven såsom en än
delse tillagd andra ord för att bilda 
comparativer, t. ex. fiærmer, frammer, 
frammarmer. 2) ytterligare, sedan. VG. 
II. Kk. 72:pr;U.p. 8:1; 9: 3. m. qvælia, 
krævia, stæfiider, U. Kk. 19: pr; p. 6: l; 
SM * Sk.* aldrigh m., VG. IV. 14: 10; 
ÖG. ES. 14:1 ; 15: 4 ; St. Æ. 10: 1. ængin
m. æptir, VM.* — Detta adv. är väl, 
likasom många andra adv:r, ursprung
ligen n. af ett adj., men må dock ej, 
såsom i gl. till VG. och ÖG. skett, för
blandas med n. abs. af adj. mere, då 
detta är ett verkligt adj.; jfr. Minna, 
Mykit.

Mere (mairi, G. mæræ, VG.), adj. stör
re. m. skuld, skaji, iorÿ, æra, bot, o- 
mynd, arf, virjtning, köp äcc. VG.* ÖG. 
Dr. 5: pr ; Æ. 4; Vins. 6: 5 ; 8: l ; U.* SM* 
VM* H.* Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* Chr. J. 
26: pr. halfu m., dubbelt större, G.* ME. 
SV1. 2: l. livat meræ varÿær sar æller 
lyte, o: störst i afseende på böterna 
för såret och lytet, Sk.* mester, superi. 
VM.* G.* ME. Æ. 13; Chr* at mestu, 
högst, Bj.* G.* jfr. Mestu. mera, mer,
n. abs. mera (jfr. adv. Mera), VG. I. K. 10: 
4; 15: pr; VS. 3: pr, 1; ÖG. Kr. 10: pr; 
12:1 ; 24: pr; Dr. 4:1. &c.; U.* SM.* G. 6: 
1 ; 16: 2; 20: 8; Sk* half mark (dat.), 
hrim örnm, örtugh, pundi &c. m., mera 
än en half mark &c. VG. I.Md.8; II.p.58; 
IV. 18:5; U.* SM* VM* G. 6:1; 16.2. &c.
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köpgilder at rneru (dat.), ÖG. Vins. 8:1. at 
mem kumin, U.* VM. II. Æ. 10: l. afraj 
af mere, SM.* kastas ut m., n. än det 
i det föreg. nämnda godset, St.* m. af 
grannuin, a: flere, VG. III. 86. mest, su
peri, abs., VG. IV. 16:12; U.*G.* Sk.* ME 
B. 3: i. Jfr. Formera.

Mees, m. (Isl. meiss) ett slags mått, 
troligen en korg af viss storlek, som 
brukades vid mätning af sill. Sk.* Det
ta mått, som äfven nämnes i andra D. 
stadgar, har varit af två slag, ett stör
re och ett mindre, digher m. och litil 
m., se KR. GDL. V. 471, jfr. s. 420 
635; Mb. D. Gl. d. o. I vårt albnoge- 
språk förekommer iuejs i bem. af en 
korg 1. annan inrättning till bördors 
bärande på ryggen (Rz. s. 436); sam
ma bem. har IV. mejs, bakmejs; och 
äfven Isl. har o. meiss i bem. af en 
korg, i synn. en sådan, hvari något bärs 
på ryggen.

Mestu, adv. (dat. n. af mester, se Me
re) mest. G.*

Mej, se Mae]», Maejan.
Midaptan & c., se under Mih-.
Mik, se Jak.
Mikials dagher (michels dagher), m. 

michaelisdagen, den 29 September.ME.* 
Chr.* saneta m., VG. I.Br. 4; II. K. 52; 
Sk. I.yVdd. B. 7. not. 44; VT. 6:11, 28. sanc- 
tae mikiaels aftaen, nästföreg. dagen Sk 
I. 169. not. 14 ; Add. J; III. 14. not. 12.’

Mikialsmaessa (michels messa), f. mi- 
chaelis (jfr. Mikials dagher). VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM. * H. * ME. * S t. * Chr. B. 3: 7- 
9: 4 ; 14:3 ; 50:1 ; Tg. 8, 9. not. 26. -so da
gher, VG.* U.* VM. I. Kr. 3:1 ; II. pg. 24: 
pr. -su aftan, den 28 September, Sk.* 
annar dagher -su 1. mikaelis, den 30 
September, VG.*

Mikil, se Mykil.
Mila, f. (Isl. =) mil. Chr. Kg. 24: pr. 
Milder (inylder), adj. mild. VG.*
Milli, milium, millau, se Mællum.

Min, pron. pers. gen. se Jak.
Min (n. mit, gen. mins), pron. poss. 

min. VG. I. Md. 1:2 ; 3: pr ; R. 9: pr ; pj. 7: 
Pr ; Br. pr. &c.; ÖG.* U.* VM. I. B. 39:1; 
G.* Sk.* ’

Min, mine, se Minni.
Minna (part. pass, minter), v. a. på

minna, tillsäga. VG. III. 32, 95. minter 
(n. Jær) til, VG. II. K. 70.

Minna, adj. n. se Minni.
Minna, adv. mindre. ÖG. Kr. 13: pr- 

U. M. 2: pr; 12: pr; J. 4:5. fæm manathum 
m., fäm månader mindre, Sk. III. Epil. 
och not. 1. — Detta adv. må ej för
blandas med n. abs. af adi. minni : ifr 
Mera, Mykit.

Minnas (myndes), v. dep. minnas, kom
ma ihåg. SM.* Sk.* ME. Kg. 5: 4. Jfr.
Åminnelse.

Minni, n. I) minne. Se Uminnis hæfj. 
2) minnesskål (som drickes). m. skenkis, 
G.* marin m., skål till Jungfru Marias 
minne, G.* 1

Minni (mynne, minde, Sk.), n. 1) vilja, 
samtycke, mæj 1. utan m. mans, U* Sk.
I. 144. not. 26 ; V. 5: 20, 27, 60 ; ME.* St.* 
Chr.* i fogedens m., a: med hans tillå
telse, Sk. V. 5: 29, 32, 33, 42. Jfr. Uod- 
minnc. 2) godvilja, välbehag, blivi i 
eghandens m., vare beroende af ega- 
rens välbehag I. godvilliga medgifvande 
huru länge denne vill låta hans hus stå 
qvar (jfr. leve in sinen minnen, VSt.
II. 21), Bj.* St* blive i hans m., vare 
beroende af gästgifvarens välbehag om 
denne vill lemna honom anstånd med 
betalningen, St.*

Minni (mine, mindre), adj. (compar. 
till litil) 1) mindre. VG.* ÖG.* U.* SM * 
VM.* H.* Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* Chr. J. 
26: pr; SVl. ind. 10. halvu m., Sk.* Chr.
G. 3: 1 ; 47: pr; 51:1 ; DrVd. 15:2. m. man 
firi sik (sum frælst Jiænar), a: alinam- 
niliker frselsis man, )( riddare och sven, 
ME * Chr. Kg. 23. æller ok Jy -na, a:
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mindre än tre marker, Bj. 5: pr. ser (n. 
sar) by -na, a: mindre än det som för
ut är omlaladt, VM.* ser (n. Jing) ÿy 
-na, a: om där ej infinna sig så många 
människor, VM* ær ÿy -na (n. brändt) 
i döbviha skoghi, U. V. 24: 2. superi, 
minster, ÖG* VM.* G.* St* at -stn, så
som det minsta, åtminstone, se At 5. 
minna (mindre, mindra), n. abs. mindre, 
VG.*(u. Minna); ÖG. Kr. 31; Vaf>. 6: 5; 

32. 1; 39:1. ficc.; U.* SM.* VM.* H.* Bj* 
G.* Sk.* St* Chr. J. 31: pr; B. 3: pr; 36:
3- Kp. 8: l; Eds. ind. 41. halvu m., VG* 
(u. Halver); U. Æ. 11: pr; SM* G* Sk* 
bri])iiingi m., U. J. 1: pr; 21; SM.* H. M.
7: pr. mark (dat.), jirim, oyri (dat.) &c. 
m., mindre än en mark &c. VM. 1. pg- 
7: pr; II. M. 27; G.* aghn ÿe j>æs m., 
mindre än det, a: än 12 marker, VM* 
min sen, för minnse sen, VG. mine an, 
d. s., VG. III. 6. Jfr. Minna. 2) lägre, rin
gare. m. domare )( laghmajier, då lik
väl in. kan hafva afseende på det min
dre område, öfver hvilket den lägre 
domarens befattning sträckte sig, ME.*

Minningismsen, minnigis msen, m. pl. (af 
minnungi)=minnunga msen. godhem., St.

Minnung (miming, minning), f. (N. 
minning, minne, påminnelse) 1) minne. 
Se Minnunga msen. 2) gammal besitt
ning af jord. H. V. 12,13: 3. hava mera 
æller ældra m., H. J. 14: i. högra, hög
sta m., H. V. 13: 3. 3) bevisning om så
dan besittning, ganga m., falla at m., 
H.* Jfr. Minnungi.

Minnunga msen, minninga msen, m. pl. 
gamle män, som minnas det som för 
lång tid tillbaka har händt. H.* viti 
Jset (tve) m., H*

Minnungi, n. = minnung 3. fsesta m. a 
iorji, H. J. 17. Jfr. Minningis msen.

Minska, v. a. minska, förminska. OG. 
Vap 6: 5; G. 29:1; SM.* ME. Kg. 3: pr; 5: 
5; Chr. Kg. 30:2. -as )( vsexa, H* )( bset- 
ras, se Bsetra 1.

Mir, se Jak.
Mirkia, se Mserkia.
Misdsedinge, m. misdådare. Sk.*
Misfall, n. 1) olycklig händelse. SM.* 

ME* St.* Chr. Æ. ind. 7. m. sum man 
kunnu hsenda, o: synder som han be
går, ÖG.* 2) olägenhet, skada. U.* SM.* 
VM.*

Misfara, v. a. förfara, förstöra, illa 
medfara. SM.* ME.* Chr.*

Misfyrma, misfirma, v. a. in. dat. mis- 
handla; äfven med ord förolämpa. VG.* 
U* SM* VM. I. G. 2; II. Æ. 2:1 ; pg. 19; 
H. Æ. 2: i ; G.* m. manni mse]i 1. i or- 
ÿum seller gserninguin, Bj.* St.*

Misfyrmilse, f. ? mishandling, fa m. a 
sik, SM *

Misföre, n. = menföre. Chr.* 
Misgerning, f. misgärning. Chr.* 
Misgörse, v. a. göra ondt, skada. m. 

andrum manni, m. vijjer annan, Sk.* 
Mishalda (part. pass. -din), v. a. (Isl. 

=) förorätta. VG.* SM.*
Mishsegha, v. a. misvårda. VG.* . 
Mishselde, n. (af mishalda; Isl. mis- 

heldi) mishandling, vetse andrum m., 
vigbjise mannse m., Sk.*

Miskun, misknnd, f. miskund, barm
härtighet. VG.*

Miskunna kona, f. en qvinna, som i 
något afseende beror af en annans 
barmhärtighet, vseri m. fajmrs ok mo- 
])or ok senxi annars frsenda, o: fader 
och moder, men ej andra fränder, kun
na göra henne arflös, U.* VM. II. Æ. 1: 
2;H.Æ. 1:2.

Miskunnar majier (misknnna maper, 
-man), m. en man, som i något afseen
de beror af en annans barmhärtighet, 
han ser m. bonda &c., o : det beror af 
jordegarens goda vilja om han vill gif- 
va bryten någon lön för hans tjenst, 
VG.* hete m., o: han beror af sysko
nens barmhärtighet, ÖG.*.

Misleka (part. pass. -kin), v. a. (Isl.
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inisleika, NGL. I. 169) mishandla. Sk.* 
Jfr. Leka.

Misleti, n. = litvan. G* Delta ord, 
likasom litvan, kommer troligen af lita, 
se.

Mis sia, v. a. af mistag slå (äng), ni. 
annars æng, VM.*

Missæmi, m. missämja. U.*
Missæmia, f. = missæmi. VG. I. Br: pr; 

U. Conf. not. 4 ; SM.*
Mista (mysta), v. a. m. gen. 1. acc. mi

sta. ÖG.* U* SM.* VM.* Sm* G* Sk.* 
Ja ær han -ti hans (pron. pers. o: ho
nom), VG.* Jæn (snm) sins (gen. af sit)
I. sit haver mist, o: förlorat det som 
tillhör honom, VG.* SM.*; äfven om den, 
hvars legohjon hade rymt, ÖG.* Jæn 
(sum) sin haver mist, den som förlorat 
sin slägüng genom dråp 1. dödsfall (jfr. 
Lata 4), U* SM* VM.* H.* ME. DrVl.21. 
arvum Jæs (döJa) sum sin hava mist, 
SM* ni. næmdina, se Næmd. m. krist- 
nu, ej blifva döpt, U.* m. Jiænisto, VG.
II. K. 65; III. 104. m. arf, se Arver 3, Arf 
3. sum han -ter, n. arvit, ÖG.* brojor 
son -ter, n. arf, VM.* m. kirkiu ok köt- 
atu, se Kötata. m. siængalæghi sins, 
Ü.* Sm.* konunger ok stadhcn -te, o: 
få intet af brottslingens egendom, St. 
II. 9. m. vitu 1. vitsorj, VG.* m. lif sit, 
såsom straff, VG.* U.* ME. Kg. 23: 5, 7; 
II. 3. &.; Chr. Kg. 35: l. m. halsin, SM* 
Cln . Kg. 35:1; jfr. liais 2. m. huj, se 
HuJ. m. hnj ok öron, VG.* m. öron 
1. hand, Bj. 11: pr; 14:13 ; Chr. Kg. 35:1.

Mistaka, v. a. genom förseelse taga, 
mist aga sig på. ÖG * SM.* G.*

Mistanke, m. mistanke. St.*
Misteise (mystelsc),? mistning, förlust, 

under godzens &c. m., Sk.*
Mistinge (mistninge, mistings), adj. 

förlustig. var Ja m. sinnar iorj, 0: mi
sta henne, ÖG.*

Mistroa, v. a. m. dat. mis tro, mistän- 
ka. G.*

Misvyrdning, f. (af virjning) misakt- 
ning, förakt. St.*

Misvæjer (misvæjri), n. elakt, för sä- 
desbärgning hinderligt väder. SM.* VM.*

Mit, adv. (n. af mijer) midt. m. i sio, 
ME.*

Mij, ett troligen misskrifvet ord, G.*, 
där för m. ann synes böra läsas maira 
Jan ann.

MiJ, se MæJ.
Mijal garjcr, se Mæjnl garjer.
Mijalhaghi, m. mällanhage, inhägnad 

betesmark som ej är längst borta be
lägen. H.*

Mijaljrijiunger, m. medeltredingen, 
medlersta delen af Gotland. G.* Jfr.
prijiunger.

Mijan, se Mæjan.
Midaptan (mithaptan), m. = mijer ap- 

tan (se Aptanl). VG.*
Mithdagh, m. middag. Sk.*
Midhe motto, adv. (af mijer och mat

ta) medelmåttigt. Chr.*
Mijer (medher, St.), adj. medierst, i 

midten af något (médius), i mijri vatn- 
ras = mij strömis, VG.* gynum mijian 
hy, a mijian vægh, i mijium aum &c. 
ÖG.* U* SM.* VM. II. B. 18: pr; Gotl. 23: 
3; ME.* Chr. Kg. 6: l. um, firi, æptir rnij- 
ian dagh, H.* Bj.* G. 31. Iran mijium 
daghe ok annan dagh til qvæls, se An- 
nar 2. 11111 medhian somar, St.* en (sten) 
i mijiu (n. abs.), i det medlersta, i mid
ten af de andra sfenarne, U. V. 18:pr ; 
VM. II. B. 18: pr. ær vrängt i mijiu, )( 
i raum 1. vraum, SM. B. 4; VM. II. B. 12: 
l; ME. B. 15: l; Chr. B. 16: l. i mijiu fran 
andrum haiinjorpum, a: midt emällan 
de tre byarne och andra byar på an
dra sidan om skogen, G.* jfr. Aptanl.

Mijfasta, midfasta, f. midfasta. VG.* 
ÖG.* SM.* VM.* ME* Chr. J. 21; B. 24.

Mijfastn sunnudagher (mithfaste sön- 
dagh, Sk.), m. midfastosöndag. ÖG.* 
SM.* Sk.* ME* Chr. J. 24: pr; Tg. 9.
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Midhlungu man, se Mæjlungn man.
Hi]) mundi, m. (af inunder; Isl. niiö- 

mnndi, i allm. midten af en tidslängd 
1. af en sträcka i rum; särskildt mid
ten af en eykt (B timmar), i synn. mäl- 
lan hådegi, klockan 12, och non, kl. 3, 
således kl. Va 2, EJ.) midt på dagen, 
räknad från klockan Va 8 om morgo
nen till Va 8 på aftonen, således kl. 
V2 2 e. m. fæmt a -da sökia, infinna sig 
på fänden kl. Va 2 e. m. ÖG.* Denna 
benämning upplyses af Isländingarnes 
tidräkning, enligt hvilken dygnet delas i 
16 delar, efter solens läge i de 8 för
nämsta väderstrecken 1. i midten mäl- 
lan dessa väderstreck (i midniundastad 
landnordurs ok austurs, sudurs ok ut- 
sudurs &c.; midten mällan middagstiden 
(mift-degi 1. hådegi) och kl. 3 e. m. (non),
l. kl. Va 2, kalla de ännu miömundi; 
häraf synes att ursprungligen på da
gen funnits fyra så kallade midniundar, 
hvilka benämningar dock, med undan
tag af denna ena, kommit ur bruk; 
denna har blifvit bibehållen därför alt 
den betecknar ”meditullium diet stri
de sic dicti, ab hora matutina 7 Va a(l 
vespertinam 7 Va determinativ impri
mis autem quoniam ad hoc momentum 
diei alligatum est commune operarum 
pr andendi tempusv. Horolog. Island. 
§. 16. jfr. §§. 4, 5, 27, 29 ; Rymbegla, utg. 
af Steph. Björnoms, Köpenh. 1780; jfr. 
Sn. Sturl., 01. //. S. cap. 248, där det 
berättas om K. Olof vid Stiklastad : fy- 
rir niid-munda hofz orostan, enn hann fell 
fyrir non, enn myrkrit (n. den under 
slaget inträffade solförmörkelsen) hellzt 
frå niid-munda til nons. Att i Sverige 
då anf. st. i ÖG. förfatlades, ej mera 
än en tid på dagen kunde menas med
m. , är klart; och att denna tid ej kun
de vara annan än den samma som på 
Island ännu så benämnes, är därför 
också otvifvelaktigt.

Mijströmber (mijström, Sk.), m. med- 
lersta delen af en ström, i -me 1. -mom, 
ÖG.* SM.* til -msf, Sk.*

Mijströmis, adv. midt i en ström. VG.* 
Mijsumar (mijsomar, midsumar, mis- 

suinar; niæbsnmar, dat. -mbry för -mbri,
H. ), m. midsommar. VG.* ÖG.* U.* H.* 
G.* Sk.* Chr.*

Midsoniarsdagher, m. midsommarsdag, 
den 24 Junii. VG. I. Br. 4; II. K. 52; III. 
18; Chr*

Mijvatn, n. medlersta delen af en å
I. ett sund. SM.*

Miarji, se Miserai.
Miel, n. mjöl. G.*
Miclk mal, n. mjölkningstid. G.* 
Mielkmater, m. mjölkmat. G.*
Mielk stulin, adj. mjölkslulen, säges 

ännu om en ko som gifver föga mjölk, 
hvilket fel af vidskepelsen tillskrifves 
trolldom, hvarigenom mjölken blifvit 
kon frånstulen. G.*

Mier, adv. alldeles, helt och hållet; 
så synes d. o. kunna öfvs:s, om det 
ej tillkommit genom skriffel. G. 4, där 
den yngre hs:en har mikit.

Mioder, se Miojer.
Mio himder (lniöhunder, Chr.), m. (Isl. 

mjéhundr, af mjor, smal; D. mynde) 
vinthund (Fht. Mht. wint), cards fami- 
liaris grains. SM* Sk.* Chr.*; i Sk. haf- 
va några yngre hss. miönde, rnöönde, 
myondæ hund. Jfr. KA. Jur. skr. II. 312.

Miok, adv. (Isl. mjök) mycket. VG* 
Sk *

Miolk (miælk, H.), f mjölk. Se Dia, 
Drikka, piggia. Jfr. Mielk mal &c. 

Miolka gris, m. mjölkgris. ÖG.* 
Miober, mioder (miödher; miödh, Sk.), 

m. (Isl. mjöÖr) mjöd. VG.* Bj.* Sk.* St.* 
Miælk, se Miolk.
Miærji (miærdi, miarÿi, miærjri, miar- 

Jri, mær Ji, mær Jri, mærdri), m. mjär- 
de, rysja, af garn i. pinnar (jfr. v. Wright, 
Skandin. fiskar, Bill. s. 5). ÖG.* U.* SM. '
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VM.* ME.* Sf. Thj. 9; Chr. B. 25: pr, 5; 
Tj. 29; Add. D. 2.

Miæt, Miæta &c., se Mæt &c.
Miôdher, se Miojer.
Miöhiinder, se Mio liunder.
Modh, n. mod, sinne. Se Brader, Ila- 

stoger.
Mod, præp. se Mot.
Mod bog, f. (af mot, möte) stadga om 

fiskarenas och köpmännernas samman
komster på fisklegena. Sk.*

Modæ, se Mata.
Mogba (magha), f. (af magha) förmå

ga. epter sinne &c. m., St.*
Moghandi, se Maghandi.
Mogi, m. (Is), mügi, nuigr, hop, folk

mängd) hela folket (allmogen), bvt Jriar 
marker moga, saker at Jrim markum 
(vijer) moga, o: till Gotländska folket, 
G.* Jfr. Almoghi.

Mold, f. (Isl. =) mull, jord. Däraf
Moldran, n. (eg. våldsam) inkräktning 

af annans jord. H.*
Molka (mulka, G.), 1) v. a. mjölka. 

VG.* U.* SM.* VM. II. M. 26: 13; B. 26: 
pr; H. V. 21 ; G.* ME.* Chr. B. 42. 2) v. 
n. mjölka, gifva mjölk, ko giter ei -at, 
ME.* Chr. B. 45: 3.

Molin, n.? (NI), niiilm) mörker, i mörk 
eller m., allitt. Sk.*

Mon, Moner, se Mun, Muner.
Mord, Mordari &c., se MorJ &e.
Morghun, morghon, morghin, m. I) 

morgon, liindradags um m., U.* 2) föl
jande dagen. )( qvældin 1. -dit, VG. III. 
92. not. 80; ÖG.* VM.* et (borj) um 
qvæld .. annat um m... JriJia um m. 
&c., o: andra, tredje dagen, Sm.*

Morgliotigava,f. = morghongæf. ME* 
St.* Chr. Kg. 10: pr, 1; G. 6:1; 9, 10:1, 3; 
11, 18: pr. the (som) i -vunne stodbo, 
o: i det cap. som handlar om detta 
slags gåfvor, St. G. 13. jfr. 9.

Morghongæf (morghin gif, SM.), f. mor- 
gongåfva (jfr. liindradags gæf). VG.* U.*

SM.* VM. I. G. 6; II. Æ. 4, 5; H. Æ. 5; 
Bj.* ME.*

Mormæssa, se Mariu mæssa.
MorJ, mord, n. mord, hemligt dråp (jfr. 

drepa mann à morÖ, NGL.l. 158).VG.* 
ÖG.* U * SM* VM. II. M. 16:1; pg. 21; H. M. 
ind. 16;ME.*Chr.H. 1,13. m. hans, o: att 
den dräpnes lik värjer fört i mosa &c., 
)( manhælg hans, o: att han blifvit drå
pen, likasom i det följ. m. henna )( drap 
henna, VM.*, hvaraf är klart att m. eg. 
betyder den dödade kroppens undan
gömmande, därefter öfvergått till bem. 
af det på sådant sätt förhemligade drå
pet, och slutligen kommit att i allm. 
betyda ett i hemlighet begånget dråp, 
hvars gärningsman ej kunnat upptäckas 
(jfr. Morjgæld, Myrja). liggiæ a -Je, 
b&êa mördad, Sk. hejit m., se Hejin 
2. Jfr. Barna-, Bælgmord.

MorJ, ? skog, prov. mor (jfr. Rz. s. 
444). Se ÔJmorJ, Marjbækker, U. H. 
ind. n. pr. — Detta ord torde vara be- 
slä^ladt med de nu brukliga moras, 
myr, äfvensom med AS. mor, sumpig 
mark, T. moor, morast, Fr. marais &c. 
Jfr. R-t II. 275.

Morja, se Myrja.
Morjari, mordari, m. mördare (jfr. 

Mor J). VG.* ÖG.* ü* SM.* VM. 11. M. 
25: pr; H.* Bj.* Sk.* St.* Chr.* )( man- 
drapare, Sm.*

Mordbrander, m. mordbrand, bæra 
m. a annan, se Bæra 1. Att d. o. eg. 
betyder en hemligt anlagd brand, är 
visadt af KR., Om den oprindelige be
märkelse af mord og mordbrandi Nyt 

fur. ark., XVII. 166 o. f.
Morjbrænnari, m. mordbrännare. Bj.* 

St.*
Morderska, f. mörderska. Chr.*
Morjgæld (morjgiald, morgiald), n.

I) böter för mord. VM.*, där särskilda 
böter (40 marker) stadgas för morj i 
eg. mening, 1. likets undangömmande,
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utom böterna för sjäifva dråpet (jfr. 
MorJ). Jfr- nedf. under 3). 2) dulga- 
dråpsböter, som, då dråparen ej blif- 
vit upptäckt, erlades af häradet (jfr. 
Dulghadrap 2); att dessa böter fått namn 
af in., bevisar att, ehuru in. eg. bety
der ett dråp som döljes genom likets 
undangömmande (se MorJ), under den
na benämning äfven blifvit inefattadt 
annat dråp som blifvit i hemlighet be
gånget, och hvars gärningsman icke 
häller sedan kunnat upptäckas (jfr. Myr- 
Ja), ÖG.*; från denna lag, Dr. 12. har 
ordet i samma bem. öfvergått i ME. 
DrVl. 29. och Chr.*, fastän dessa lagar 
annars i samma bem. bruka ordet dnl- 
ghadrap (jfr. ME. föret. s. LXXXII; Chr. 
föret. s. XCI; mina Jur. afh. s. 85 nol.); 
och det är utan tvifvel i samma me
ning d. o. förekommer i ME. pg. 37:1, 
då för verkligt mord i ME. H. 1, 2. stad
gas dödsstraff. 3) högre dråpsböter. U. 
Æ. 6:2 -, VM. II. Æ. 6:2. jfr. M. 11, 12. pr. 
)( sporgæld, U.* VM. II. M. 15: i. lifttis 
(lik) i læstum husuiii Jæt ær ni. hun- 
draja marker ok fiuratighi, lik bötis 
ater mæj -dum XX markuin ok hundra- 
ja, U. M. 8: pr; SM.*; ehuru o. m., som 
på de sist anf. ställena i eg. mening 
betecknade de böter som den, i hvars 
lästa hus en dräpen människas lik blif
vit funnet, måste erlägga för mord 
(jfr. H. M. 5: pr., där om samma fall 
säges : böte hundradha til treskiptis then 
husit a), i oeg. bem. blifvit utsträckt 
till högre dråpsböter i allm., )( spor- 
gæld, hafva dock de med dessa böter 
belagda svårare fall af dråp säkerli
gen icke blifvit inefattade under be
nämningen morj, enär dessa fall till 
största delen äro af helt annan beskaf
fenhet än mord, och dessutom Ü. M. 19: 
3. uttryckligen stadgar att de, som blif
vit med vilnen öfverbeviste om mord, 
måste gifva lif för lif.

Morjingi, m. (Isl. moröingi) mördare.
G.*

MorJraJ, n. råd 1. andra ord 1. gärnin
gar, hvarigenom man förmår en annan att 
begå dråp (1. eg. mord).SM.* Jfr.flaelraJ.

Morjvapn, n. mordvapen, verktyg för 
mord. Sk.* )( folkvapn, SM.*, där så
som verktyg af detta slag nämnas tälj- 
knif, matknif och arf af bogha, a: en 
från båge afskjuten pil. læggia man mæj 
knivi ok m., VM.*, där äfven den för
klaring tillägges: vari sva arva skut 
sum knifslagh, likasom knifslagh ok bu- 
ghu skut sammanställas H. p. 14: l.

Mosi, m. mosse, sumpig mark. VG.* 
)( kær, VM.*

Mot, n. 1) möte. til fyrsta inots, a: 
till dess han först möter någon, VG.* 
lysi fore fyrsta moti (Jær han möter), 
a: för de första människor som han 
möter, VM.* kan Jcm m. a væghum 
möta, om någon möter dem på vägen, 
SM* i Jy mote, s. st. a Jriggia væ- 
gha motum, på ett ställe där tre vä
gar mötas, U * a mote, amote, amot, 
såsom præp. 1. adv., se A mote, i mote, 
i mot, a) till mötes. VG.* kuma egh 
(n. Jer) Jær i m., komma de ej dit 
till mötes, infinna de sig icke där, ÖG.* 
b) emot. i m. standa, göra motstånd, 
VG.* sighia ne i m., U.* bær i m., se 
Hær. mote, mot, utan præp. a 1. i, så
som præp. 1. adv., se Mote, manaja, 
ars, iamlanga m., mötet af samma tid 
följande månaden 1. året, den tid då en 
månad 1. ett år förlidit, se Manajamot 
&c. 2) sammankomst, hava m. (ok sam- 
vist) mæj manni, VG.* præsti til mots 
stæmna, a: fore hans forman (U. Kk 20.), 
Sm.* fôræ udætlies man til m., o: in
för rådet på rådstufvan, Sk.* ægha 
frij til m. ok til mæssu, allitt. VG* yfir 
Jvert m., = ivir Jvært Jing (se pva;r), 
G.* kyndæ m., n. fiskarenas och köp- 
männernas sammankomst på fisklegena
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(jfr. Mod bog), Sk.* Jfr. Bya-, flterra-, 
Præsta mot.

Mote, mot (mod, Sk.), (af mot, n.) 1) 
præp. a) tili mötes. ÖG.*(u.Mot, n.); U.* 
VM. II. Æ. 2: pr. bujkafla up skara 1. 
Jing komber m. kuniings (brevi seller) 
buji, a: likasom konungens bref 1. be
fallning till mötes = då konungen be
fallt. tingets sammankallande, U.* ME. 
pg. 27: pr. villa seller fælla bujkafla m. 
hærajshôfjinga, a: då folket skulle mö
ta häradshöfdingen på tinget, ME. pg. 
27:3. Jfr. A mote 1 a. b) emot. VG.
II. 7: 18. not. 20; ÖG* U.* SM.* VM.* H* 
Sk.* St. Kg. 1:1 ; H. 6; pr. byggia halva 
delin m. upsalum &c., a: mot den an
dra hälften som tillhörde Upsala &c. 
att bygga, St.* takin halft af arve m. 
fadher &c., a: mot den andra hälften 
som fadren &c. tager, Chr. Æ. 2: l. Jfr. 
Træja. c) mot (i tid), näst före. m. iu- 
lum &c. H.* d) till. myste 1. böde III 
mark m. byen &c. Sk.* 2) adv. a) till 
mötes. VG.* b) mot. VG. II. Add. 2: ll ;
III. 74; ÖG.* SM.*

Motcganger, m. motgång. St.*
Mots dagh, m. sammanträdesdag, råd- 

stufvudag. rsetter m., Sk.*
Mots majer, m. en man som man mö

ter. lysa liri fyrsta -manni, a: för den 
förste man som man möter, VG.*

Mot stiikker, m. tingsstolpe; utan tvif- 
vel menas härmed en af de stolpar, 
hvilka, likasom på andra orter stenar, 
voro uppreste på tingsplatsen till ut
märkande af den krets, utom hvilken 
den vid tinget samlade folkmängden 
borde hålla sig (jfr. Ringer), so fierri 
et -ka magi sia, o: att öfver männi
skornas hufvud det öfversla af dessa 
stolpar kan ses, G.*, där T. öfvs. har 
ding balken. Mällan dessa stolpar och 
Isl. mötfjalir var stor skilnad; de se
nare voro ett brädgolf på marken där 
en folksamling hölls; se Magn. Berf. S.

cap. 19 {Forum, sög. VII. 39); 01. //. S. 
utg. af Keyser och Unger, Christ. 1849. s. 
46; jfr. pingfiæll. Med dessa stolpar 
kunna jfs. de hasselkäppar (Isl. höslur), 
hvarmed man plägade utstaka omkret
sen af en kampplats, hvilket kallades 
att hasla völl.

Moy, se Mö.
Mojer, adj. brådskande, angelägen, 

præster later (sik) mojare (væra) &c. 
U.* VM. II. Kr. 11: pr.; på förra stället 
har en ung hs. brådare. I vårt allmo
gespråk förekommer mod, mo, ange
lägen, magtpåliggande, äfvensom tale
sättet hafva modt om, o: brådt, om, där 
o. m. tydligen igenkännes; hvaremot 
modd, sinnad, hågad, af mod sinne, tro
ligen icke hör hit.

MoJghur,f. pl. moder och dotter. VG.* 
Mojir (mojur, VM., gen. mojor, -rs; 

dat. myjir, G.), f. moder. VG.* ÖG.*U.* 
SM.* VM.* G * Sk.* tompt ær åkers 1. 
teghs m., o: aker 1. tegher skal septir 
tompt læggia, tomtens delning ligger 
till grund för åkrens, så att tomten är 
likasom en Charta, som visar huru åk- 
ren skall delas (jfr. Solskipt), U.* SM.* 
VM. I. B. 40: pr; II. B. 2: 6; ME.* Chr. B. 
6. Jfr. Drikka; Fajur-, Foster-, Ou])-, 
Mat-, Mojor-, Stiufmoder; Sammöjra1.

Mojna hæfj, f. ett alldeles obekant 
ord, som, då det finnes stäldt mällan 
hejit mor]) och trolldomber, tydligen 
betecknar något slags groft brott, till— 
äfventyrs blodskam. Sm.*

Mojorbrojcr, m. morbroder. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM. I. G. 11: l; II. Æ. 11: 
1 ; H. Æ. 15 ; Sk.* ME. Æ. 2: pr.

Mojorfajir, m. morfader. VG.* ÖG.* 
U* SM* VM. I. G. 11:1; IL Æ. 11:1; 12. 
5 ; II. Æ. 15 ; Sk.* ME. Æ. 2: pr.

Mojor faejerni, n. moders faderne- 
slägf. VM. II. Æ. 12: pr.

Mojur kyn, n. möderneslägt. G.* 
Mojor lös, adj. moderlös. VM.*
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Moÿor inojnr, f. mormoder. VG.* U.* 
SM.* VM. I. G. 11: l; IL Æ. 11:1; 12: 5; 
Sk* ME. Æ. 2: pr.

Mojior mögend, n. moders möderne- 
slägt. VM. II. Æ. 12: pr.

Moÿor systir, f. moster. VG.* U.* SM.* 
VM. 1. G. 11: i ; IL Æ. 11:1 ; Sk.* ME. Æ.
2: pr.

Mojiærni, se Moÿerni.
Mughæ, se Magha.
Mula bet, f. mulbete, bete för boska

pen. ÖG.*
Mul du g, f. (Isl. inundlaug, af mund, 

hand, och lauga, löga, bada; N.lnund- 
laug, limllaiig) handfat, tvättfat, prov. 
mullöga (jfr. Rz. s. 447). ben klingcr i 
in., det ur såret uttagna benet är så 
stort, att det klingar då det kastas i 
ett handfat (jfr. Skal), Sk.* I samma 
mening talas i andra D. lagar om ben 
som skiældær i mullugh; och i N. lagar 
(NGL. I. 172, 312) säges om ett ur 
ett sår uttaget ben: ÿô at all litit se 
oc skellr å skilldi, o: fastän det är gan
ska litet, men dock så stort, att det 
klingar då man kastar det på en sköld. 
Jfr. Mb. I). Gl. o. iiiullig; KA. Jitr. skr. 
II. 107-109; Gr. RA. s. 77-79.

Mulka, se Molka.
Mulslagliu maÿer, se Muslaghu maÿer.
Mun, m. se Münder, Muner.
Mun (mon), v. defect, månde; hvad 

d. o., som endast förekommer i præs. 
s. och pl., och alltid åtföljes af ett an
nat verb. i inf., eg. betyder, är svårt 
att bestämma; i särskilda fall skulle 
det kunna öfversättas med synes, må, 
måste, skall &c., men i allm. synes det 
endast vara ett öfverllödigt fyllnads- 
ord, som kunde utan skada borttagas 
då det följ. verb. salles i præs. ÿæt 
mun ræt væra, at (n. Jiön) æi munu skil- 
ias (där R-t I. 397, tror munu kunna 
vara inf.), iorji mun æugin skörta, Jia 
mun han vara &c., för: j>æt ær ræt &c.

U.* SM* VM. II. Kr. 4; Æ. prol.; H. Ivk. 
5: pr; J. 17; Sm.* ME.* — Att d. o. är 
d. s. som det nu på lika sätt brukade 
månde, är klart, äfvensom att häraf 
kommit frågeordet månne, mån (då t. 
ex. af nuin ÿæt vara, månde det vara, 
har blifvit : månne det är) ; men att 
in. skulle vara beslägtadt med Isl. inu- 
na, minnas, lär svårligen kunna anta
gas; jfr. dock R-t I. 271-273.

Mund, f. hand, handsbredd, bolstaÿs 
ren skal vara fiæts ok liugliurra niun- 
da, allitt., a: en fot och 4 händer bred, 
hvilket mått sedan beskrifves med al
nar ok sjiannar (gen. s.), en aln och en 
spann, ÖG. B. 6:1; dessa visserligen icke 
noggranna bestämmelser kunna någor
lunda förlikas med hvarandra, men icke 
med måttet 9 alnar i c. 4: pr. De två 
genom pleonasm utsatta måtten i c. 6, 
hopblandas af Locc., Ver. och Ih. ; de 
förre göra ett ord af mumla alnar, som 
skall betyda médiocres ulnce; Ih. åter 
öfvs:r: passum unum, quatuor palmos 
ulnce et spithamam imam. Ordet m. 
är ännu hos oss brukligt i ett allmänt 
kändt om ock ej förstådt ordspråk, som 
äfven finnes i Isl.: morgiiistund befir 
gull i muiid; och d. o. i bem. af magt 
(jfr. manus, xsi9i ~ ) är stammord till 
myndig, förmyndare. Jfr. Muldug.

Munder (mun, Sk.), m. 1) mun. Bj.* 
St.* Jfr. Blasa. 2) ett sårs mynning, 
sar havir tva munna, Sk.* Jfr. Und.

Munder, m. 1) en gåfva, hvilken ko
nungen, då han ville gifta sig, skänkte 
sin brud. VG. II. G. 1; samma stadgan
de finnes i I. G. 1, där dock namnet 
m. ej förekommer. Denna bem. af o. 
m. erinrar om den äldsta betydelsen 
af d. o., som var likasom en betalning 
för qvinna, som af friaren gafs till hennes 
giftoman, hvarför hon, då ett sådant 
köp föregått, sades vara mundi keypt 
(jfr. Thorlacius, anf. st. (se Flat) s. 188,
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194, 196; Schlegel, Om morgengavens 
oprindelse, i Astræn, II. 174 o. f.). 2) = 
heinfylgj» (som gafs åt dotter, enligt d. 
o:s inskränktare bem. i VG., se Hcm- 
fylgt)* gifta dottnr sina 1. fa konn maej» 
iiiund ok mæj mæli, allitt., o: med hem
gift och det vid qvinnans högtidliga 
bortgiftande af giftomannen hållna ta
let, VG/, där en på detta sätt gift qvin- 
na säges vara sva gift sum lagh sigia, 
I A. 7; hvaraf är klart att m. här ej 
kan hafva den äldsta, ofvf. under I) 
omtalade bem., såsom Engelstoft, Qvin- 
dekjönnets kaar &c. s. 156, trott, om 
det ej skall anses qvarstå här såsom 
en meningslös lemning från en länge
sedan försvunnen tid. Jfr. Mundgipt.

Munder, m. ett visst mått (af rum 1. 
tid). I) ett tums 1. en nagels bredd, 
-dar (gen.) diaupt, om sår, G.* byti 
niund hvern be]>i a diauplaik ok a lang- 
laik, G.% där T. öfvs. har nagel. Det
ta mått har i gamla T. lagar ej varit 
ovanligt, se Gr. RA. s. 101. Jfr. Tolf- 
mynning. 2) viss tid, tidpunkt (Isi. mund, 
n., pl. f.). Se Mijs mundi.

Mnndgipt (mungipt), adj.f. gift. mæÿ 
mund ok nur]) nueli (se Munder), lag
ligen gift, m. kona, VG/

Muner (moncr; mun. Sk.), m. (Isl. munr) 
1) ting (oftast med tillagd bestämmelse 
af visst värde 1. storlek), nokær aniuer 
m., Sk.* öris, örtugs, half mark &c. m., 
så mycket som är värdt ett öre &c. 
VG.* Sk.* fiæts m. i akri, a: en jord
remsa afen fots bredd, H.* muni o- 
genna, i någon mån 1. något längre (jfr. 
Isl. muni minna, harÄari &c.), U.* 2) ett 
tings företräde 1. större värde (däraf 
förmån, mannamån), skilnad (Isl. =). sva 
at eig se of mikin mun (för of mikil 
muner) a, a: att det ej alltför mycket 
öfverstiger det vanliga priset, VG.* — 
Jfr. Mb. D. Gl. d. o.

Mnngat, n. (Isl. mungåt, N. mnngaat)

,1) öl. G.* mater ok m., allitt. G.* Jfr. 
Mungats gærÿ, -tiÿir. 2) dryckslag, 
gästabud. G.*
.. Mungats gær]), f. gille, gästabud. Jfr. 
Olgærj). Detta ord förekommer i ÖG.* 
om bröllopp, då det säges att den som 
hade fäst qvinna, och ville fullborda 
äktenskapet, skulle, om han ej blef en
se med giftomannen om tiden, til fara 
ok biu]>a hanum (n. giftomannen) m. ; 
att härmed menas bröllopp (som an
ställdes af brudgummen), och ej de i 
det föreg. nämnda mungats tijvir, är 
otvifvelaktigf, likasom att de följ. orden: 
ÿæt ær — martins mæssu dagh, hvil- 
ka förvilla sammanhanget därigenom, 
att de blifvit inflickade på ett oriktigt 
ställe, emedan de hafva afseende på o. 
mungats ti]>ir, borde hafva följt näst 
efter orden jurn havi vitsorÿ sum byg- 
gia vill; då här sedan talas om andra 
och tredje, n. mungats gær]), så svarar 
detta mot de tre lagha ôlstæmnur som 
omtalas i VG. I. G. 9: 3, och de tre gån
ger tillagade bröllopp som nämnas i U. 
Æ. 2: pr. &c. Ver. och Locc. anse väl d. 
o. betyda bröllopp, men förblanda där
med o. mungats tijir; Ih. åter öfvs:r 
m. oriktigt: convivium nuptiarum 
caus sa et ante earum celebrationem 
a sponso paratum, fastän han skiljer 
detta från mungats tiÿir. Jfr. Mungats 
nuen.

Mungats nuen, m. pl. män som äro 1. 
hafva varit tillstädes vid ett gästabud; 
förekommer om brölloppsgäster. m. ter 
bruÿlôp drukko, VM.*

Mungats tijir, m. pl. ett gille som 
hölls i hvar socken en viss tid på året, 
då socknens invånare samlades för att, 
jämte iakttagande af vissa andeliga ce
remonier, gemensamt förpläga sig med 
öl, och hvarvid, bland andra angelä
genheter som då förehades, äfven tid 
till bröllopps hållande utsattes, då så-
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dan t af någon begärdes. VG.* ÖG.* Jfr. 
Olai Magni Hist, gentt. Septentr. XVI. 
c. 16-18. mungats ti Ja daghi, VG. I. 
G. 9: l, är skriffel for brullöps daghi 
(jfr. II. G. 16.). Jfr. Ôlstæmna.

Munhaf (munhaft; munhæfje, Sk.), n. 
ett visst ytrande 1. talesätt i allm.; fö
rekommer här om edsformulär. Sk.* 
sværia mæj lagha -have, cjar.. gan- 
gas mæj -have, VG. II. Add. 12: l; 18: 
l. et in. skal æptir tylft hværia væra, 
Jy in. sknlu æptir tylftar ej hvæn væræ, 
samma ord skola sägas, samma formu
lär skall följas vid hvar tylftared, o: 
vid båda tylftarederna i detta mål; o. 
æptir synes ej väl passa här, då orden 
ej följde på eden utan just utgjorde 
själfva eden, VG. I. Md. 1:2; II. Dr. 3. 
allæ Jerræ ej ær sum et ni. vare, o: 
alla byns invånare, som hafva del i 
saken, svärja tillsamman såsom en inan 
(så att deras ed, tillsamman med de 
11 männens som därefter skola svär
ja, utgör en tylftared), Sk.* Detta ord, 
som ännu är i bruk bland Skånska all
mogen i bem. af ordspråk 1. ett tale
sätt som någon ofta brukar, skrifves 
i yngre hss. af Sk. munhof, niunhæfvæ, 
munhofthæ, inunhæffnæ &c.; i JutL. 11.80, 
84. förekommer niunhæft, hvarmed där 
menas det som en anklagad säger vid 
tinget; i andra gamla D. skrifter finnes 
mundhov, niuiulhu, mundheld i bem. af 
talesätt (Mb. D. Gl.), det sista är ännu 
i D. ett vanligt ord; i Isl. förekommer 
munnshöfn, livad en människa för i mun
nen (Fr.); alla dessa former (med un
dantag af iniindheld), äfven munhæfje, 
înunhæft, tillhöra utan tvifvel samma 
ord, hvars senare del icke bör härle
das från höfda, förestafva ed, såsom 
Ih. antagit, enär edsformulär icke är 
d. o:s eg. 1. ursprungliga bem., utan 
från hava, hvilket redan blifvit anmärkt 
af IvA. Jydske Lovb. s. 335.

lunker, m. munk. G.* St.*
Mur, m. mur. VG. II. Præf. innan 1. 

utan m., n. (Stockholms) ringmur, Bj.* 
St. Add. I). 1. bygning vidher inurin, o: 
som är bygd intill själfva stadsmuren, 
)( ute a sionuni, St. Add. D. 1.

Mura, v. a. mura. Se In mura.
Musa (muza), f. pansar. Så hafva äf

ven Locc. och Ver. förklarat d. o. )( 
plata och brynia, hvilka ord därför sy
nas hafva betecknat samma sak; se 
Plata, Brynia; således har ni. icke va
rit d. s. som plata 1. platbrynia såsom 
det blifvit anlaget af Reenhjelm i anm. 
vid Thorst. Vikingss. S., Stockh. 1671, 
s. 88, och S. L. Gahm Pehrsson, i af- 
handl. om fordna Svenska stridsvagn, 
i 2:a bd. af Kongl. stadgar &c. angå
ende Svea Rikes Landt-milice, Stockh. 
1765.

Muslaghu maj er (muslegu-, mulslaghu 
inajer), m. förrymd ocli efterlyst träl, 
såsom det förklaras i G.* taker (n. ma- 
Jer) -man, ÖG.* Ih. härleder d. o. från 
musla, dölja, gömma, och öfvs:r: mur
ens, qui operi et labori sese subdu- 
cit; det är dock tydligt att nmslagha 
är ett sammansatt ord; och dess enk
laste förklaring är den redan af Ver. 
uppgifna (af mus och liggia), enligt hvil- 
ken den rymde trälen, som håller sig 
fördold i hvilka usla gömställen han 
under sin flykt kan finna, liknas vid en 
mus, som ligger gömd i ett råtthål.

Muta, f. 1) gåfva af lös egendom. VG.* 
iorj ma eig at mutu taka, o: utan de 
formaliteter som tillhöra gåfva afjord 
(skötning), VG.* 2) muta. VG.* SM.* 
ME.* St.*

Muza, se Musa.
Mydding, se Mögkdyngk.
Mykil (mikil, mykin ; n. rnöket för iny- 

kit, VM.*), adj. stor, mycken (hvilka 
bem:er ej alltid kunna åtskiljas). VG.* 
ÖG* U.* SM.* VM.* Bj* G.* Sk* ME*
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in. majer for sik &c., se Raj. in. höf- Jer), m. qvarnställe, ställe där en qvarn 
dinge, o : mycket mägtig och ärad, SM.* är anlagd 1. kan anläggas. VG.* U.* SM* 
sva m. logh, sä slor ed, n. i afseende VM. II. B. 22: pr, l ; H.* ME.* Chr. B. 33: 
på antalet af de svärjande, Sk.* epter pr, 1. Jfr. Mölnadastader. 
thy godset -it jer, a: efter varornas Myndje, v. a. taga (arfslolt); säges blott 
värde, St. sva -in ter kiend sak &c., om den del af hustrus egendom, som
o. lika myckel gäller, St.* Mykit, n. efter hennes död tillfaller mannen. Sk.*
abs. mycket. VG. II. R. 26; Add. 6:4; Hvad d. o. eg. betyder, är ovisst. Att 

10‘ sva h,,ru VG.* ÖG.* det skulle komma af munder, hemgift, 
U. SM.* VM* Sk * til sva 1. huru my- såsom Schlegel (KA. Jur. skr., II. 371 
kils, så 1. huru myckel, OG. Vap. 20: not.*) anser för otvifvelaktigt, kan icke 
pr; R. 4: pr. sva myklu, adv:er, så myc- antagas; snarare kan det härledas från 
ket; s. ni. værri, mera, minna &c. VG.* mund, hand, äfven magt (se Mund), så 
L. \ M. II. M. 35. 3 ; ME. pj. 3^: l. Jfr. att m. eg. skulle betyda att hafva magt 

Of-, Imikil; Mykit. öfver en sak, bemägtiga sig, och så-
Mykilhughajer, adj. storsinnad, hög- lunda beteckna att rättigheten att taga

en del af den döda hustruns gods är 
Mykit, adv. 1) mycket (med verb. = likasom ett tecken till mannens myn- 

T. viel, Fr. beaucoup), harma, minska dighet (jfr. Ih. Gl. II. 206; KR. GDL. II. 
^C' SM.* G.* Sk.* 337). En sådan bem. af o. m. synes
Jfr- 1 mikit. 2) mycket, ganska (med ock kunna förklara o. harnmvndcr. 
adj. 1. annat adv. = T. sehr, Fr. très). Myndes, se Minnas,
m. godviliajer, VG.* Om delta adv. Myndrikkia, f. mindre skuta. G.*, där
gäller d. s. som är anmärkt vid Mera T. öfvs. har cleyne schute. Ih. (Gl. d.
°Cvi ^j10118* °-) öfvs:r: ”scapha, qure unico remo

Mjlder, se Milder. promovetuV, och anmärker att sam-
Myllan (möllari, mölnare), m. möllare. ma ord ännu brukas i några delar af 

^M^ii ®'01 n" ®0;III. 147; ÖG.* ME.* Chr.* Sverige, äfvensoin mynda, ro en båt 
Möllu vterk (mollu værk), n. qvarn- baklänges; och i Dial. Lex. upptager

byggnad. ÖG han m. såsom ännu brukligt på Gotland
IMylna (molna), f. mölla, qvarn. VG* i bem. af en liten ökstock; numera sy- 

E.1 H. V. ind. 17; Sk. ME.B.ind.26. -no nes dock d. o. vara bortglömd!. Att 
bolker, VG.* Jfr. Ærilz môllæ. m. är större fartyg än båt, är tydligt

Mölnadastader, m. = mylnustajer. af sammanhanget i G., ehuru S-e (G.
ii.. v s- XXVIII) där finner bevis på mol-

Mylnu damber (-dam, Sk.), m. 1) qvarn- satsen.
damm. U.* SM.* VM. II. B. 22: i. 2) det Mynne, se Minni.
uppdämda vattnet vid en qvarndamm. 
farie at fiskum i -mme, Sk.*

Mylnudör, n. pl. qvarndörr. VG.* Jfr.
Liuta 1.

Mylnohiul, n. qvarnhjul. VG.*
Myllu reje (mölno reje), n. qvarn- 

redskap. VG.*
Mylnu stajer (möllostajer, mülnæsta- SM.* 

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.

Mynt, n. mynt. VG. I. Br. 4; U. Kk. 7: 
9. not. 91. stokholms m., Chr.*

Myntare, m. myntmästare, konungs 
m., St.*

Myr, myri, f. (Isl. myrr, rnyri) myr, 
mosse. G.*

Myrkilika, myrklika, adv. mörkt. 11*

57
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Myr Ja (myrda ; mor Ja, SM. præs. niy- 
Jer, mijir, för myrjer, VG.* Bj. impf, 
myrji, sup. myrt, part. pass. rnyrjer), 
v. a. (eg. nedgömma, prov. myra, rnyla, 
möla, jfr. Rz. s. 450; således äfven göm
ma en dräpen människas lik för att 
hålla dråpet hemligt; Isl. myrÖa =) mör
da, i hemlighet dräpa. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM. I. M. 3:4. jfr. §. 2 ; II. M. 25: pr; 
H. M. 16; Bj.* Sk* ME. H. 2; DrVl. 29; 
Chr.* )( (medh vilia) drsepa, ME. E{xs. 
34:1; H. 2; St. H. 2: pr, 1; Chr. Æ. 12: 3 ; 
H. 2. m. man saklösan for psenninga skyld, 
o: för att åtkomma hans pänningar, 1. 
låta lega sig till att mörda, VG.* Att 
d. o. brukas angående ett barn som af 
våda dräpes, ME. EJs. 34:1, kan ej för
klaras annorlunda än som ett fel. Med 
den ursprungliga bem. af o. m. öfver- 
ensstämmer närmast den beskrilningen 
på mord, då den som myrjir man sä- 
ges bæra i fiselster ok lseggia a lön, 
ÖG.* ME* St.* Chr. H. 1, 1. då det sä- 
ges att den dräpnes lik värjer fört i 
mosa ælla kær sella (n. han värjer) 
i vatn ut kastajer, VM. I. M. 3: 2, jfr. §. 
4, hvarmed således det eg. känneteck
net på detta brott ulmärkes; men att 
under denna benämning i oeg. och vid
sträckt bem. blifvit hänfördt äfven an
nat dråp, hvars upphofsman ej gifvit 
sig tillkänna och ej blifvit känd, synes 
däraf, att i ÖG. Dr. 12. den, för hvilken 
dulgadråpsböter skola erläggas, säges 
vara mördad, och att böterna för så
dant dråp fått namn af mor Jgseld. Jfr. 
MorJ, Morjgseld, och mina Jur. afh. s. 
35. not.

Myta, Myjerni, se Möta, Möjerni.
Myjer, se Myrja.
Ma*, se Jak.
Msed, se MseJ.
Msedeborgere, m. medborgare, bor

gare i samma stad. Sk.*
Msela (mêla, G.), v. n. och a. 1) tala.

G.* m. gen 1. i gen, Sk.* Jfr. Gen-, Til-, 
bin msela; Vijermseli. 2) föra talan, an
ställa åtal (inför rätta), m. a man 1. vij 
konn, VG.* m. til mans, VG. I. K. 12: l; 
ÖG. Kr. 5: pr; 29: i. m. at manni, ÖG.* 
mseli (annars) m., föra en annans talan, 
vara målsman, VG.* m. manni ofna hsen- 
der = m. a man, Sk * m. seftir manni, 
anställa dråpsprocess, Sk.* serse Je ey 
mselsende, o: komne till mogen ålder, 
så att de kunna själfve föra sin talan, 
Sk.* Jfr. At-, Lagh-, Til-, Æptir msela; 
pingstsemna, f. 3) säga. Sk.* m. manni 
ssekta orj, ÖG.* sum (fyrra) mselt ser, 
VG.* VM.* Sk.* sva ser mselt, o: stad- 
gadt, H.* Jsese mal serse al til ens rset- 
tse mselt seftir loghum, det är så sagdt 
1. stadgadt, att därom skall gälla sam
ma rätt, Sk.* 4) nämna. Sk.* 5) lof- 
va, ut fästa. VG* ÖG.* SM.* VM.* ME.* 
St.* Chr.* sum han (n. gsestrin) mselti 
hanum (n. eghandannm), Bj.* m. til köps, 
o: lofva att köpa 1. sälja (jord), )( fse- 
sta andrum iorj at köpa, se Fsesta 8.

Msela (malse, Sk.), v. a. 1) mäta, prov. 
måla. ÖG.* SM.* Sk* Jfr. bp msela, 
Lijsmeli. 2) värdera. Sk. I. 94. not. 86; 
160. n. 44. 3) sälja ut (handelsvaror)
efter mått. Sk. V. 6:1, 30.

Mselder, m. (Isl. meldr) mäld, säd som 
blifvit förd till qvarn för att malas 1. 
är malen. brsenna qvsern seller mseld, 
ME.* Chr.*

Mseli (male), n. tal i allrn., se For-, 
Gen-, Lagh-, Til-, ViJcrmseli ; särskildt: 
1) talan inför domstol. Se Msela 2; At-, 
Æptir mseli. 2) det tal, som af gifto- 
man hölls vid qvinnas bortgiftande (se 
Giftar mal 1). Se Munder 2.

Mseli stang (mali stang), f. mätstång. 
ÖG* SM.*

Msellum, mselli (milli, G. msellu, msel
lin, msellan, msellir, millom, millan, e- 
mellom, emellan), præp. m. gen. (Isl. å 
1. i medal, å 1. i milli k milium, 1. blott
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milli, milium) mällan. 1) eg. dat. pl. 1. 
sing, af inæpal, med förutgående præp. 
i 1. a. i bya, perra, fripa m., = in 
medio pagorum &c. VG.* SM.* i m. 
manna, perra i m., VG.* H.* Sk.* tvar 
stuvur ok toptargarper i m. (n. perra), 
VG.* lati atmæli a m., n. mällan det 
erbjudande af böter som då skett, och 
hvar gång han sedan bjuder böter,
G. * sin i m., sinni 1. sinne (för sin i) 
m., sina *1. sinæ (för sin a) m., sinæ 
i (för sin i) m., se Sin, pron. pers. 
pæs i I. pæssi m., pæs a 1. pæssa m., 
se pæn. pæri (för pær i) m., se pær. 
ganger (uppi, n. pæs) i m., dessemäl- 
lan, mällanåt, VG.* G.* 2) utan förut
gången præp. m. topt ok akra, tom g»ta 
ok akragærÿ es, konungs ok biskups, 
&c. VG.* U* SM.* VM.* Sm.* G.* Bj.* 
Sk.* ræt m. ra ok rör, a: från det ena 
råmärket till det andra, U. V. 17: 5. bola, 
gulfa, bya, akra &c. m., VG.* SM.* VM.*
H. * Sm.* G.* hundara &c. m., då hemuls- 
mannen 1. säljaren är i ett annat hun- 
dare, U. M. 45: pr; Kp. 5: pr. föra van
fört tolk bya m., a: från den ena byn 
till den andra, U. Kp. 11. manna, perra 
&c. m., VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* 
Sk.* Chr. Kg. 13: l; 24: i. &c. bot m. sy
stra, a: om en syster dräper den an
dra, VM. I. M. 1: 4. teller ok perra m., 
a : mällan tre och sex marker, Bj. 5:1. 
byamællum f. bya m., U* handa in., se 
Hand 2, Handamælli. m. sin, se Sin, pron. 
pers. alla barn m. sin 1. sik, o: med 
hvarandra, ME. G. 10: 1; Chr. G. 10: l. 
m. pæs, se pæn. stupar rum aer m. (n. 
hns ok tiaeldru), VG.* svin &c. ganger 
m., n. mällan gärdsgårdsstörarne, ÖG.* 
Jaer skal han lata m. sva langt &c., o: 
så lång tid mällan söndagarne, VM.* 
fripa m., från den ena fredstiden till 
den andra, 1. på de tider då ej sådan 
fred är; se Friper 5, 6; jfr. An 1, Bil
der, Karina, Köpping, Sunnudagher,

Tiaeldra, ping, pingarip. m. olafsmæssu 
ok til mikialsmaessu, där antingen til sy
nes böra gå ut, 1. för m. läsas fran, U.* 
m. barts epa (för ok) brunar, G.* bol- 
stap, pingaripi, pingaripum, bolstapum 
m., för bolstapa &c. VM.* pings (för 
pinga) m., se ping. karinu, laghsaghn, 
tiaeldru (gen. sing, för pl.) m., se Ka
rina &c. kiinnu villir m. skipti givas, o : 
såsom mällangift å ena sidan, SM. J. 
12: 3.

Mæltebodh, f. se Mæltestugha.
Maelto gulf, n. mältgolf. St.* 
Mæltehus, n. = mæltestugha. U.* 
Maeltelave, maeltolagbe, m. mältlafve, 

en lafve, på hvilken korn mältes. St.* 
Mæltestugha, f. mälthus, mälta. St.*, 

där äfven nämnes maeltebodh; det ena 
af dessa ord skulle då betyda det ställe, 
där maltet torkas, om det ej snarare 
är felskrifvet för kölna.

Mæn (men), conj. (sammandr. af mae- 
pan) 1) medan. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
ME.* St.* Chr.* æ m. (emen, G.), så län
ge som, se Æ. atte m. (n. han) matte, 
så länge han kunde, VM.* 2) emedan, 
därför att. m. pe hitto aenkte, ME.* 
Chr. Tj. 13: i. — Jfr. Maep, Maepan.

Maenga, v. a. mänga, blanda. Chr.* 
Jfr. Omaengder.

Maer, se Jak.
Maerae, se Mere.
Mæri, f. märr, sto. VG.*
Mærki (merki, pl. gen. -ia, dat. -ium), 

n. (af mark, n.) 1) märke i allm. hvar- 
igenom ett ting kan igenkännas, sigliia 
m. (ok iartækn), sighia pæs m., a: be- 
skrifva ett ting, så att det därigenom 
kan igenkännas, U.* SM. pj. 12:1; ME. 
pj. 31 ; St. Thj. 11 ; Chr. Tj. 32. 2) mär
ke som sättes på ett ting genom stämp- 
ling, inskärning 1. på annat sätt. G.* St. 
Kg. 16: l; Kp. 21: 4. stadsens m., St.*, 
men m. orätt för mark, se Mark 2. m. 
sit a læggia 1. sætia, sätta på ett ting

C*
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det märke, som man plägar begagna 
för att visa sig vara égaré, Sm* Bj.*
G. * St. B. 15: 2 ; jfr. Homeyer, Die haus- 
und hofmarken, s. 321, 334, 335. sit m. 
ofna træ læggiæ, sätta sådant märke 
på ett trä där man funnit bin, Sk.* 
læggia m. a m. annars, sätta sitt märke 
på ett ting som tillhör en annan, och 
förut är försedt med hans märke, för 
att på det sättet göra den andres 
märke okännligt och tillegna sig tinget 
(jfr. Amærki), U.* SM.* VM. II. B. 26: l;
H. V. 22: pr; ME. B. 32: 1; Si. B. 15:1; 
Chr. B. 43: pr. skæra annars mans m. af, 
St. B. 15: 2. tve dela um et m., o: tvi
sta om ett ting som är tecknadt med 
ett märke, hvilket båda säga vara sitt, 
och hvarmed således båda vilja bevi
sa sin eganderätt, U.* VM. II. B. 26:1 ; 
H. V. 22: 1; ME. B. 32: 1; Chr. B. 43:1. 
tve dela um likt m., SM. B. 29: i. Jfr. 
Bols-, Yedhermærke. 3) råmärke. ÖG.* 
H.*G.* ganga i sit m., o: till det rå
märke, där han påstår gränsen vara, 
VG.* värjer man dræpin innan Jæt m., 
o: inom den stadgade gränsen, n. 60 
famnar från sitt hus, hvilken bestäm
melse föreställes likasom ett råmärke 
som utvisar hemfridens omfång, U.* Jfr. 
Landa-, Ba-, Bör-, Skogha-, Skogs-, Sok- 
na-, Sten-, Træ mærki.

Mærkia (mirkia, Bj.), v. a. (Isl. merk- 
ja) I) märka, eg. genom att sätta mär
ke på något. VG. I. FB. 7: pr; II. U. 14; 
ÖG.* SM.* G.* Sk.* ME. B. 29: l; St.* Chr. 
B. 39:1; Add. D. 3; jfr. Homeyer, anf. st. 
s. 328, 329. Ja skal han m., sijan en 
han -kter ir, G. 38, där fråga är om 
tjuf, som utan tvifvel märktes genom 
öronens afskärande. ser hon (n. notvak) 
mærkt, n. genom uppsatta tecken, t. ex. 
granruskor, omkring vaken, SM.* Jfr. 
Omerkter. 2) utmärka, bestämma, m. 
kirkiustæji, VG* m. tækt, H* innan 
dagh .. ok dagher -kis innan sex vikum,

a: med dag utmärkes här en tid af sex 
veckor, Bj. 26. Jfr. Af-, Ltmærkia. 3) 
märka, iakttaga. SM.* thetta ser -ande, 
framledhis -ande, o: är att märka, bör 
märkas, St.*

Mærkilika, adv. märkligen, tydligt, ni. 
pröva, ME.*

Mærkiliker, adj. märklig, betydlig, 
-lik nöj, -likt embete, oliudh, ME*St. 
Add. A, F. 2; Chr. B. 31: pr; Tg. 43: pr.

Mærjri, se Miærji.
Mæssa, missa, f. (af Lat. missa, se 

VG. Lat. gl. d. o.) 1) messa. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* G * )( ottusanger, aptunsanger, 
ÖG.* U.* Sin.* Jigiande m., tigande mes
sa, så kallas nattvardsmessan och in- 
stiktelseorden, hvilka i Romersk-katol
ska kyrkan med låg röst läsas 1. sjun
gas, VG.* U. Kk. 14: 7; VM. II. Kr. 17. 
Jfr. Mot; BruJ-, Liksto-, Sialamæssa; 
ïôrstomæsso öl. 2) = sialamæssa. U.* 
SM* VM.* H. Kk. 8; Sin.* 3) messa till 
helgons minne, 1. annan kyrkans hög
tid. Se Bartholomeus-, Botulfs-, Eriks-, 
Eskils-, Hinders-, Hælghuna-, Jacobs-, 
Katrina-, Kirk-, Kyndil-, Lafrinzs-, Ma- 
riu-, Martins-, Mikials-, Mor-, Olafs-, 
Pancrazs-, Pætars-, Symonis-, Thomas-, 
Val bor gli a-, Vlians-, Ælinar mæssa; A- 
postla mæssu dagher.

Mæssn bok, f. messbok. Sm.*
Messu dagher, m. messdag. G.*
Mæssu fall, n. inessfall. U.* G.* göra 

m., a) säges vanligen om prest som 
försummar inessan; ÖG. Kr. 5:1; U. Kk. 
13: pr; SM. Kk. 10: pr; H.* h) äfven om 
bannlyst människa som kommer i kyr
ka och därigenom vållar inessfall. U. 
Kk. 14: 7; 19: 4; om denna händelse sä
ges det alt m. görs, H. Kk. 19: 4,1. fore 
hans skyld värjer, SM. Kk. 10: 3. fam., 
om socknefolket, ÖG. Kr. 24: l.

Mæssufat, n. pl. (Isl. mcssuföt) = mæs
su klæji. VG.*
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Mæssuhakul, in. (Isl. messuhökull, AS. 
mæsse-hacele) messhake. VG.* Sm.*

Mæssu klæji, n. pi. messkläder. ÖG.* 
U.* SM.* VM. II. Kr. 6: 3; H. Kk. 3.

Mæssu reje, n. eg. messredskap; = 
mæssu klæji. SM.* Jfr. Mb. D. Gl. o. 
messerede.

Mæssu skrujer, in. messeskrud. U.*
Mæssusærker, m. mess-skjorla. VG.* 

Sm.*
Mæstari (mæster, U.), m. (Lat. magister)

1) mästare, lärare, soin -ren sigker 
&c., den mästare som här menas, tor
de vara K. Salomo, bland hvars ord
språk flera finnas (t. ex. c. 15:10, 32; 29: 
i.), soin kunna åsyftas, H.* Då mæster 
andris provaster &c. nämnes, U.* är ni. 
en lärdomstitel. 2) styresman. Se Bor- 
gka-, Hof-, Kökonuestare.

Mæt (miæt, ME.), n. I) värdering, æp- 
tir inætsinanna mæti, Chr. Kp. 2- 2. ta- 
kis ut rnæj samu mætum, o: hem följ
dens värde återgifves i pänningar eff er 
den värdering som gjordes då den gafs 
(i niætnmn niarkuni), VM.* 2) utmät
ning. U.* VM. I. pg. 5: 6; II. pg. 17: pr; 
H. pg. 9: pr; ME.* Chr. Tg. 31. döma m. 
i garj mans, U.* næmnas til mæts, var- 
dka næmder i m., o: till förrättande af 
utmätning, VM.* Chr. Tg. 33: pr. vræka 
m. fra garji sinum, o : dem som skulle 
förrätta utmätningen, U.* i m. ganga, 
utmätas, Chr. Tg. 30. Jfr. Bita 2.

Mæta (miæta; mathe, Sk. V. 5: 51 ; impf, 
pk niatu; part. pass. mætin), v. a. 1) mä
ta (med rymdmått), m. fyra qvarter, 
Sk.* m. medh stopum, af matnm, i tun
nom, St.* m. ut mej minni spanni, n. 
vid försäljning af säd &c., )( köpa in 
mej merom spanni, Bj.* Jfr. Ut mæta.
2) bestämma ett tings värde, beskaf
fenheten af en åkomma 1. gjord skada 
i afseende på den ersättning 1. de bö
ter som därför böra utgifvas &c. m. 
klæji, skaja, spiæll, sar, væj, Jinf-

naj «ce. VG* ÖG.* U* SM.* VM.* IL* 
Bj.* Sk.* ME.* St.* Chr.* værja ok m., 
VG.* ok Jær (n. a Jingi) m. lata, o: 
skall man låta värdera tjufgodset, ME.* 
böte æpter tby thet mætit vardker, Chr. 
B. 53. m. böter, bestämma böternas be
lopp i förhållande till lytets beskaffen
het, Sk.* sva sum nuen mæta Jera mæl- 
lum, o: bestämma huru mycket humle
gårdens égaré bör betala för platsens 
begagnande, VM* giva (n. hemföljd) 
i mætnum niarkuni (då epithetet mætin 
är hänfördt till niarkuni i st. f. det gif- 
na godset), se lark 2. 3) utmäta. ÖG.* 
VM. I. pg. 5: pr, 1; II. pg. 17: 2; St.* m. 
lösöra &c. U.* VM. II. pg. 17: pr; II. p. 9; 
ME* Chr. Tg. 27: pr; Eds. 34. m. sak mans, 
SM.* mæt skal mætas, H. pg. 9: pr. m. 
fore manni, göra utmätning hos honom, 
U.* VM.* H. p. 4: 2; 9: pr; Chr. Tg. 28, 
30. m. fran manni, Chr. Tg. 29. m. hvar- 
ium sva mykit, a: åt hvar och en som 
har del i böterna, U.* VM. II. pg. 17: 5. 
lualsæghandanum mætis sin rætter, ME. 
Kg. 28. iorj varier mætin under kn- 
nnng æller malsæghanda, VM.* havi Jæn 
iorj hun mætin var, o: åt hvilken hon 
var utmätt, U. p. 8: pr. ni. lit sak mans, 
tva pænninga, dombrnt &c. ÖG.* U.* H.* 
ME.* Chr. B. 45: 2. Jfr. Ut mæta, Ofmæ- 
tin.

Mætans mæn (miætans mæn, mættens 
men), m. pl. 1) mätismän, värderings- 
män. VG.* ÖG.* VM.* æptir -manna or- 
Jmii, VM.* 2) utmätningsmän. VM.* — 
Jfr. Mætsuiæn.

Mætans ©rj, n. värderingsmäns ut
låtande, mälismanna ord. VG.* Jfr. Mæt- 
orj.

MætorJ (miætsorj, mætsordh), n. = 
mætans or J. U.* æptir gojra manna -Juin 
ok forskælum 1. virning ok -Jum, rnæj 
tvæggia manna vitnum ok -Juin, Bj.* 
æptir finra &c. manna -Jnm, ME.* St.* 
Chr. J. 7. Om d. o:s bildning se Bana or J.
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Mætsejer, m. värderingsed. tvæggia 
manna m., U.*

lætsmæn (miætsmæn), m. pl. 1) = mæ- 
tans mæn 1. ÖG.* (u. Miætans mæn) ; U.* 
SM.* VM.* ME.* æptir (fiura dec.) -man
na orjum, U.* SM.* VM * H.* ME.* St. 
Kp. 10. not. 52; Chr. B. 7: 2; 9: pr. dCc. 2) 
= mætans mæn 2. U.* VM. I. pg. 5:1 ; 
II. pg. 17: pr, 2, 5; ME.* Chr. B. 45: 2; pg. 
29.

Mætsordh, se Mætorj.
Mætsordhan, f. = mætorj». St.*
Mættena bok, f. handbok för otte- 

sångsgudsljensten, vmatutinalis liber, in 
quo officium ecclesiasticum matutinum 
continetur' (Dnfr. Cl. o. matutinalis li
ber'). Sm.* I första delen af d. o. igen- 
kännes lätt Lat. matutina n. hora, som 
är den första af de så kallade horce 
canonicœ, hvaraf kommit det Fht. mat
tina, mettina (Graff, Ahd.Sprachschatz, 
II. 708), Mht. mettine, mcttene, mette 
(Möller und Zarncke, Mhd. TVb.ll. 162), 
och NT. mette.

Mætter, adj. mätt. Se llmsetter.
Mætti, n. mätte, mättande, vara skil

der at um mal ok m., allitt. VG.*
læj», mej», mæd (mij, G., mæjer, mæ- 

der, maj), præp. 1) med, betecknande 
något som man har, 1. det hvarmed nå
got är förenadt. barn var föt m. naghl 
ok næsa dec., bo ofna husætoft m. litlu 
utlænde, Sk.* skæra torvu m. bloji, o: 
den blodiga torfvan, VG.* varam. bar
ni (digher), VG.* Sk.* gud m. sina na
ja (för sinum na Juin), VM* mæj Jrim 
dec. mannum, mæj frændum dec., n. så
som närvarande vitnen, VG. I. p. 13; II. 
pj. 47 ; VM.* G.* ME. Kp. 2: 2; St.* Jfr. 
Synar vitni, Yitni. 2) med, betecknande 
verktyg hvarmed, 1. medel hvarigenom 
något görs. dræpa man m. knivi, VG* 
sia annan m. hornum, stang dec. ÖG.* 
skryja sik m. tiund sinni, U.* m. bön 
seller m. pænningum, VG.* förgangam.

(n. fote), rökilsi dec. (n. Jær) m. köpa, 
U.* 3) genom, betecknande sättet hvar
på något sker. tapas m. styld seller m. 
rani, VG* hæmna m. sarum dec. VG. I. 
O. 2. dræpa dec. m. vaja 1. vilia, ÖG.* 
Sk.* dræpa dec. m. ratbet rath, Sk.* m. 
fianda raji, G. 13: pr. iorj ær m. arf 
til komin, m. köp seller skipti fangit, 
U. J. 2: 4; 13: 4. iorj köpis m. gull, Sk.* 
vighias m. kirkiu liusum, U.* bôtæ m. 
thrætiuge mark, Sk.* gilder m. vaja 
gseldum, U.* ryvi (köp) m. III markum, 
o: han må rifva köpet, men skall då 
gifva den andre tre marker, VG. I. J. 2: 
pr; II. J. 1. han varjer fræls m. Je salu, 
U. Kg. 3: pr ; SM.* vil han Jær m. iorj 
köpa, n. på grund af sin släglskap, U. 
J. 2: i. dylia, væria, sværia, vita, vitna, 
byrja m. eje, umstaju mannum dec., se 
Dylia dec. m. Jingi ut taka, se ping, 
ejer ær ater brutin m. næmd, ÖG.* 
land skulu m. laghum byggias, U.* Jæt 
gar til Jin m. repe, a : genom mätning, 
Sk.* Je mæn ban var bysætter m., a: 
som dervid biträdde, St.* 4) tillsam
man med. stiæla 1. bæra Jiufsak m. an
drum, boa i by m. andrum, Jer Jær 
æru m. i flok dec., Jær m. hanum varo, 
Jem (mannum) han var Ja m., vara i 
styld m. fæjær sinum, Jer sum m. ha
num hioggu, dec. VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* 
höf Ja m. ætinni, VM.* æta 1. bava mot 
m. manni, VG. I. Md. 1: 3. Jer skulu m. 
(n. hanum) ganga, VG. I. p. 5: pr. siæl- 
ver m. (n. Jem) fylghia, U. Kp. 9: pr. 
valde m. sik tolf dec. U * SM.* liggia m. 
konu, a: hafva lägersmål, VG.* Sk.* i 
siangu m. konu, Sk.* varja inné takin 
m. konu, VG. II. K. 58. hava barn m. ko
nu, U. Æ. 18. kona later lighra sik m. 
manne, VM. II. Æ. 18: 3. fiætra man m. 
konu, ÖG.* taka Jræl i ætm. sik, VG. 
II. A. 32. Jæt sum hvart Jerra atte m. 
andru at taka, den egendom som den 
ena maken skulle få med den andra,
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OG.* ME.* bans landi ni. hanum, a : soin 
är landsman med honom, från samma 
landskap som han, )( af Jy lande «ce. 
VG. I. p. 13. folklands syn vitnar m. hun- 
daris syn, sanna, standa, vitna, svaeria 
m. nianni, U.* SM. B. 19: 3; pg. 4: 2; 5:1; 
VM.* gnd varji m. us, VM.* haver 
tompt m. sik aker «Ce., om åkrens «ce. 
läge öfverensstämmer med lomten, ÖG. 
B. 2: i. thet skiptis m. skallalaeghis maen, 
o: mällan dem, Ghr. B. 22: 2. m. allu, se 
Alder 1. 5) tillika med. annar m. Iianuin, 
m. barni bana næmna, kona varier dræ- 
pin ni. barni, koma m. mannnni tolf, «ce. 
VG.* ÖG.* Ü.* SM.* Bj. 14:17; Sk* St* 
koma m. inlejning, fastiim «ce., maej tolf 
pæntri ortogh, U* far undanm., n. det 
som han har stulit, VG. II. p. 9. kom- 
bcr han undan m., n. det röfvade god
set, ÖG. Vap 31:5. baeri ater .. m. svor- 
num eje, U.* böte .. m. vaja eje, ME.* 
Jaet aer öre (a: öris bot) m. tolf man
na ej «ce. ÖG. B. 24: 4. m. kunungs rae- 
te, Sk. 1.138. lytis bot gange ut m. sa- 
ra botum, a: på samma gång som des
sa, ME.* miaetis tha ut.. m. saköranum, 
a: tillika med de i det föreg. nämnda 
40 markers böter, St.* Je aegha han 
fanga laeta m. malsaeghandanum, a: med 
hans hjälp, ME.* Jaer m., därjämte, dess
utom, SM. Kk. 1: i ; St.* fi) hos. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* Sk* ME* St.* 
qvarsaetu tak m. Jem (n. sum) sæuiber 
a, a: det omtvistade godset nedsättes 
hos den «ce. VG. I. p. 11. leta raet sin 
m. manne, St. Kp. 11: pr. hema ni. sik, 
VM.* inne m. sik 1. andrum, VG.* ÖG.* U. 
Æ.7:l;pg.8:3;VM.*Sk*ME.* værainne 
m. manni, vara hos en annan för att 
aftjena böter med arbete, U. p. 7: 3. ?) 
i öfverensstämmelse med, enligt, m. la- 
gkum, gujs raetti, kirkiu raet, laghmæ- 
li «Ce. VG.* U.* SM. G. 3:3; pg. 9:3; VM.* 
Sm.* Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* Chr.* m. ræ- 
tae 1. raeto (dat. n.), enligt det rätta,

lagligen, Sk. I. 81. m. bön (mans), på 
begäran, U.* G.* m. Jy, därför, ÖG.* 
U. Kk. 9: 1 ; Sm. 7:1 ; G.* V Jy at, a) på 
det sättet att. Sk. I. 125. b) i anseende 
därtill att, därför att. VG.* ÖG.* SM.* 
Sm.* G.* Sk.* c) så att. m. Jy at hon 
visse «Ce., vetande, ÖG.* 8) i afseende 
på, angående. Jaet understandum vir m. 
Jem mannum «ce. VG. I. B. 2. 9) utmed, 
gata (ligger) m. by aendlangum, ÖG.* 
in 1. ut m. ramarkum ganga, gå utmed 
råmärkena, inanför 1. utanför dem, ÖG. 
B. 1: 6; jfr. innan huvuj ramarka «ce. 
B. 2: pr. m. vaegh 1. garji fram, up m. 
diki, U.* ME.* 10) d. o. förekommer 
någon gång öfverflödigt. Jry pund m. 
smör, haeraj skyldar egh utan m. ku- 
nunge, ÖG.* 11) adv:er därjämte, tilli
ka. bonda fae m., hans fae var m. sto- 
let, koster varja m. taknir, ok m. tylp- 
tar ej, ok m. Jrea marker, «ce. VG. I. 
A. 20; R. 13; ÖG.* U.* SM.* VM* Sm.* 
Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* Jæt ær öre (o: 
öris bot) ok m. vaja ej, ÖG.* ængin 
ejer m., a: utan någon sådan ed som 
i det följ. stadgas, U. V. 12: pr. aer eig 
m. thetta ordhit, n. forvunnin (t. ex. for- 
vunnin haerianson), o: följer ej med, sä- 
ges icke, St.*

MaeJ (mej; met, VG.), conj. (förkort, 
af maejan) medan. VG. III. 74. (jfr. not. 
33); ÖG.*(u. Maejan); U.* (Maejan); SM.* 
(Maejan); ME.* (MaeJan); St.* Chr.* Jfr. 
Maen, Maejan.

Maejal, n. (N. medel) 1) det medler- 
sta, medlet, i maelli 1. maellum (för maej- 
li 1. maejlum), se Maellum. Jfr. Mæjul 
gar Jer ; Mijalhaghi, -JriJiunger, och 
Maejal upland, VG. ind. n. pr. 2) i sam
mansättningar (= Isl. medal) : det som 
är af medelmåttigt slag, hvarken det 
bästa 1. sämsta. Se Maejalklaeji, -korn.

Maejalklaeji, n. pl. kläder af mällan- 
sort, hvarken de dyrbaraste 1. sämsta 
man eger. VG.*
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MæJ»al korn, n. säd af ordinär god
het, livarken af bästa 1. sämsta slaget. 
SM.*

Mæÿan (mi]»an, G. mædhsens för mæ- 
dhæn hans, VG.*), conj. 1) medan, under 
det att. VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* H.* 
Sm.* G.* Sk.* ME.* se m., a) alltid me
dan. VM. I. B. 8: l. b) så länge som. VG.* 
ÖG* SM. G. 5: 1. not. 69; VM.* (u. Æ); 
G* Sk.* ME.* Chr.* c) så långt som. SM. 
Kk. 6; VM II. B. 1: pr; ME.* d) till dess 
att. VM.* (u. Æ). Jfr. Mæ}>, conj., Mæn.
2) då, när, emedan. VG.* U.* VM.* H.*
3) adv. emedlerlid, under iiden. H.* Sm.* 
G* St*

Mæÿer, se Mæj», præp.
MæÿfylghJ, f. = hemfylghÿ. U.* VM.* 
Mædfærÿ, f. (Isl. meôferô) handlings

sätt, uppförande. VG.*
Mæ]>liingu inan (midhlungu man), m. 

(af nurjdiinga, Isl. miôlungr, medelmåt
ta, hvaraf miÖliings-maÖr, medelmåttig 
människa, BH.) en människa af medel
måttig 1. vanlig storlek. H.*, där dock 
-gu manni kan vara skrifvet för -gum 
manni, då -ger vore adj., medelmåttig. 

Mæÿsumar, se Mijjsuinar.
Mscjjul garder (miÿal garjir, G.), m. 

mällangärdsgård; 1) gärdsgård mällan 
åker och nyodling. )( vreta garjer, VM.* 
2) gärdsgård mällan åkrar 1. ängar. )( 
tagarjjer, G.*; en sådan gärdsgård kal
las nu på Gotland millentäun, hvareinot 
gärdsgård vid väg kallas äuttäun (= ut- 
tun), utgärdsgård.

Mæÿærni, se Möjterni. 
lö (moy, G. pl. möiar, möia), f. mö. 

VG. I. G. 6: l; Br. 2; II. Add. 8, 12: 2; U* 
SM* VM.* Sk * ME. G.3; Egn. 18; St.G. 
3. vari slik lagh um ænkio sum um mö, 
n. mö som låtit lägra sig och fått barn, 
VM.* Jfr. Rona, Bruttu mö.

Möbarn, n. flickebarn. VM.* Sk.* 
Mögh, f ? (Isl. myki, f. N. myk, mök,

f. ND. mög) dynga, prov. mög. Sk. IV. 
4. nolt. 52, 56.

löghdyngh (möding, mydding),? (ND. 
mödding, af mögdynge) dynghög, prov. 
mödding. Sk.*

Möghliker, adj. möjlig, mæÿ -kum 
beÿslum, mæ}> -ke bön, med enträgna 
böner, öfvs. från Lat. ea qua decuit 
instantia, U.* SM.*

Möiar alder, m. (af alder 3) mödom, 
mö later lighra sik af (1. a) -dri, a : från
l. under mödomen, )( annan tima &c. U.* 
VM. IT. Æ. 17: pr.

löllari, lölna, se Myllari, Mylna.
Mönbo (pl. -bo för -boa), m. invåna

re på Danska ön Möen. Sk.*
Möta (myta, G.), v. a. m. dat. 1) möta.

m. manni, VG.* ÖG* U.* SM.* H. Kg. 11: 
pr. vaghn möter vaghne, vatn möter, 
ansvar möta manni a Jtingi, ÖG.* taki 
möter taka, se Taki. fyrsta mot J>a‘r 
han mötir, VM.* andrum möter hvar- 
te lagh ella pæninga, svaranden instäl
ler sig hvarken för att fria sig med ed 
1. för att betala, St.* han skal lata m. 
sit qvitto bref, o: förete det qvittens 
som han fått af borgenären, ME.* Mö
tas, dep. möta hvarandra. VG.* U. M. 9: 
i; 29: 2; p. 14: 2. not. 100; SM.* mötes æg 
ok lægger, se Lægger 1. -as a enu J>in- 
gi ÿiufnaÿer ok saramal, om två per
soner komma till tinget, af hvilka den 
ene anklagar den andre för stöld, och 
denne tilltalar den förre för sår, VM.* 
synrætta ok lagha hæfÿir -as, den raka 
rågången och den ena partens besitt
ning mötas och strida mot hvarandra, 
då besittningen sträcker sig utöfver den 
gränsen som rågången utvisar, ÖG. B. 
28: 4. 2) gränsa till. æng möter akre, 
hiorjvalder möter akrum &c. ÖG.* U.* 
SM.* ME. B. 21: 6. akrar möta (n. diki), 
U.* Mötas, dep. gränsa till hvartannat. 
bya eghnir, by ok almænninger, deldir, 
hior}>vallar &c. -as, ÖG.* U. V. 4: l; 17:
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5; SM. V. 14: pn 20: 5 ; 23: 2 ; Gotl. 25: 2; 2) (räffa. VG.* Ü.* VM. II. Kr. 10: l. han 
ME. B. 21:6. et i mijiu mytis, att freds- ma ey na Jy &c., o: han (har förlorat 
kretsen och det utomkring densamma det som han hade lånt och) kan ej 
liggande landet mötes, o: gränsen dem skaffa det igen, Sk.* 3) få, åtkomma, 
emällan är i midien &c. (jfr. Mijer), G. na utvæghum, VG.* giter eig sinu naît 
13: P1/ . !• nat, kan ej taga sitt gods (från tjuf-

Moja (moda), f. I) möda, besvär.ME.* ven), VG* han nar egh hemuld sinne 
St. Kg. ind. 22; Chr.* 2) trötthet, mater &c., han kan ej försvara sin egande- 
æller m., hvarmed kan menas hunger rätt, se Hemuld.
1. trötthet, såsom detta blifvil förstådt Nabo, m. (Isl. mibiii, ND. nab«) gran
at' Ih.; men likasom o. mater är osä- ne, prov. nabo. Sk.* 
kert, så är det onödigt att här tillägga Nadher, se Najir. 
o. m ö Ja en ovanlig bem., då det kan Nafn, se Namn.
likaså väl förstås om mödan alt för- Naghl, f. nagel, barn var föt insel» n.
följa det jagade djuret; se Mater. ok nsesse &c., allitt. Sk.*

Möja, v. a. göra. möda 1. omak. H.* Nagranni (næ-, user-, nergranne, ME. 
Möjerni, möjrini (mojami: myjrni, och St. i nyare hss.), m. (Isl. någran- 

G. mæjærni, VG.*), n. I) möderne (slägt). ni) 1) någranne, nära (men ej närma- 
OG.* SM.* )( fæjerni, se Fæjerni I. -nis ste) granne. )( granni, U * SM.* VM.* 
frsendi, VG.* ÖG.* U.* SM.*; )( fæjernis H.* ME. B.9:2. not.iO; 19;Chr.* 2) gran- 
frændi, se Fæjerni. frsendrini a -nit, ne i allm. Bj.* ME. Kg. 32; B. 14: pr not. 
Jsen sum næster ær a -nit, ÖG.* ofna 21; Sl.* Chr.* — Första delen af d. o.
""i8 S.k* shal ,mdir “• Sa,,Sa (= Ho11- na> T- nah> Isl. nainn, nära) fö- 
(jfr. Möjringar), ME.* Jfr. Fajor-, Mo- rekommer i samma bem. i andra sam- 
ÿor möjerni. 2) mödernearf, a) i allm. mansättningar (se Nabo, Navist), äfven 
VG. I. A. 5; II. A. 7,12; III. 73; G.* Sk.* i Isl., såsom näborinn, nâfrændi &c.
ME. )( fæjerni, se Fæjerni 2 a. b) i Nai, Naikka, se Ne, Neka.
synn. mödernejord. )( fæjerni, se Fæ- NakarstaJ, se NokorstaJ.
Pe™' 2 *»• Nakki, m. nacke. Se Hæl, pan.

Modhernes gardher, m. mödernegård. Nakra handa, Nakralejis, se Nokra 
St * banda, -lejis.

Möjringar, m. pl. slägtingar på mö- Nakur, se Nokor. 
dernet. OG.* Sm.* )( fæjrinis frænder, Nala, præp. (Isl. näliga, adv. nära) 1) 
OG. G. 20. Ja skal undi -ga ganga, o: nära. ME.* Jfr. Of nala. 2) hos. ME.* 
till hustruns slägtingar, då barn efter Nam, n. 1) eg. tagande (Isl. mun); 
henne ej finnas, OG. EJs. 18; jfr. Ja enskildt uttagande af pant, som en for- 
aervin fæjrinis frænder, c. 19. Jfr. FæJ- dringsegare gör hos gäldenären till godt- 
rmgar. görande af, 1. till säkerhet för sin for-

Möjrmi, se Möjerni. dran. ÖG. R. ind. 3; VM. II. M. ind. 25;
Möjrinis iorj, f. mödernejord. Sk* Sk.* gæra n., ÖG* al n. seen af laghj,

SM.* Jfr. Næma, Innam, Ræt namis. 2) 
det på detta sätt tagna godset. VG.* 
VM. II. Kg. 7: 6. taka n. mans fore gæld, 

i>aj v. a. m. dat. I) nå, räcka till. na U.* lagha n», det som på detta sätt är 
til (kirkiugarJs)mæJspiutsskapte,SM.* lagligen taget, VM* Jfr. Akernam.
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Kama tækt, f. (olofligt) tagande af 
nain, själfpantning. VM.*

Nam fæ, n. en annans fäkreatur, som 
man antingen intagit på marken, 1. till 
godtgörande af en fordran pantat. VG.* 
Jfr. Nam, Akernam.

Namn, nampn (nafn, Sk.), n. 1) namn. 
VG. IV. 14: pr; 19:1; SM. Kk. 1: pr; Gotl. 
22; Sk.* barn til -ns sighia, se Sighia. 
barni n. giva, VG. IL Kk. 1; VM. I. Kr. 4: 
pr ; G. Hist. 1. i n. fajurs &c. VG.*U.* 
SM.* VM. I. Kr. 6:1 ; ME. G. 5: pr. han 
skal Jy n. giva, o: nämna tinget, säga 
hvad det är som han vill söka efter, 
SM.* 2) titel, det som någon är 1. kal
las (utan att det är hans namn i eg. 
mening), laghmans n., VG.* kalla an
nan agnabak .. teller annur ful n., SM. 
M. 34. et af Jæssum -num sva sum hær- 
iansun &c. St.* Ja ær Jæssum mannum 
n. givit, a: namn af tjuf, 1. annat brott 
som de anklagas för, SM.* majer sel
ler kuna Jær Jæt n. ær givit, n. det 
som inefattas i den mot dem gjorda 
anklagelsen för hor, VM.* Jfr. Nijin- 
ger, Kristnam, Til namn.

Namni, se Nsemni.
Nanitki (natbnithi), m. (af na, nära, 

jfr. Nagranni, och niji) (eg. nära) släg- 
ting. Sk.*

Nappa, v. a. nappa, rycka. n. ax af 
akri, U.* VM.* H. M. 32: pr.

Naqvar, se Nokor.
Nar, nær (ner, G.), 1) ad v. när. VG. 

II. Add. 10; ÖG.* U* SM* VM.* ME. B. 
26: 5; pg. 39; Chr.* æ n., när som hälst, 
ME. Egn. 7. 2) conj. när, då. VG. II. Kk. 
2; U.* H.* G* Sk.* St.* Chr*

Nas, se Nsesar.
Nasin, nasinna, f. beqvämlighet. firi 

-nna 1. -no skyld, ÖG.* Ih., som här
leder d. o. från na, nära, och sinne, 
""quasi quod in animum cito se insinu
ât”, anför (Gl. o. nå) ur föret, till Laur.

Petri Postilla, ”nåsint och bekomligt” (= 
beqvämligt), hvilket han öfvs:r percom- 
modum ; och i Dial. Lex. anför han så
som ett i Södermanland brukligt ord 
nåsynt, som skall betyda: behändigt.

Nast,? häkta 1. spänne hvarmed qvin- 
nokläder sammanhäftas, slita n. eja 
nestla kunur (gen.), G.*, där T. öfvs. 
har mötzen adir bressen, och D. bryst- 
dug eller spenzel; men d. o. är utan 
tvifvel d. s. som Isl. nest, nist 1. nisti, 
n., hvilket af EJ. öfvs:s: spänne 1. häk
ta, och af Fr.: hvad som tjenar till att 
fästa 1. häfta kläderna samman om krop
pen; och af nast kommer troligen det 
nu brukliga nästa, som betyder sy fast, 
men eg. lär hafva betydt att fästa med 
häkta 1. spänne, såsom EJ. härleder Isl. 
nista 1. nesta af det anf. nist; i Norge 
brukas ännu o. neste i bem. af ”spæn- 
de, malle eller hægte i klæder'1 (A-n). 
Om n. betyder häkta, symes nestli ej 
kunna vara annat än märla 1. hyska; 
ty att dessa två saker höra samman 
till klädernas hopfästande, synes af det 
som sedan i G. säges: slitir Ju beji 
&c., då både häktan och inärlan på en 
gång lösslitas; om åter nestli betyder 
ett snörband, måste nast vara å ömse 
sidor fästade ringar 1. hyskor, genom 
hvilka bandet trädes. Jfr. Nestli.

Nat (pl. næter), f. 1) natt. VG.* ÖG* 
U.* SM.* G* ME* )( dagher, se Da- 
gher 1. nm nat, a) 1. um nattina ( )( um 
dagh), om natten, ÖG. ES. 9: l ; R. 12: pr; 
Sk.* b) 1. um ena n., en hel natt, ÖG. 
Kr. 7: pr, 1 ; 12: pr ; U. V. 7:1 ; VM. I. Kr. 
4: 2; M. 3: 3 ; B. 26, 28. natum (dat. pl.), 
om nätterna, G.* hælgha Jorsdags n., 
natten före Christi himmelsfärds dag, 
11* Jfr. Pascha-, Pingizdagha-, Surnar-, 
Vinternät. 2) dygn. VG.* ÖG.* U* SM* 
VM. I. Kr. 3:1; M. 22, 33:1; II. Kg. 7: 5 ; 
H.* Sm.* Bj.* G* Sk* ME.DrV1.18; Chr. 
Kg. 24: i. siu næter, siu natta gamal,
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VG* SM.* G. Hist. 6; ME. B. 14: 2. Jfr. 
Siunæter, Siumettinger. liiiglmrtan me
ter, VG.* ME. pg. 8; SV1. 11; St.* fiu- 
ghærtan natta dagher, se Dagher 3. nat 
ok iamlangi 1. ar, natt och år, o: ett 
år och ett dygn (jfr. Gr. RA. 222, 
223), se Jamlangi, Ar. til iemlanga ok 
aina n., G.* n. ok manager, se lanajer. 
nattar I. tvæggia natta gengærj, fæmtan 
natta fæmt, nattar 1. Jriggia dcc. natta 
tak, se Gengærj dcc. niu natta kalver, 
nio dygn gammal kalf, VG.* Jfr. Fo- 
Jer, Stæmna, Stæmnudagher, prenæt- 
tinger.

Nate tid, f. nattetid. Sk.*
Natorjer, se i\atvarder.
Natsanger, m. nattsång, den sista af 

de så kallade canoniska timmarne (jfr. 
Aptunsanger). Sm.* Jfr. Mb. D. Gl. o. 
nat san g.

Nattur (natura*, Sk.), f. natur. Sk.* 
Jfr. Synda.

Natvaka, f. 1) nattvak, som af pre- 
sterskapet hölls öfver lik. VG.* 2) en 
afgift till presterskapet för sådant natt
vak. VG.*

Natvarder (natværjer, natorjer), m. 
(Isl. nåttverör, natturör) nattvard, af
tonmåltid. se Daghvarder.

Nauger, ett ulan tvifvel genom skrif- 
fel vanstäldt ord, för hvilket bör läsas 
naud 1. naudr (Isl. nauÖ, nauör, f.). G.* 
Jfr. Nöj.

Naut, Nauter dcc., se Nöt dcc.
Navist, f. (Isl. nåvist) närhet, skiptas 

vijer firi -sta (gen., 1. nasinno) skyld, 
o: i anseende till jordens närmare 1. 
beqvämligare belägenhet, ÖG.*

Naja kona, f. = miskunna kona. vare 
n. systkana sina ok æi skiftes kona, VM.*

Najeliker, adj. ringa ; så synes d. o. 
böra förstås, då detsäges: firi -lik brut 
-lik (för -likar) böter taka, VG.*

Najir (nadlicr; naj, sing, förekom

mer i ME. Chr.), f. pl. 1) lugn, fred. 
VG.* Sk.* himirikis n., H.* 2) nåd (i 
allm. 1. i afseende på minskning af straff), 
n. gnjs ok frijer, SM. pg. 11. 2. mæj 
gujs najum, af najmn, undir va rum 
na Juni, dcc. VG.* U.* SM. Conf.; VM.* 
Sk.* ME.* St.* Chr. Kg. 16, 17; DrVl. 6, 
15. krist til naja kalla, SM. Kk. 1: pr. 
sökia n., n. att blifva löst från bann, 
U.* H. Kk. 19: 4. fa n. af fajur dec. SM. 
G. 1:1. Jfr. Benadha. 3) nådegåfvor. 
hava n. af guji, VG.*

Ne, nei, mei (ney; nai, G.), 1) interj. 
nej. sighia n. (vij, gen, mot, fore), VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* H. Kg. 11: pr; Æ. 1: 
l; ME.* St. DrVl. 2:1; Chr. Tg. ind. 19. 
qvseja n., se Uvæja. sighia Jer n. vij 
garjenum, a: neka att sätta gärdsgår
den i stånd, = vilia Jer garjana eig 
gilda gæra, VG. III. 45. jfr. II. FB. 36. 
dylia ok sighia n. firi sik, se Dylia 2. 
Jfr. Ja. 2) såsom subst. n. nej, uttryckt 
nekande, væri sik 1. stande firi mæj n. 
ok tolf manna eje, VM. I. G. 8; IL Æ. 
5. stande n. fore hanuiu ok vitsorj, SM.* 
stande vitsorj fore lianum n. ok tolf 
manna ejer, VM. II. M. 9: 5. biuja n. 
(for sik), ME.* St. R. 24; Chr. Tg. 19: i. 
dul biuja ok n., se Dul 3. æller n. fore, 
o: värje sig med ed, VM.* koma la- 
ghum firi sik n. ok tolf manna ej, värja 
sig med sin egen och andra tolf mäns 
ed, ÖG.* han komber eig n. vij 1. firi 
sik, VG.* SM.* væri vij lagh ok n. ko
min, se Lagh 2.

Nefi, se Nævi.
Nek, f. kärfve, nek. SM.* Sk.* Chr.*
Neka (naikka, G.), v. a. (af ne) säga 

nej; 1) neka (att något är sannt). ÖG. 
R. 7; U.* VM.* H. V. 6:1; p. 6: pr; ME. 
Kg. 17 ; Dr Vf». 9; St. J. 3: pr, l. fajir -ar, 
den tilltalade nekar att han är fader 
till barnet, U.* VM.* 2) vägra (att göra 
1. gifva något). ME. G. ind. 4; St. G. ind. 
4; Chr.* -as them, n. pant, St.* 3) för-
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neka, afsäga sig. n. guji, VG. II. Præf. 
n. haijnu, G. 1. — Jfr. Neta.

Neqvar, se Nokor.
Neqvæji (neqvaji), n. (af qvæja ne, 

se Qvæja) nekande, væria (sik) mæj 
-Jum, fria sig med ed, VG.*

Ner, se Nar.
Neta (neytha, G. negte, nectæ, Sk. 

i yngre hss.), v. a. (Isl. neita) 1) = neka 
1. VM.* Sk.* 2) = neka 3. G. 1. not. 6. 

Netker, se NiJ»ri, adv.
Ni, se Nin.
Nicolai dagh, niclausa dagher, m. den 

6 December. Sk.* St.*
Nikil, se Nykil.
Nimber, se In nænta.
Nitan, num. niton. VG.*
Nitande, num. nitonde. VG.* SM.*
Niu (nyu; ni, ny, Sk.), num. nio. VG.* 

ÖG.* U.* SM* VM* G.* Sk.*
Niundi, num. nionde. VG.* ÖG.* U.* 

ME. G. 7:1.
Niu tighi, num. nitio. U *
Ni}», f. slägt. hava vitsorj mæj tvein 

(n. vitnum) af nijinne ok tolf valinkun- 
num, vita îme}» tvem af nijinne ok tolf 
æftir, ÖG.* han ær Jem sva ni Jiuiii nær 
ok knæm kunnugher, Jæn sum nijiiim 
ær næster ok knæm kunnaster, a Hit t., 
o: så nära 1. närmast i slägt (jfr. Rnæ), 
ÖG.* the varo ey sva knæum kumin 
(troligen skrilfel för kunnir) ok sva nij- 
iimt nær, Sm. 13: 8. Jæn ni Juni ær næ
ster ok kyni kunnaster, allitt., se Run
der 2. — Jfr. Bihanget.

NiJ, nijar, nija, næjar, n. (Isl. niÖ, 
n., pl. f., N.nedar, pl.) nedan, halfva mån
månaden från fullmånen till nyländ- 
ningen. bæji ny ok n., allitt., o: en hel 
(mån-) månad, VG.* um ny ok n., d. 
s.,U* SM.* G.* baji a ny ok nijum, 
VM.* I G. Hist. 1. nämnas dessa ord 
såsom genom list brukade i en hemlig 
mening, hvilken sedan blifvit genom en 
advokatorisk tolkning gjord gällande:

ny ok n. Jet ir e ok e, så länge ny och 
nedan fortfara att omväxla, o: evärde- 
ligen. På Gotland säges ännu nöj och
nider.

NiJ, nijer (nyd, Chr.), adv. ned. n. 
falla, sænkia, koma, hælla, rutna &c. 
VG.* ÖG* U* SM* VM* H. Kk. 18: pr. 
not. 27 ; Sm. 5: 3 ; G. 23:1 ; Add. 5: 2. fal- 
der fæ nijer, om kreaturet faller ned, 
t. ex. i vatten, så att det omkommer, 
VG. III. 151. jfr. Nider falla, rija i not
vak n., SM* garjer ær nybrutin n., 
VM.* n. (n. fiol) bilder, se Bilder, va
da n. sæd, Chr.* hvar sum n. komber 
hvar tiundi tiugher, a: inträffar vid räk
ningen, VM. I. Kr. 3: pr. bygninga vitni 
dömis n., dulin dömas n., a: likasom 
slås ned genom dom, denna bevisning 
afslås, U.* nijer fra, se Fran. Jfr. $iun- 
ka. — I vissa talesätt betecknar n. 
att något, likasom på en fast grund 
nedsatt, görs fast och orubbligt, syn 
svær bro n., a: bekräftar med ed sitt 
ytrande att bro skall byggas, VM.* 
ME.* Chr. B. 3: 7. Jfr. Roma, Laghku- 
min, Lagh surin, Læggia 5, Osvurin, Svær- 
ia, Vita, Æmlaghkumin.

Nijan (næjan), 1) adv. eg. nedifrån; 
nedtill, nedanför. )( ovan, U.* SM.* St. 
SV1.11: pr ; Chr. B. ind. 34. buggin i arm 
ovan ella n., se Armber. XII bürgere 
oven ok n., a: hans grannar å ömse 
sidor, eg. på den högre och den lägre 
belägna sidan af staden (jfr. nabure 
boven unde beneden, VSt. II. 18.), Sk.* 
n. til, SM.* n. firi, nedanför, ÖG.* U.* 
ME. B. 26: l. 2) præp. nedanför, n. knæ 
1. albogha, Bj.* ovan hans garj teller 
n., på ena 1. andra sidan af hans gård, 
Bj.* Jfr. Firi nijan.

Nijan var Ja, adv. (af adj. var Jer: T. 
niederwärts) nedantill. )( ovan varja, 
VM*

Nijar, se NiJ, n.
Nijar arf, nijiar arf (nidher arf), n.
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(af ni J, f.) släglens arf; så kallas arf 
som (illfaller aflägsnare slägfingar (hvar- 
om gällde regien: Jæn taker arf sum 
ni Jum ær næster &c.). U.* VM.* H. Æ. 
ind. 12.

Aijer, se MJ, adv.
Aijer bryta, v. a. nedbryla. lid, grind 

«$CC. n., SM. B. 8: pr; Sm. 12: 2. not. 84; 
ME. B. 8: 2.

Aider falla, v. n. ligga nere, försum
mas. Chr.*

Aider fiavla, v. a. nedgömma. Chr.*
Aijer fælla, v. a. 1) fälla ned, göra 

att något fäller ned. klokko n., VG. 
I. K. 10: 4. fælli nijer minna væj Ja 
högrum (n. væjium) væjias, han släp
per det lägre vadet 1. låter det falla, 
o: det förfaller, då ett vad i högre in
stans sedan erlägges i samma mål, VM.* 
2) låta (ett göromål I. arbete) ligga ne
re 1. orörd t, försumma, n. dags værki, 
byrgj, syslu, VG. III. 92; U.* SM.* Chr.* 
n. (n. bygning) )( byggia, U.* ME.* n. 
vreta garj, bro, vargha garj «Scc., a: 
underlåta att hålla gärdsgården &c. U.* 
SM.* H.* Sm.* vægh mæj brom n., för
summa att underhålla de till vägen hö
rande broar, U.* n. bujkafla, försum
ma att bära den, )( bæra, VM.* fælle 
Jre sunniidagha nijer, om han tre sön
dagar försummar gudstjensten, Sm.* 
firi hvarn Jæn (n. dagh) han -le, livil- 
kin en (n. dagh) præster af kem fælli 
nijer, Sm.*

Aijer hugga, v. a. hugga ned så att 
det faller (om trä) 1. dödas (om lef- 
vande varelse), bu mans, fæ, nöt, træ, 
drapara n., VG. I. O. 9; FB. 5, 7: 2; II. U. 
12,14; III. 137; ÖG. Dr. 2: pr; SM. B. 30:1. 

Aijer iorja, v. a. begrafva. U.*
Aijer kasta, nid kasta, v. a. 1) ned

kasta. SM. B. 9: 2. not. 86; Chr. B. 13: 2. 
n. 37. 2) nedrifva (hus). Bj.* St.* Chr.* 

Aedher liggia, v. n. = nider falla. Chr.* 
Aijer læggia, v. a. 1) lägga ned, a)

i eg. mening, t. ex. på 1. i jorden 1. i 
vattnet. U.* ME. E Js. 39: pr. læggi Jær 
nijer (a fyrsta Jinge), n. det döda fä
kreaturet, U. M. 1:3; SM.* vapn n., o: 
lägga dem från sig = eig them nær sik 
hava, St.* skal rep -as, n. på jorden, 
o: om jorden skall mätas, Sk.* garj 
n., o: nedtaga, nedrifva, G. 7: pr. læggi 
nijer (n. hus), tage ned huset (utan att 
fördärfva det), H.* b) i oeg. mening, 
læggi Ja nijer, n. eden, då man lika
som nedlägger den inför motparten som 
ej vill emottaga den, och ställer bor
gen (tak) för den, U.* H. pg. 7: pr. Jæn 
sal læggis ni Jer, o: utbetales icke, u- 
tan förfaller genom qvittning, Sk.* 2) 
nedlägga, afstå från (ett käromål). St.* 
3) försumma (jfr. Aijer fælla 2). syslu, 
dagsværke, gerning, byrgd n., H.* Sm.* 
St. B. 21: 2; Chr.*

Aijer sla, v. a. 1) slå ned. JiuJcr- 
staka n., n. i jorden, SM. B. 9:1. tunno 
n., o: kasta omkull 1. slå sönder, St.* 
2) slå ihjäl. ME. B. 38: pr; Chr. B. 52; 
Add. B. 3.

Aijer stigha, v. n. nedstiga. Bj.* Jfr.
Up stigha.

Aijersænkia, v. a. nedsänka. ÖG. Ejas. 
34; U. V. 16: pr; SM.* VM. II. B. 16: pr.

Aijer sætia, v. a. 1) nedsätta. ÖG. B. 1: 
pr. not. 56; U* SM. B. 3, 13: pr; ME. B. 6: 
pr; 22: 2; pj. 33. sæte ey ni Jer, n. sti- 
borj, Sk.* garj n., SM. B. 14: 2. hus 
n., a: bygga, )( ryma up, G.* sæti ni- 
Jer (n. hus) inæj markum Jrim ok ta
ki up mæj markum Jrim, han böter 3 
marker för det att, han byggt, huset 
och ännu 3 marker då han tagit bort 
det, a: han böter 6 marker, hvilka bö
ter hvarken undgås 1. minskas därige
nom att han tager bort det (jfr. Stigha), 
VM. I. B. 9: 5 ; jfr. II. B. 2: 2. 2) pantsät
ta. sæti nijer, n. væj, )( taki ater, VM.*

Aijersætia, f. nedsättning, nedsättan-
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de. SM.*, där fråga är om vinternots 
nedläggande i en vak; jfr. Notvak.

Nijcr taka, v. a. nedtaga, nedrifva 
(gärdsgård 1. hus). VM. I. B. 40:4; Bj.* 
St.*

Nijer Jrykkia, v. a. 1) nedtrycka, kuf- 
va. orset 1. vrangvis© n., SM.* ME. Kg. 
5: 2 ; Chr. Kg. 4: 2 ; Tg. 9. 2) förtrycka. 
St.*
Ni(pl. nijiar, -ia, dat. -ium), m. (Isl. 

nidi, Eg.) slägting (dock ej en af de 
aldranärmaste, jfr. Frændi). ÖG.* G.-11 
nijiar )( qvislarmsen, som synes betyda 
de aflägsnaste slägtingarne, G.* nseste 
n., Sk.* frænder ok næstæ nijiæ, ge
nom pleonasm, Sk.* rnij nijinm ej» 
bryjrum, fajir eja brojir eja n't‘ar' 
G.* nestu niÿiar )( fajir ok sun ok 
brojir, G* vita mej finghurtan man
na eje tve (n. vitnen) af luenna nijiium .. 
ok tolf seftir, ÖG.* Jfr. Nanithi, NiJ, f.

Nijiar arf, se Nijar arf.
Nijiar ejer (nijia ejer), m. (af nit? 

gen. nijiar, -ia) slägted, ed hvari vit
nen 1. både vitnen och tylft skulle va
ra hufvudmannens slägtingar. sva skal 
um alla -eja vara, n. att flere broder 
kunna deltaga i eden, hvilket i en äl
dre tid hade varit förbudet (se Kölder 
1), ÖG.* Den motsägelse som uppkom
mit däraf, att detta förbud af förha
stande kommit att qvarstå på två af 
de ställen som inehålla den tillåtelse 
hvarigenom det upphäfves, kan ej un- 
danrödjas genom den tydning, att den 
nämnda tillåtelsen för två bröder att 
deltaga i eden endast skulle gälla för 
de eder, där alla de svärjande borde 
vara slägtingar, och att därför endast 
en sådan ed, men icke de eder, där 
endast vitnena måste vara slägtingar (se 
Ni]), f., Ni]>i), skulle hafva namn af nij- 
iar ejer, ty det är klart att det som 
säges om vitnen: taki slika sum han 
kan fa, G. 16: pr., där fråga är om en

ed af senare slaget, betyder alldeles 
det samma som i Æ. 8. och på flera 
ställen tydligare uttryckes med orden: 
taki sva manga af enurn kulle sum han 
kan fa, och det är därför lika visst att 
orden på förstnämnda ställe: egh tva 
1,röjer inehålla ett redan upphäfvet 
stadgande, som att samma förhållande 
är med orden man af kulle i Æ. 8. Men 
då det talas om fulder n., menas tro
ligen en sådan fjorton 1. sexton (Æ. 8: 
pr.) mäns ed, där alla de svärjande 
måste vara hufvudmannens slägtingar. 
komber.. n. mællum Jerra, fullan -ej 
ganga, vita 1. hava vitsor J mæj fullum 
-ejc (fiughurtan manna), vita mæj eje 
fiughiirtan manna mæj -eje (där de 
sista orden mæj -eje synas vara til
lagda som en rättelse, så att för eje 
i det föreg. bör läsas nijiar eje, lika
som en hs. har: vita mæj fiughurtan 
manna nijiar eje), ÖG.*

Nijias, v. dep. (för nijia sik) åbero
pa och bevisa sin slägtskap. Ja nijias 
nuen til (n. arfs), a: visa sin slägtskap 
med den döde och taga arf (jfr. Byr- 
Ja), VM.*

Nijia vitni, n. (af niji) vitnesbörd af 
(aflägsnare) slägtingar. G.*

Nijinger, m. niding, nedrig bof. ÖG.* 
bæra -gs namn utan lands, göra pele- 
grimsfärd till Rom för att söka aflös- 
ning för sitt nidingsverk, VG.* Jfr. Gor- 
nithing.

Nijings op, n. nidingsrop, rop hvari
genom någon förkunnas vara niding (jfr.
Marka). U.*

Nijingsyærk, n. nidingsverk, en ned
rig människas gärning; 1) med detta 
namn utmärkas vissa grofva brott; VG* 
ME.* Chr.* 2) äfven uppsåtligt fördärf- 
vande af en annans egendom har på 
en senare tid blifvit så benämndt. Chr.*

Nijiungar, m. pl. = nijiar (se Niji). 
ÖG.*
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Nidra, v. a. göra lägre I) till antal ; 
minska, pænningar -as, )( öfras, St.* 
2) till heder; förnedra, vanhedra. G.*

Nijri (næjri, Sk.), adj. nedre, -ru ten
der, G.* -ra hul, )( y vra, se Hul 2. -ra 
aværkan )( öfra, vattenverk som är an- 
lagdt längre ned vid strömmen, ME.* 
nijaerster, superi. Bj.*

Nijri (nether), adv. 1) nere. i va t nmn 
1. brokum n., VM.* Sk.* liggia n. a) i 
eg. bem. garjer, lij, grind, bro &c. 
ligger n., ÖG.* U.* SM.* VM * ME.* fy
ra skutra liggia n., a: äro nedsatte i 
jorden, VM. I. B. 19:1. b) i oeg. bem. 
a) förfalla, ej ega rum (jfr. Nijer laeg- 
gia 1 b). Jer ligger n. karls sak ok ku- 
nnngs, ÖG.* ß) ligga nere, försummas 
(om arbete, jfr. Nijer læggia 3). ME.* 
2) nedantill, nedanför. )( uppi, SM.* G.* 
Jsen (sum) n. ständer 1. aer stadder, a: 
nedanför vid träet 1. masten, U.* SM.* 
H. M. 4: pr; ME.*

Nijærmer, adv. längre ned, nedanför. 
ÖG.*

Nijærster, se Nijri, adj.
Niauta, se Niuta.
Muta (nyta; niauta, G. impf, nöt), 

v. a. m. gen. njuta. VG.* U.* SM.* H. 
Præf; ME. Kg. 12:1; 16, 17. &c.; Chr.* 
-te siælver servo Je sit, a: behålle hum
legården och hafve nyttan af sitt ar
bete, VM. II. B. 13: i. Ja -te Jaes (aer 
hun haver sat), a: tage grödan af ut
sädet, VG. I. A. 4: pr ; II. A. 4. -te sins 
köps, behålle det som han köpt, Sk. I. 
49. nyti kyrkiu sinni (för siunæ), om 
presten, a: bönder nraghu ey praest vra- 
kae, såsom det strax därefter förklaras, 
Sk. III. 2. havi &c. ok vael -ti, n. det 
tagna svinet 1. den uppgräfna hunden, 
U. V. 8; Sk.* han note 1. nöter Jarva 
sinna, VG.* nöti aervoji sit, VM. I. B. 
24, hör utan tvifvel hit, då note 1. nö
ter här ej kan hänföras till inf. nöta, 
utan måste antagas vara skrifvet för

nyte, nyter, 1. ninte, ninter, såsom i VM. 
II. B. 13:1. står nyte; nyuter, nyuti fin
nes däremot i en yngre hs. orätt för 
nytiaer, nyter 1. nyti i texten, SM.* Jfr. 
Hugundi, Til namn, At ninta.

Noghra lunda, se Nokra lund.
Nokkadrumber, m. så kallas en en

sam man I. qvinna, som ej betaler skatt 
och ej vill antaga fjensl hos andra. VG.* 
I senare delen af d. o., hvilken uttryc
ker förakt mot en sådan människa så
som håglös och oduglig till arbete, i- 
genkännes det ännu brukliga drumme], 
eg. träkloss (jfr. Lurker), likasom Isl. 
drumbr, kloss, äfven säges om ”en klod- 
set og tvær person”, EJ.; och samma 
förhållande är med D. klods, hvilket, 
såsom det Sv. kloss, eg. är ”et tykt, 
udannet stykke træ”, men äfven bety
der ”et plumpt, ubehövlet, ubehændigt 
menneske” (Mb. I). Ordb.). Hvad förra 
delen af ordet n. eg. betyder är obe
kant; att därmed skulle betecknas noc- 
karne som upptaga tråden på en spinn
rock, såsom Ver. och Locc. mena, hvil- 
ka därför anse n. eg. vara en lat qvin
na, som drömmer vid spinnrocken, kan 
så mycket mindre antagas, som de nu 
brukliga spinnrockarne äro en långt se
nare uppfinning. Icke häller kan i den
na del af ordet ligga bem. af sömn 1. 
lätja, såom Ih. synes tro; ensamhet är 
det som kan anses därmed betecknas. 
Jfr. Nokka kona.

Nokka kona, f. så kallas en ensam 
qvinna, som ej betaler skatt, och ej 
vill antaga tjenst hos andra (jfr. Nok
kadrumber). VG.* Angående förra de
len af d. o. kan någon upplysning häm
tas af ordet nokkæ frughæ 1. nokkæ- 
kunæ, som förekommer i Ä. SelL. 1.10. 
och det under namn af Arfboken kän
da utdrag af nämnda lag som finnes 
bifogadt Sk. i äldre editf., c. 46, 47, 
där detta namn gifves åt döttrar som
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ärfva sin moder och ej havæ fui vær- 
iandæ i fælugh (1. innan flets) mæth them,
hvaraf man kan finna att d. o. eg. be
tyder en ensam boende qvinna, och 
alt denna ställning hade inflytande på 
hennes arfsrätt, ehuru sådant icke lig
ger i själfva ordets bem., såsom det 
blifvit förs t åd t (KA. Jur. skr. II. 370; 
Weylle, Gl. o. nocke-kone) ; men ännu 
mer uppenbart oriktigt förklaras detta 
af Ih., som säger att in iure Scanico 
(härmed menas Arfboken) n. est ma
ter, quæ in familia filiarum vivit, pro
prio lare carens. I den verkliga eg. 
benuen igenfinnes däremot ordet nocka 
1. nucka i vårt allmogespråk, där det 
brukas om en för sig själf boende gum
ma (Rz. s. 470).

Nokon vart, adv. någonvart, någon- 
städes hän. St.*

Nokor (noquar, nokær, nakar, nakvar, 
nakar; neqvar, G., dat. nokrum, noko
rum, nakarum &c.; acc. pl. nokra, no- 
kora fiCc.), pron. någon. VG.* ÖG* U.* 
SM.* VM.I. Ef)s. 2: pr; pj. 6. &c.; H.*Sk.* 
ME* n. Jerra, någon af dem, VG.* 
ÖG * SM.* G* ME.* nokrom lundum, på 
något sätt, SM. Add. 1: 3; ME. Kg. 5: 3. 
nokrom sta]), n. annær sta]), se Staler, 
nokra sva stund, se Sva. n. ÿæn 1. ]>æn- 
ni, se pæn, pænni. nokot, n. abs., nå
got. YG. II. Præf. ; Kk. ind. 24, 62. &c.; 
ÖG. E^)s. 2: l; Xap- 36; Æ. 4; U.* SM.* 
Sm * Sk* i nokro andru, SM.* nokot 
]>es, något af det, VG. IV. 16:12; G.* 
hittir han nokot sit, a: något som till
hör honom, VG.* gær 1. far han nakat, 
o: dräper 1. blir dräpen, gör 1. får sår 
&c. ÖG. R. 3: 2. och not. 85.

Nokorstaÿ (nakarstaÿ, nokær sta]), 
nokorstads), adv. 1) någons tädes. Sk.* 
(u. Staÿ); ME* St. DrVd. 3. pr; Chr.* 2) 
= nokon vart. St.*

Nokort, adv. = nokon vart. St.*
Nokot, adv. (n. af nokor) något, i nå

gon mån. gita sik n. hulpit, SM.* god- 
sit ær n. bætrat, St.*

Nokra handa (nakra handa; noghen 
hande, Sk.), adj. indecl. (gen. pl., se 
Hand) något slags. VG* Sk.* ME.* St.* 
Chr. Kg. 28.

NokraIeJ»is (nakralejiis, nakorlejns), 
adv. (af leÿ) på något sätt. SM.* ME.* 
Chr. Kg. 4: 3.

Nokra lund (noghra lunda), adv. på 
något sätt. Sk.* Chr.*

Non, n. (Isl. N. ==; AS. non, nona ho
ra diei, the ninth hour of the day, 
which was three o’clock, Bw. Diet.; Eng. 
noon, Holl. noen, middag) eg. nionde 
timmen af dagen 1. kl. 3 eftermiddagen 
(jfr. Mi]) mundi); den fåmte af de så 
kallade canoniska timmarne (jfr. Aptun- 
sanger). Sm. 8. Jfr. Mb. D. Gl., A-n Ordb. 
d. o.

Nokuar, se Nokor.
Nor, n. trångt sund (mällan två in

sjöar 1. en insjö och hafvet, prov. nor. 
smasund ok n. ]>ær æy ligger almanna 
le]> nur]) skipi fara gönurn at, HL* Jfr. 
A-n Ordb.; Mb. D. Ordb. d. o., och Dial. 
L. o. noer ; 0-n o. naar.

Nor, adv. åt norr. ryma n., VM.* 
Norfinnar, m. pl. Norrfinnar, norra 

Finnlands invånare, -na Iaghman, -na 
laghmans döme, Chr.*

Norlæningia, norlænninga (för -ar), m. 
pl. Norrländingar. St.* Chr.*

Norman, m. Norrman. SM.* Sk.* 
Norra br©> se St. ind. n. pr.
Norre, se Nyrri.
Norÿan (norjten), adv. 1) nordan, från 

norr. n. af landi, från norra delen af 
landskapet, VG.* 2) i norr. U.* SM.* 
ME. pg. 27: i. ]>ær n. fore, H* fra sun- 
nan ok til n., från södra änden (af sta
den) till den norra, Bj.* for östan ok n., 
(landet) på nordöstra sidan, H.* n. ok ö- 
stan, væstan ok n., i nordost, nordväst, 
ÖG.* 3) præp. norr om. n. kirkiu, OG*
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Norjan vart, adv. nordvarf, mot nor
ra sidan. VM.*

Norjaster, adj. nordligast. Se prij-
iunger.

Norsen (norm, worin), adj. eg. nor
disk; Norsk. VG.*

Not, f. noi. )( nset, U. V. 16:4; SM.* 
H.* ME. B. 20: 4; Chr. B. 25: 1, 5; Add. D. 
2. byggia n., SM. B. 20: 2. dragha n., 
OG.* U. V. 16:1; H.* ME. B. 20: l. Jfr. 
Vinter not.

Nota dræt (notadrsegt), f. notdrag. U.* 
SM.* )( nsetia lagh, II.*

Notalagh, n. sällskap af personer som 
draga not. SM.*

Nota styld, f. stöld af not. SM.* 
Notvalt, f. vak som görs på isen då 

vinternot skall dragas. rija i n. nijer 
i updrset teller i nijerssetiu, o : i en af 
de två större vakar, af hvilka den ena 
är gjord för notens nedläggande under 
isen, och den andra för dess uppdra
gande (jfr. Vinter not), SM.* Att frå
ga på anf. st. ej är om det som sker 
vid vakarnes öppnande och notens ned
läggande är tydligt däraf, att där skil
jes mällan de fall att (den således för
ut öppnade) vaken är märkt 1. icke 
märkt (n. genom uppsatta tecken om
kring vaken).

Noyta &c., se Nöta &c.
Nu, adv. 1) nu. snm iak bser nu vit- 

ni til, sum Ju giver nu mær, nu aer 
ransak sund, nu ständer sak open &c. 
VG. I. Md. 1: 2; VS. 4; pg. 6. &c.; ÖG.* 
U.* G.* Sk.* taki nu, a: i den händelsen, 
G. 32. 2) i början af en ny period ut
märker nu ofta, och i ÖG. nästan öf- 
veralll, öfvergången till ett nytt ämne. 
nu skal bonde, nu aen bitter, nu qvae- 
der han ne vij, &c. VG.* ÖG.* U.*

Num, conj. (Isl. nema, af verb. nema, 
taga) 1) undantagande. VG. I. Kk. 22; 
II. A. 12; Sk.* eig n. et bol 1. tilennar 
skipt, ej undantagande ett 1. till en <$Cc.,

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Fot. XU

o: endast till ett &c. VG. I. A. 21: 2- J 
7: pr; II. A. 30; J. 15. far ikki mera n. 
tylftar ej, o: endast tylftared, VG. II. 
A. 22. 2) om ej (nisi). VG.* Sk* aeller 
n., d. s. VG. II. p. 39, 41. «lier han 
læti böter biuja (Ja) aeti &c., om han 
ej låter erbjuda böter, i det fallet äte 
&c. VG. I. Md. 1: 3 ; II. Dr. 4. 3) men, u- 
tan (efler en nekande sats). Sk.* 

Nussi, adv. nyss. G.*
Nut (pl. nyter), f. nöt. TJ.* SM* VM.* 

Sk.*
Nuta skogher, m. nötskog. ÖG.*
Ny, a. ny, nymåne. Se NiJ, n.
Ny, num. se Niu.
Nya, \\ a. förnya. Se Ater-, l!p nya. 
Nybrutin, adj. nyligen bruten, går- 

Jer ær n. nijer, VM.*
Ny gar, adj. (af giera, part. pass. gar, 

se Oöra) nyligen gjord. G.*
Nyhitter, adj. nyss hittad. ÖG.*
Nykil (nikil, nökil; nygel, Sk.), m. nyc

kel. VG.* ÖG* U* VM* Sk.* ME.* St.* 
Jfr. Las; Arka-, Hus-, Kirkiunykil; Ly- 
kil.

Nykelpiga, f. nyckelpiga. Chr.*, där 
det en sådan piga lemnade förtroende 
beskrifves.

Nykker, m.? ryckning. G.*
Nykkia, v. a. m. dat. rycka, prov. nyc

ka. n. manni )( rinda och skiauta, G.* 
Nylast, adv. superi, nyligast. G.*
Nyr, adj. ny. VG. II. K. 10; ÖG* U.* 

SM* VM. I. B. 35: 2; H.* G.* Sk.* han 
attc nyt ok onöt, edsformulär, ÖG.* 
mse Jan (n. sar) nytt aer, o: at rykande 
sari &c., såsom i det föreg. säges, VM.* 
af nyu, a) från början, (göra något) 
nytt- byggia kirkiu, by up byggia, Jorp 
up gsera &c. af nyu, ÖG. Kr. ind. not. 2:
I ; B. 5:l; 10; U.* SM.* H.* Sk. I. Add. G; 
ME. B. 1: pr; Chr.* isemka ok sva bset- 
ra ok egh af nyu skipta, o: från bör
jan, ÖG. Æ. 10: 2 ; ME. Æ. 12. bsetris sva 
ok gange eig skipte Jera msellen af nyo,

/■ 59
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S(. G. 18: pr. b) å nyo, på nytt, om i- 
gen. Sk. I. 139; ME. pg. 9; St. Kg. 15: 5. 
a nyu, a) = af nyu a. U.* b) = af nyu 
b. St. Kg. 15: 2.

Nyrri (norre, nörre), adj. norre. n. 
rojjin, U.* -ra halland, ME.* Chr. Kg. 
11: l. norradelin för -ra delin, St. B. 
23: i. Jfr. Malmber, Norra bro.

Nyskipajicr, adj. nysladgad. U.* SM.* 
Nysmurjier, adj. (af s myr ia) nyss 

smord. VG.*
Nyt (gen. nytta för —tar), f. bi uk. t.. 

SM.* VM. II. B. 28: 4 ; H. M. 36 ; Y. 24: 2 ; 
ME.* Chr. B. 23: pr; 32: l; 53. Jfr. A-,
Fear nyt; Nytta.

Nyta (niutha, Chr. B. 5; 1. not. 56.), v. 
n. duga, vara nyttig, sum nytir broa, 
sum hvarte nytir til aker sella seng, si- 
]»an nytir egh lsenger forfals e]»er, })ön 
(n. hus) nytir egh at leÿsnnm ganga, 
ÖG* axul semni nytir göra &c. SM * 
»n sva nyti, om det behöfves 1. är till 
någon nytta, ÖG.* nytir thet (n. fse) 
seta, Chr. B. 3: 5. nytir ÿset (bisergb) 
bryta seller brsenna, o: om stället så
lunda kan blifva till nytta, se llrsenna.

Nyta (nytta), v. a. använda till sin nyt
ta, göra bruk af något, nyti hold ok 
hub, VG. I B. 9: pr; II. R. 20. han ma 
sekki af (n. linu) n., Sk.* Jfr. Nytia. 

Nyta, för niuta, se Niuta.
Nytakin, adj. 1) nyligen antagen, n. 

til kunungs, ÖG.* 2) nyligen upptagen 
1. anlagd (om by). H.*

Nyter, nytter, adj. nyttig. ME* Chr. 
Kg. 8: pr, 1. not. 40; 13: pr. och n. 50; Tg. 
1: pr. n. 47. sengu n., till inte nyttig, o- 
duglig, U.* VM. II. B. 16: 4; ME.* Chr. B. 
25: 5. Jfr. Hsef])3; Mat-, Onyter.

Nyter, f. pl. se Nut.
Nytia, v. a. nytja, bruka. VG. III. 114; 

U.* SM.* G.*ME.B.ind. 32; c. 34:l;I)rVf>. 
8. pr; St.* Chr.* ssethena skal han n., 
o: använda till silt behof, VG. II. K. 73: 
7. nyte lagh samu som &c., hafve sam

ma rätt &c., alt han kan genom böters 
erläggande undgå dödsstraffet, St.* Då 
det angående brunn säges: nytiar en 
ok ei flerc af, SM. M. 19: i, synes o. af 
vara öfverflödigt, om ej nytiar här bör 
öfvs:s: har nytta, 1. ock är skrifvet för 
nytir, och således bör hänföras till inf. 
nyta.

Nytia fse, n. (af nytiar) fullvuxet, nyt
tigt fäkreatur. U.* VM. II. M. 34: pr; H. 
M. 36; ME.* Chr. Tj. 35: pr. Jfr. Nytta 
fse.

Nytia nöt, n. fullvuxet, nyttigt nöt
kreatur. ÖG.*

Nytiar, f. pl. (Isl. =) nytta. Se Nytia 
fse, -nöt.

Nytliker (nötteliger), adj. nyttig. SM * 
Chr.* Jfr. Onytlika.

Nytta, f. = nyt. Chr.*
Nytta, v. a. se Nyta.
Nytta fse, n. (af nyt) = ny tia fse. St.*
Nyttogcr, adj. = nyter. Chr.* Jfr. Mat 

nyttoger.
Nyu, se Niu.
Nsedhen, se Ni]>an.
Nsefna, Nsefnd, se Nsenina, Nsemd.
Nsefra bunki (nsever bunki), m. näfver- 

hög. U* SM.* VM. II. B. 14: 3.
Nsefra flset, ? = nsefra löpning. ME.* 

Chr.*
Nsefra löpning, f. afflående af näfver. 

SM.*
Nsefsa, nsepsa, v. a. näpsa, tukta, straf

fa. SM.* H.* Chr.*; men till följd af mis- 
förstånd har en hs. -se för rade, Chr.* 
Jfr. Onsefster.

Nsefst, f. näpst. U.* SM.* VM. II. Præf.
Næi, se Ne.
Nseller, ? pl. näslor, prov. näller. H.*
Nserna (nsemna, VG.* SM.* Sm.* nsem- 

ia, VM. II. Kg. 7: 6. impf, nsenide, part. 
pass. nsemder), v. a. 1) eg. taga i allm. 
(Isl. nema, AS. niman, T. nehmen). Se 
In nsema, Fornsemi. 2) taga nam, pan
ta hos gäldenär. )( sökia, U.* SM.* )(
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mæj) Jingi ut taka, VG.* n. hæst Sec. 
VM.* n. man, VG.* ÖG.* VM. I. pg. 7:1; 
Iï. M. 25:12; Sk.* n. man til vijerlagha 
brut, Sin.* n. abs. ÖG.* VM. I. pg. 7:1, 
2; II. M. 25:12; Sk. I. 214. nöda ok n., 
allilt. SM.* VM.* n. til saköre J. pæn- 
ninga, SM.* n. ræt namis, VM * Jfr. Nam, 
Firi næma. 3) undantaga för sin räk
ning (någon del af jord som man säl
jer 1. utarrenderar). SM.*, där orden 
taker undan och næmir betyda det sam
ma, likasom på elt annat stäHe afnæm- 
ning säges vara undantakin. Jfr. Af 
næma, Âfnæmning, Af nam.

Næmd (næmpd; næfnd, Sm. Sk.), f. (af 
næmna4) 1) i allm. män som nämnas till 
en viss gemensam förrättning, sökia ut 
mæj domum ok n., n. til göra, o: se
dan i saken blifvit dömdt, skall doma
ren nämna sex män, som skola följa 
med honom hem till den sakfällde för 
att utkräfva det som blifvit dömdt, hvil- 
ket är meningen af orden: eptir doma
rans dome skal han (n. domaren) sex 
mæn næmna, och tydligare uttryckes: 
ÿem skal domare a Jingi næmna, SM. 
B. 1: t ; pg. 5: 2. Ja skal til biskups fara 
n. (af sokninni), o: någre till ärendets 
uträttande nämnde män, VM.* han val
de mæj sik tolf manna n., n. till lag
bokens författande, U.* Jfr. Næmdar- 
majer. 2) i synn. nämnd, bestående af 
merendels tolf män, som a) enligt de 
äldre lagarne för hvart särskildt fall 
utnämndes för alt undersöka vissa tvi- 
ste- 1. brottmål. (Jfr. Bihangef.) VG.* 
SM.* (äfven Add. 12, där uanu är skrif- 
fel för næmpd, se G. Addenda s. 381); 
ME.* tolf manna n., H.* ME.* St * n... 
Je tolf &c. U.* tolf mæn, utan att o. n. 
är uttryckt, betecknar ofta nämnd; se 
Tolf. n. af fiærjungs hundari, U.* alt 
(tör alz) lands n., VM.* biskups næmd, 
nämnd som undersökte mål som hörde 
under biskopens domsrält och uppto-

gos på biskopsting, ÖG.* Jön -din (o: 
nämnd från den ort) sum gærjin var 
gör i, ÖG. Kr. 16: i. biskoper a 1. vil 
næmd sea, ÖG. Kr. 13: i, 2; Sm.*; jfr. 
Sea. k on linger skal næmd firi sik sæt- 
ia, VG.* konunger vil -dir sina se, 
ME. pg. 30. n. gæra (a mal), næmna (til 
mals), sætia (manni), hava, VG* ÖG.* 
U.* SM* VM.* II.* ME. pg. 30, 34: pr. 
næmna 1. sætia man i n., ÖG.* IL* VM.* 
ME. pg. 3: pr; 30. raja (halvi) n. (livar 
Jera), IL* SM.* VM * H. Kg. 6: 2; Bj.* 
ME.*(u. llaja); St.* domarin rajin. at 
næmna 1. skal n. næmna, VM * stæmna 
n., SM.* standa, lara, sitia, sværia i n., 
VG.* OG* U.* SM.* ME. pg. 30, 31, 33, 
34: pr. gifs nokrum ur næmdinne, se 
biva 4. misti -dina, uteslutes ur nämn
den, VG.* n. ganger (firi), n. var Jer 
gangin, VG.* i Jy hæraje skal n. gan- 
ga, n. den på landstinget nämnda nämn
den, VG. II. Add. 2:14. n. ganga æller 
fram döma, VM.* læggia eja &c. til n., 
n. för att af nämnden undersökas, VG* 
bæra eja til n., ÖG.* Jæt liggi til n., 
ejer ligger til n., VG * Jer (n. næmd) 
skulu slita Ja delu, ÖG* hærajshôf- 
Jingi skal a Jingi firi næmd Jörn up 
tælia, ÖG.* Jæt liggi til siu manna af 
-dinni, o: nämndens pluralitet (jfr. Bi- 
hanget), VG.* liggi a siu mæn af n., 
siu mæn af n. aghu sværia &c., væri sik 
mæj siu mannum af n., væri sik mæj 
tolf manna eje ok siu mannum af n. 
æptir, biji sik ok Jem siu mannum af 
n. sva guj bullan &c. VG.* far han siu 
mæn af-dinne, o: nämndens pluralitet, 
på sin sida, ÖG.* siu mæn af -dinne 
væria 1. fælla, ME. pg. 33; C hr. Tg. 35. 
n. skaï Jæt vita, VG. II. Add. 7: 9; ÖG.* 
U.* n. vær (mæj sinum eje) 1. fællir, 
VG. II. Add. 2: 5 ; 7: 3, 26 ; 12: 1 ; 13:1; III. 
74; ÖG.* U.* SM.* H.* Bj.* n. raji at 
fælla, VM.* n. sum fælde Jem &c. ÖG.
R. 3: 2, där det stadgas att samma nämnd
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som fällt den tilltalade vid konungs- 
räfsten skall hem fara til Jierra för att 
göra utmätning, n. skal skæra æller fæl- 
la, Sm.* Jæssi ejar skulu ater ganga 
æller n. firi standa, eller nämnd för
svara (dem), o: om ej nämnden (eller 
dess pluralitet) förklarar dem för sann
färdiga, VG. II. Add. 2: 9. næmd lægger 
e]> undir kuniings dom ælla laghmans, 
ÖG.* æller væri sik mæ]> -dinni, o: 
om ej nämnden friar honom, VG.* var- 
ÿa fælder af n., VG. II. K. 47. n. skal 
sitia sik ensamin ok talas vijer, ÖG.* 
skil Jörn a sum i -dinne æru, ÖG. Kr. 
16: 2. n. delar mællum sin, a : är af o- 
lika meningar, H.* n. svær, a: bekräf
tar sitt ytrande med ed ( )( brister 
manni), U* H.* Sk.* n. skal han sværia 
egh nghurmagha vara, ÖG.* væjùa mo- 
ti n., VM.* ganga (ej) amotc næmd, 
ÖG.* ganga n. a mote n., se Ganga 6. 
olagha -dir, ÖG.* stæmna n., n. med 
påstående att hon skall yl ra sig, ÖG.* 
n. ater döma, se Ater döma 1. n. ganger 
ater, VG.* ÖG. Kr. 18: pr; R. 16: pr. n. 
ater bryta, U.* VM. I. pg. 3: l. n. ær fæld 
], var]>, n. då två nämnder svurit mot 
hvarandra, VG. II. Add. 2: 14. n. höte, 
ÖG.* osijuga manna -der, elt särskildt 
slags nämnder som tillsattes för ran- 
sakningar angående brott, SM.* I sär
skilda fall förekomma nämnder bestå
ende blott af åtta, sex, fyra, tre I. två 
män, fastän namnet n. därvid icke är 
utsatt, U.* SM.* VM* H.* ME.* St.* Chr. 
J. 6:1 ; B. 12: pr ; 14: 3 ; Tg. 24: pr ; 43:1 ; 
Eds. 13: 1; SV1. 9: 1; 11, 12; SVd. 6:1; 
hvaremot i VG. förekommer en dub
bel, af 24 män bestående nämnd (se 
Næmdarmajjcr 3); äfven de åtta attungs- 
mæn jämte länsman, som nämnas i U. 
Kg. 10: 4,10. jfr. §. 8, voro en nämnd; 
men de fyra män som omtalas i SM. 
Kp. 1: 3, och voro förut medhafda vit— 
nen, kunna icke anses som en nämnd,

fastän de sedan sägas värja 1. fälla 
gullsmeden; i ett fall lemnas det åt 
parternas öfverenskommelse att be
stämma antalet af de män som skola 
väljas, SM.* — Enligt Sk.* skulle en 
nämnd, merendels bestående af tolf män, 
i vissa tviste- och brottmål nämnas af 
käranden, för att (såsom i de flesta 
fall synes hafva varit förhållandet) svär
ja ehvad de ville fria eller fälla den 
tilltalade 1. (i vissa fall) endast gå ed 
om de funno honom böra frikännas ; 
angående de många för Sk. alldeles 
egna stadganden, är här tillräckligt att 
hänvisa till det som i gl. till nämnda 
lag härom blifvit anfördt; det må dock 
anmärkas att där i den äldre texten 
förekomma stadganden om järnbörd, 
hafva de flesta hss:na nämnd; och att, 
i ett särskildt fall (I. 105.), namnet n. 
gifves åt en ed, hvari båda parterna 
svuro tillsamman, jämte tio andra män 
(endast dessa tio män kunde, ehuru i 
oegentlig mening, kallas nämnd); om 
hvilket fall Lat. texten (II. 67.) väl sä
ger att ”unius nominati viri, puta ipsi- 
us vulnerati, requiritnr iur amentum'1'1, 
men denna förklaring kan icke vara 
riktig, ehuru den såsom sådan antages 
af KR., Nyt. jur. ark., XXI. s. 153, och 
J. E. Larsen, Jur. tidsskr. XIV. 21, 22. 
(Sami skr., I. 1. s. 79, 80). Jfr. Åter
gångs-, Broa-, Ejisöris-, Fiarjiiings-, Folk
lands-, Gar]>a-, Hundaris-, Hærajis-, Ku
niings-, Kyns-, Lands-, Sokna-, Syna 
næmd. b) Enligt Chr* finnes nämn
dens befattning redan hafva blifvit fort
farande, så att ny nämnd icke tillsat
tes för hvart särskildt mål; dock voro 
det, likasom förr, endast vissa bestäm
da mål som tillhörde nämnden att un
dersöka; och att nämnden lika litet som 
förr hade alt göra med annat än un
dersökningen om sanna förhållandet är 
alldeles uppenbart af mångfaldiga ut-
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tryck angående nämnden där denna om
talas, t. ex. ligge thet til hæradsnæmd, 
slite thet h., viti thet 1. lata vitna meth 
h., vseria sik meth h., h. skal vita them 
sanna eller osanna, h. skal utleta ok vi
ta I. vita ok ransaka, h. ægher thet mal 
ransaka ok hæradshôfdinge dom a gi
va, XII main af hæradeno ægha skoda 
ok sannind leta, næmd vær I. fjeller, 
varda tilvunnen I. tilbnnden meth vit- 
num ok hæradsnæmd, o. s. v.; se gl. vid 
Chr. Jfr. Laghmans næmd. 3) nämndens 
sammanträde for att ransaka, 1. det 
tillfälle då nämnden är samlad, varjia 
fælder a 1. at (biskups) n., ÖG* Sm.* 
mal skulu slitas a kunungs n., ÖG.* 
mal koma 1. varÿa field 1. ejer ganger 
ater a biskups n., eÿer fais at biskups 
n., ÖG.* biskups n. komber, sakir ko
ma til 1. agha vara a biskups næmd, 
ÿct skal a (n. biskups) n. koma, bæra 
kunu til biskups n. firi horsak, Sm.* i 
n. ÿere skal kunungs lænsman &c. vij) 
vara, U. Kk. 22:2. Jfr. Fiarÿungs næmd 2.

Næmda bnÿ, n. bud (som biskopen 
sände till en socken en månad före 
sin ankomst) angående förordnande af 
nämnd, firi n., före detta budets an
komst, ÖG.*

Næmda eÿer (nemda aijr), m. ed af 
nämnd. G.*, men orätt för iæmnaha e- 
J>er, ME.* Jfr. Nefhs ed.

Næmda fall, n. nämndens ytrande livar- 
igenom någon fälles; så kunde d. o. för
klaras, då firi n. betydde d. s. som då 
i det föreg. säges: för æn han fælder 
värjer; men o. n. har troligen tillkom
mit genom skrilfel i en hs. för næmda 
buj), hvilket åter svarar mot mana]) 
firi biskups tilqvæmd i det föreg. ÖG.*

Næmpdar mal, n. mål, till hvars un
dersökande nämnd förordnas. H.*

Næmdarmaÿcr (næmda-, nemda-, næmp- 
da-, nænfnda majer 1. man; pl.næfndæ- 
mæn, Sk.), m. 1) i allm. en till en viss

förrättning förordnad man (jfr. Næmd 
1; så kallas i N. lagarne de män nefn- 
darmenn, som voro nämnde att från 
hvart fylke infinna sig vid Gulatinget, 
Frostatinget &c.; antalet af desse nämn
demän vid hvartdera af de nämnda 
tingen uppgick till flere hundrade; se 
NGL. I. s. 127, 128; II. s. 11-14; F. 
Brandt, om Norges dämmende institu
tioner i reldre tid, i Norsk tidsskrift 
for Videnskab og Litteratur, udg. 
af Lange, 5:e Aargang s. 103, 104). 
göra tolf -mæn til biskops at beÿas 
præst, VM.* -mæn agho jiæt slita, at 
-manna skilom lita, o: män som voro 
förordnade att såsom domstol afgöra 
sådana mål, och således icke utgjorde 
en nämnd i vanlig mening, VM.*; jfr. 
Næmninga man, och mina Jur. afh. s. 
213. not. ***. 2) en i Västergötland
inom hvar grænd utnämnd man, som 
egde ett slags inseende öfver sitt ski
ri, och i vissa fall skulle undersöka 
där uppkomna tvister och värja 1. fälla 
den tilltalade (jfr. Bihanget). VG.* n. 
ivir alt sit skiri &c., Jæt skal -mannin 
vita, n. skal væria æller fælla, væria sik 
mæj (sik ok sinum næsta granna ok) 
sinum -manni, VG.* 3) ledamot i nämnd 
(se Næmd 2). VG.* ÖG.* SM* H.* Sk. I. 
141. not. 51; ME* Chr. Tg. 3: pr; 37. tolf 
-manna aiÿer, G.* væris mæj tolf -man
na e]>e, vitin ÿæt tolf -mæn, U.* -mæn 
fælla æller skæra, VM.* væria sik mæÿ 
siu -mannum, = siu mannum af nærndin- 
ni (se Næmd), VG.* hæraÿshôfÿingi skal 
væria han mæÿ tvænni tylftum -manna 
af kæraÿi, o: häradshöfdingen skall låta 
saken undersökas af en nämnd som 
skall värja den som blifvit falskligen 
anklagad; detta visar tydligt att här 
och på de nedan anf. ställen talas om 
en af 24 män bestående nämnd, och 
icke, såsom i gl. vid VG. antages, om 
en dubbel af den anklagade gången
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tylflared; men icke följer häraf att 
nämndemännen valdes af häradshöfdin- 
gen, och ännu mindre att häradshöf- 
dingen själf svor tillsamman med nämn
den och sålunda deltog i den ankla
gades friande, VG.*; jfr. lief Ja, och mina 
Jur. afh. s. 224. væria, vita, vitu hava 
mæj tvænni ty 1 ft um -manna, o : fria sig 
genom den dubbla nämndens ytrande 
(= væria sik mæj næmdinni, se Næmd), 
VG.* vitni mæj tvænni tylftum -mans 
vitnum «k hæradsbôfjingæ, VG. I. Md. 
11, där de sista tillagda orden kunde 
hafva afseende på häradshöfdingens bi
träde med edens förestafvande; men 
här bör ulan tvifvel läsas: hærajshôf- 
Jinge hof Je ejin, såsom i II. Dr. 22, 1. 
ock hærajshôfjinge læggi &c., hvilken 
rättelse så mycket mera fordras af sam
manhanget, som de följ. orden: læggi 
sijan höra till hærajshôfjinge, och ej 
kunna sammanbindas med o. vitni. 4) 
næfndæmæn, pl. = Jingmæn. af dom- 
mæren eller af n., Sk.*, där mot d. o. 
i Lat. texten svarar iuridici, likasom 
annars mot Jingmæn.

Næmd fælder, adj. fälld af nämnd. ÖG.*
Næmia, se Næma.
Næmir, se Nær, adj. och adv.
Næmna (næmpna, næfnæ, Sm. Sk. impf, 

næmdi, part. pass, næmder), v. a. (af 
namn) 1) nämna, namngifva. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* n. bana, haldbænd, skajaman 
1. fangaman sin &c. VG* SM* VM.* H* 
Bj.* Sk.* ME. Egn. 12. n. man til bana, 
haldbana &c., o: angifva att vara drå
pare &c. U.* VM * n. annan til Jiufs, 
n. en annan än den som blifvit gripen, 
VM.* var Ja næmder til skeno, o: an- 
gifven att hafva gjort skena, VM.* n. 
Jæn sum giorji (n. akomu), VM.* Jæn 
ær næmder ær, n. såsom rånare, VM.* 
n. man til eja, säga honom hafva gått 
ed, VM.* Jæn sum liusti (n. rani) ok 
næmdi, a: angaf den andre som råna

re, VM.* liusir ran ok næmnir ænkti,
a: nämner icke på samma gång den 
som gjort rånet (om han ock sedan 
beskyller någon därför), VM.* hvem Je 
tolf næmna, n. såsom brottslig, U.* n. 
vitni a fyrsta Jingi, o: uppgifva deras 
namn, )( lati sea a andni, hafva dem 
fram på tinget och visa dem, U.* man 
næmnis Jær (n. a Jinge) fram vitne 
(at) bæra, a: åberopas och framkallas, 
SM * n. man til fanga, se Fang 8 b. n. 
mantal, se Mantal 2. n. by ok bonda, allitt., 
a: den brottslige och hans hemvist, VM.* 
n. tvætylftan &c. ej, a: dem som skola 
svärja, ÖG.* Ja skal halft -as, hälften 
af de svärjande skola förut nämnas, 
utan tvifvel af hufvudmannen i eden 
(jfr. æ hvat hælder han kan fa & c. ÖG. 
VaJ. 32: 1.), om ock detta ursprungli
gen tillhört käranden, såsom i Dan
mark skedde vid kyns næfnd (se Kyns 
næfnd), och äfven förhållandet var en
ligt T. lagar med nominati (af käran
den nämnde bland den anklagades släg- 
tingar, )( electi, af den anklagade själf 
valde ; jfr. Rogge, Gerichtswesen der 
Germanen s. 170 o. fl), ÖG.* halft nærnt 
ok halft onæmt, ganger (ej) mæj an
drum æn Jörn som i (n. ej) varu næm- 
de, ÖG* n. i samo Jinge, a: uppgifva 
den bevisning han vill utföra, såsom 
det sedan uttryckes: n. sik til vitsor Ja, 
VM.* Jæn sum næfdcr (för næfnder 1. 
næmder) ær, a: kallad att göra dags
verke, VG.* Jfr. I p næmna. 2) i synn., 
enligt Sk.*, nämna de män som skulle 
i rättegångsmål gå ed för att antingen 
fria 1. fälla den tilltalade, 1., såsom i 
vissa fall, endast svärja om de ville 
fria honom (jfr. Næmd). vitæ mæj tvi- 
giæ mannæ vitni ok tolf næfndom man- 
num (a: af vederparten nämnde män) 
i kyni sinn: vitæ mæj tviggiæ mannæ 
vitni ok tylftær eje af kyni sinu næfn- 
dræ mannæ.. Jæn skal næfnæ ær sak
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söker; væriæ 1. skaera? sik mæj tolf 
næfndum inannum af 1. a kyni sinn; vi- 
dhae med XV nefiide men af sit kön (de 
nu nämnda ederna, där de som skulle 
svärja, nämndes af käranden bland sva
randens slägtingar, voro, ehuru de svär
jande hade namn af kyns næfnd, slägf- 
nämnd, för öfrigt af samma beskaffen
het, som de eder, där svaranden svor 
tillsamman med vitnen och tylftared); 
um kynzimi skai (n. næfnd) af kyni n.; 
kin ær sak sôkær -ne tolf mæn af allu 
hæraje, &c.; se gl. vid Sk. 3) nämna, 
omtala. ME. G. 8: pr; St.* sama næmda 
nuen, samme män som förut äro nämn
de, = fornæmda mæn, Chr.*; men til 
næmdum, ME. Kg. 4: l, är troligen skrif- 
fel för formeinduin. Jfr. Fornæmder. 4) 
utnämna, förordna. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
H.* Bj.* G.* Sk.* ME. G. 4; Egn. 7,9; St.* 
n. en man, tva, Jre, sæx mæn, mætsmæn 
i gar}) mans &c. U.* SM.* VM. II. J. 3: 3 ; 
B. 17:3; H.* æpfir domarans dome skal 
han (n. domaren) sex mæn n., se Næmd 
2. domara skolo Jem (n. sex mæn) n., 
VM.* n# tolf mæn, n. till nämnd 1. val 
af domare, VG.* U.* SM* VM.* Sm.* n. 
mæn i næmd, n. (hærajs) næmd, se Næmd, 
Hærajs næmd. n. man i syn, (tolf) sy- 
namæn til (n. mais) n., SM.* VM.* Jæn 
sum -nir, n. halfva nämnden, SM.* n. 
sin (a: en, n. miætsman) hvar Jera, 
SM.* n. til mæn af hærajimi, o: att 
fara till stället där qvarnen är byggd, 
ÖG.* Je mænnini sum næmdi æru, n. 
till att hafva uppsigt vid skallet, OG. 
B. 36: 4. Je mæj hanuin (n. laghmanni) 
næmdir æru, n. att välja konung, SM.* 
af landsmanna til næmda (n. röstum), a : 
de till konungs väljande tillsatte lands
männens, SM.* mal Jætta sum Je til 
æru uæmde, a: till hvars undersökan
de de äro förordnade, SM. B. 25. valde 
ok (n. Jær) til næmde, ME. Kg. 31. the 
som (n. ther) til vardha næmde, St*;

jfr. Tilnæmpna. varda næmder i stæm- 
ning &c., a: att förrätta stämning &c. 
Chr. Tg. 33: pr. 5) förordna, utsätta. 
Jing (til) n., VG.* ÖG.* VM* G.* jfr. 
ping. syn (til) n., ÖG.* U.* SM.* VM.* 
ME. B. 4: 2; 7. 1-3; 21:1, 6; 22:1; 24: pr; 
27: 4; jfr. Syn. asyn (til) n., se Asyn 3. 
n. fæmt hem til mans, ÖG.* n. hamn 
&c., se U.* Jingmæn -ne JriJia Jing 
fore lianum, a: förelägge honom att in
finna sig på tredje tinget, Sk.*

lVæmna, för næma, se Næma.
Næmni (namni), n. (af næmna) 1) näm

nande, tillkännagifvande, uppgift, söke 
æptir n. sino, a: enligt hvad han förut 
uppgifvit (angående den bevisning han 
ville utföra), VM.* 2) namn, benäm
ning, titel (af ett begånget brott, t. ex. 
bani, haldbani). n. giva, a: nämna dråpa
ren, VG. II. Dr. 2. sva gaf iak Jær n. 
til a Jingi, Ju at (præs. 2 pers. af 
ægha) Jætta n. bæra, VG.* Ja ær Jæs- 
sum manni n. givit (jfr. Namn 2), SM.* 
Jfr. Onæmne.

Næmpning, f. nämnande, utnämning, 
malsæghande fore n., a: nämnande af 
män i nämnd 1. syn, VM.*

Næmninga man, m. = næmdarmajer 1. 
SM.*, där med d. o. ej kan menas en 
ledamot af nämnd i vanlig bem. (= 
næmdarmajer 3), t. ex. då i Add. 6. sä- 
ges att folklands næmd skulle bestå af 
tolf -mæn af siidermanna lande, men 
tillika sättes i fråga att the æi æru til, 
i hvilket fall man finge taga goda san- 
ninda mæn af lands mannumen; att en så
dan n. varit en verklig domare, ehuru 
den befattning hvartill han varit nämnd, 
nu ej är känd, synes af pg. 3:1, där 
det stadgas att ingen annan må dömma 
än laghman ok n. æller ok Jæn domare 
sum takin ær i hnndare, och äfven i Add. 
11. ställes n. mällan domare (= härads- 
höfding) och lagman, då det stadgas 
att den som vädjar mot domaren bö-
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ter 3 marker till treskiftes (hvaraf en 
mark till domaren) om domen gillas af 
lagmannen, hvaremot om någon vädjar 
mot n. och dennes dom skils gilder, 
han uppbär 3 marker såsom sin ensak, 
och den som vädjar mot lagman i lika 
fall böter 6 marker lagmannens ensak; 
af hvilket allt är klart att denne n. är 
en domare i värdighet ställd mällan 
häradshöfding och lagman; detta tyd
liga förhållande undanrödjer all anled
ning som af orden döma och domber, 
hvilka brukas om denne n., kunnat häm
tas till förblandande af domarens och 
nämndens befattningar (jfr. mina Jur. 
afh. s. 216 not. *.

Nefns ed, m. = assvaru ej. Sk.* An
ledningen till denna benämning är den, 
att då den anklagade skulle bära järn, 
måste käranden förut gå assvaru ej; 
men sedan järnbörden var afskaffad, 
och nämnden satt i dess ställe, fick kä
randens föregående ed namnet af denna.

Næpsa, se Næfsa.
Nær (i posit, indecl.), adj. när, eg. i 

rum 1. tid; oeg. i afseende på slägtskap, 
rättighet 1. skyldighet, nijium n., se 
NiJ. sva n. sum annar ær andrum, n. 
i slägt, Sk.* ligæ nær, n. i slägt, Sk. I. 
56. not. 7. lighæ n. at taghæ arf, Sk. I. 
35. not. 67. væri sva nær ior J at köpa, 
o: lika berättigad, U. J. 2: 1. Jfr. Bi- 
hanget. Compar. nærmer, nærme, næ- 
mer, nærnir (nerari, G.), n. tolfta dagli 
iula, ÖG. B. 51. not. 52. n. i byrd, SM.* 
n. a möjerni, U. Æ. 1: pr ; Sk.* n. æftir 
arftali, sigliia sik n. vara, ME. Egn. 6; 
Chr. J. 6. n. manni, n. i slägt, U.* ær 
annar n. )( bajin iæmskyld, St.* n. Jan 
fiarji fran kumin, se Fran kumin. n. 
arve, närmare berättigad att taga arf, 
VG. II. Add. 11:16 ; ÖG.* n. giptamalum, 
a: att förrätta giptarmal, 1. vara gifto- 
man, ÖG.* Ja ær Jæn n., n. att vara

giftom an, ME. G. 1. n. Jan utan men, 
n. närmare berättigade att köpa jorden, 
G.* n. at lösa byrd, ME. Egn. 6: pr ; Chr. 
J. 6: pr. n. at vitæ &c., n. vitni, værn, 
mera berättigad alt föra bevisning, Sk. 
I. 4, 49, 56. n. ærva, SM. J. 2: pr. Superi, 
næster. -ti byr, VG. I. p. 14;U* SM* 
Sk.* -te agher, Sk.* Jæt landamærki 
ær Jem ær næst, VG. I.p. 12; i. af -tu 
hærajinu, ÖG. B. 28: pr, 1. ban var Jaim 
n., a: närmast boende, G.* firi -ta man
ni (ær hanum möte), = firi fyrsta mots- 
manni, VG * -ti manadagher, Jingsda- 
gher &c. ÖG. B. 1: 2 ; 16, 51. not. 52 ; U.* 
VM.* Sk.* i daghinum -ta, VG. II. K. 3. 
til fardagka -tu, VG. 1. A. 4: pr. n. æp- 
tir martinsmæssu dagh 1. paskar, ÖG. G. 
8: pr; G.* i Jæssum -tu fallum, a: soin 
näst härefter omtalas, VG. I. Br. 3. Jer 
ier nu Ji nest, n. att omtala, G.* -ti 
(fæjrinis 1. möjrinis) frændi, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* Goll. 24: pr, 4; Sk.*(u. Frænde). 
-ti niji, se Niji. -te nathnithi, Sk.* 
-ti ættalægger, ÖG. Eps. 18. n. byrja- 
man, SM.* -ta manna, a : frænda, VG.* 
hænna -te, n. frænder, ME. G. 7: pr. Jæn 
sum n. ær, ME.* nijium n., se NiJ. 
Jæn sum (hanum) ær n. (a fæjrinit 1. 
möjrinit), ÖG.* Je (sum hænna) -te (n. 
frænder) æru I. varo, ÖG.* SM.* VM. II. 
Æ. 1: i. Jan sum Jaim ier n., fierrar 
Jan -ti, a: än den närmast besläglade, 
G.* blojs 1. bloji n., -ta bloj, se Bloj 
2,3. n. arvingi, U.* n. arvi, se Arvi. n. 
bôrnæ væriænde, Sk.* n. byrd sina lösa, 
a: närmast berättigad, SM. J. 2: pr. va
ri Jæn n., n. at lösa byrd, ME. Egn. 6: 
pr. n. ater loysa, G.* Jæn ær n. lo- 
ghum at vitæ, a: närmast berättigad att 
gå ed för att bevisa &c. Sk. I. 217. n. 
at væriæ, Sk. I. 56. vari Jæn n. (a: när
mast skyldig) at föja (n. frænda) sum 
n. (närmast berättigad) ær at ærva, SM.* 
Ja ær Jæn n., n. att arrendera jorden, 
ÖG.* næst för næster, VG. G. 9: pr; ÖG.*
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Sk. I. 56, 94, 217. — Jfr. Næsta, Næstu, 
Jamnær, Manninerar.

Nær, adv. och præp. 1) nära. n. ok 
fiærre, VM.* n. by (dal.) ok fiærran = 
innan garjs ok utan, ME.* Chr. J. 10: 
pr. n. tiældru, by, garje, væghen &c. 
VG.* ü.* SM.* Sk.* n. brötto, se Bröta. 
sva n. (akri), SM* so n., ligæ n., G.* 
Sk.* n. vara, vara tillstädes, ÖG.* U.* 
SM.* ME.* St.*; jfr. Nærvara, Nærvaran
di. n. stadder, se Nær stadder. halva 
rost n., o: på så långt afstånd, ÖG.* 
byggia n. a Jr uni, ME. B. 4: pr. sitia (a: 
bo) n. andrum i by, Chr. B. ind. 36. then 
n. bygger, a: grannen, St.* Compar. 
nærmer, nærme, næmir. n. havi, almæn- 
ninge, bigarre, landi &c. ÖG * ü.* Bj.* 
ME. B. 21: pr. n. solu, längre åt söder, 
ÖG.*; jfr. Fiærran. bygger n., n. när
mare grannens tomt, H.* ægho Je n. 
(n. kynni) vijer &c. Sk.* Superi, næst 
(næmæst, St.*), VG.* ÖG.* U.* (där dock 
på flera ställen næst kan vara skrifvet 
för n tester, adj., jfr. Nær, adj.); SM.* 
Bj.* St.* n. solu (jfr. næmer solu, ofvf.), 
U.* SM.* VM.* n. eptir, n. utan um, G.* 
Sk.* Jæn ter n. haver værn, som när
mast har vård om barnen, Sk.* Jæn 
n. ær borin, se Borin 3. hin n. a kyn
ni 1. byrj vijer haine, som närmast har 
slägtskap 1. är beslägtad med henne, 
Sk.* Jfr. pær, Næsta. 2) hos. liggia 
(n. siuker) n. bonda, lik ligger n. bon- 
da, U* n. mannnm, bland människor, 
SM.* hafi n. sir, liggi sielf n. (n. bar
ni), G.* liggia n. gift hustru, Chr. Add. 
P. hema n. fæjrenum 1. sik, ME.* in
ne n. bonda 1. husfru, ME.* Chr. G. ind. 
18. barn dör n. ammo, o : då det är i 
hennes vård, genom hennes vansköt
sel, Chr. Æ. ind. 18. hava vapn n. sik, 
o: bära dem, St.*

Nær, adv. när (quundo), se Nar.
Nærikiar (nærikia, nærike, nærkiær, 

nærkia; nærkiu både i nom. och gen.,

SM.), m. pl. Nerikesboar. U* SM.* ME.* 
Chr.* -kia laghmajer, U.* SM. Kg. 1 ; 
Chr. Kg. 3: pr.

Nærisker, adj. Nerikes. n. laghmajer, 
-sk laghsagha, SM.*

Ner kumin, adj. nära beslägtad. hen
ni -mnaster, G.*

Nærmer, se Nær, adj. och adv.
Nær rudda, f. ställe beläget i närhe

ten af en upprödd mark. koma i -du, 
U.* Jfr. Ruja.

Nær stadder (nærstadder, nærstæder), 
adj. närvarande, tillstädes. ÖG. Dr. 2: 2 ; 
U. Kk. 14: pr. not. 22, 25, 39, 17. ær æi 
siælver n., n. då han nämnes, SM.* om 
han (n. konunger) n. ær, om han finnes 
i orten, Chr.*

Nærvara, v. n. vara tillstädes. Chr.* 
Jfr. Nær, adv., Nærvarandi.

Nærvarandi, adj. (part. af nærvara) 
närvarande. U.* SM. Kp. 10: pr; Add. 1: 
5; 12; ME. Kg. 5: 8; 6: pr; Æ. 13; St.* 
Chr. Kg. 5: 5; Tg. 21: pr.

Næs, n. näs, udde. Se lltnæs, och Lof-, 
Mædals-, Strængianæs &c., VG. ind. n. pr.

Næs, n. ett obekant ord, som före
kommer då nämnd säges skæra eller 
til n. fælla, Sm.*; att d. o. skulle vara 
det samma som nesa, skymf (Isl. hnei- 
sa), och til n. fella således fälla till (den 
anklagades) skam, är icke sannolikt.

Næsæ, f. näsa. Sk.*, om ej næsæ där 
är skrifvet för næsær; jfr. Næsar.

Næsar (næsa, nasar; i sing, nas, pl. 
nasar, G.), f. pl. (Isl. nös, pl. nasar) eg. 
näsborrar; näsa. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM. I. M. 17: 4; II. Æ. 6: pr; M. 23:3; II.* 
Bj.* G.* ME* St.* Chr.*

Næsia värjer, m. (af næs) vakt, som 
i krigstider utsättes vid hafsstranden 
på utskjutande uddar. U.*

Næst, Næster, se Nær, adv. och adj.
Næsta, præp. (superi, af nær, adj.) I) 

närmast, n. solu, längst åt söder (jfr. 
Nær, adv.), SM.* 2) nära. n. vara = nær
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vara (se Nær 1), ME.* n. sinum hæstum, 
a : slående vid dein, Bj.* n. sinum gran
na, invid grannens tomt, Sl.* 3) hos, 
prov. nästa. U.* VM.* ME.* Chr.*

Nestli, m. (Mht. nestel, band, eg. snör
band, hosennestel, byxhängsla; Nnt. ne
stel, band, i synn. fruntimmernas hår
band; Fries, nestla; jfr. Rh. Jfr. w.; 
men Fht. nestila har haft en obestämd 
bem. af spänne 1. band bvarmed något 
fästes 1. bindes, se Graff, Ahd. Sprach
schatz, II. 1107-8; och samma förhål
lande synes hafva varit med Lat. na- 
stale, som af Dufr. öfvs:s: * cingulum 
vel fibula qtm restringit pallium cir
ca collumv) det, hvarmed något hop
fästes; förekommer här om märla, hy
ska i qvinnokläder, 1. tilläfventyrs om 
snörband. Se Nast.

Næstning, f- (Isl. nest, nesti, N. ncstc, 
nista) résinât, prov. neste, näst, nista, 
nistning. ME.*

Næst syskyni börn, n. pl. syskonbarns 
barn. Sk.*

Næstu, præp. (superi, af nær, adj.) 
nära. n. sinum granna (jfr. Næsta 2), Bj*

Næt (neth, ned, Sk. pl. gen. nætia, se 
Nætia lagh &c.; dat. nætium), n. (ttske- 
1. jagl-)nät. VG. II. Forn. 46; ÖG.* U.* 
SM* VM. I. B. 26; II. M. 26. 15; H.* Sk.* 
ME.* St. Thj. 9; Chr.* )( not, se Not. Jfr. 
Laxa-, Vargha næt.

Nætia lagh, n. (af læggia) näts utsät
tande i vattnet. Se Nota dræt.

Nætia skall, n. skall, hvarvid djuren 
drifvas mot uppsatta nät. Chr.*

Nætia syn, f. besigtning af (varg-)nät. 
ME.*

Nætia tiuver, m. nättjuf. Chr.*
Nævæ hog, n. slag med knytnäfve. 

Sk.*
Næver (næffr, VM.), f. (Isl. næfr, f.) 

näfver. U.* SM* VM. I. B. 23; II. B. 14; 
2; ME.* Chr.* Jfr. Löpa 3.

Næver bunki, se Næfra bunki.

Nævi (nefi, gen. pl. næfna, næmna), m.
1) hand, näfve, äfven såsom mått mäi- 
lan de utspända fingrarne (spann), vad
mal tvæggia næfna bret, ÖG.* 2) i 
synn. knytnäfve. sia man mij> nefa, G.* 
På Gotland skiljes ännu mällan Hiifve, 
knytnäfve, och flat band, ehuru denna 
bem. af o. näfve ej iakttages af dem 
som uttrycka sig mindre noggrannt. Jfr 
Nævæ bog.

Næjar, se Ni}), n.
Næjan, Næjri, se Nijan, Nijri.
Nöd, Nöda &c., se Nöj &c.
Nögha, se Nöjga.
Nögbe, n. nöje, tillfredsställelse, gör 

han ey i thera n., om han ej gör dem 
till nöjes, Chr.*

Nöghia (nöhia, Bj. 4.), 1) v. impers, 
m. dal. (Isl. nögja, gnögja, vara nog 
1. tillräckligt för någon, tillfredsställa, 
af négr, gnögr, tillräcklig, som är nog, 
nog, nog) vara till nöjes, manne nöghir 
at 1. a, han är nöjd med, ME* St. Kg. 
10:1 ; B. 20: pr; Chr. B. 29: pr; DrVl. 12: 
i. nögher them cy, Chr.* 2) v. n. va
ra nöjd (med), n. at (borghan), Bj. 40. 
lata sik n. at, Bj. 4; St.* Chr.* Jfr. At 
nöghia sik.

Nöghia, f. = nögbe. Chr.*
Nörre, se Nyrri.
Nöt (naut, G.), n. nöt, oxe 1. ko. VG.* 

U.* ME. Kg. 23: 2; Egn.9; B. 8: l. &c. )( 
hæstcr, SM.* VM.* Sk.* )( hors, se Hors. 
)( rus, G.* n. æller söt (acc. för söj), 
VG.II.U. 23. Jfr. Halmber; Gal-, Mar
ka-, Nytia nöt; Ungnöte.

Nöta (noyta, G. impf, nöte, nötte; part. 
pass. n. nöt), v. a. 1) bruka, förtära. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* ME.* St.* 
Chr* Jfr. llp nöta, Onötter. 2) nöta 
genom brukande, n. pant, St.*

Nöta, för niuta, se Niuta.
Nauta bo, n. nötboskap. )( rus, G.*
Nöta hus, se Nöthus.
Nöta hæptur, f. pl. inrättning, hvari-
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genom nötkreatur, då det går ute på 
marken, hindras att göra skada. H.* 

Nöter (naiitr, G.), m. (Isl. nautr) stall
broder, kamrat. Se Farunöter, Sujnau- 
tar.

Nöthus, nöta hus (nötos, VG. II. K. 2. 
not. 15.), n. stall för nötkreatur, fähus. 
VG.* ÖG.* H.* Sm.*

Nöti, n. (Isl. neyti, N. nöytc) (i sam
mansättningar) sällskap. Se EJa-, Faru-, 
Skip-, pingu-, Öknöte.

Nötshorn, n. nöts horn. Sk.* 
Nötteliger, se Nytliker.
Nöj, nöd, f. I) nöd, trångmål. SM.* 

H.* ME.* St. Add. E. 2. högh rikes n., 
Sk.* thet görs af n., a: i nödfall, Sk.* 
hvat han ga*r Jæt mæj lust aller mæj 
n., a: nödsakad därtill, VG.* 2) fara. 
Chr.* utan trang ok n. prövas &c. Chr. 
DrVl. 13. jfr. 12: pr. Jfr. liais-, Lifs nöj; 
Nauger.

Nöja (nöda; noyja, G. part. pass, 
nödder), v. a. nödga, tvinga. VG.* G.* 
Sk.* ME.* biuJa seller n., SM.* n. ok 
næma (1. nseniia), allitt. SM.* VM.* noy- 
Jas, v. dep. impers, vara i nöd 1. trång
mål. Jau et n. taki, en so taker n., om 
nöden börjar tränga, G.* Jfr. Innöja, 
Onöddcr.

Nöjfall, n. nödfall. H.*
Nöjga (nögha, VG. nödga; noytga, 

G.), v. a. = nöja. VG.* SM.* G.* Chr.* 
Nöjoghcr, nöjugher (nöduger; nau- 

Jugcr, G. dat. nöjgum, ace. f. nöjoghse, 
nöjga), adj. ovillig, som ej vill. C.* VM. 
II. Kr. 17; H. Kk. 21:3; G. Add. 5: pr. gip- 
ta dottor -ga, VG.* takse kunse -ghse, 
o: våldtaga, Sk.* vil n. arvit mista, ÖG * 
ME* St. Æ. 8; Chr. Æ. 10. Jair vildu 
-gir bort fara, skam vildi iak n. Jula, 
G. Hist. 1; Add. 2.

Nödogt, adv. nödigt, ogärna. VG.* 
Nöjsyn (nöd syn; naujsin, pl. -nar, 

G.), f. (Isl. nauNsyn) 1) nödfall. G.* Jset 
heter n., säges genom en ordlek om

den händelse, att, i anseende till sva
randens tredska, käranden måste näm
na alla ledamöterna i en syn, SM.* 2) 
hinder, komber n. af snio, H. Kg. 11: 
pr. 3) olyckshändelse, n. ganger a, kal
la n. vara, o: händelse, hvarigenom det 
legda godset blifvit skadadt ulan dens 
vållande som legt det, H.*

Nödh thorpt, f. nödtorft. ME.* Chr.* 
Nöd Jrang, n. pl. = nöjl. SM *

O.

(Alla ord som börjas mecl den ne
kande partiklen o, hvilken ofta 
skri fy es u (t. ex. u aflajer), äro 
här upptagna under 0.)

U aflajer, adj. ej (ännu) förvärfvad. 
Se Afla 2.

©annajer, adj. ej förtjent 1. förvärf
vad. ter gipt -aj, n. därför att land
bon i förtid måst lemna jorden (jfr. 
«ift 6), U * sva mykit -at ser, a: så stor 
del af städjan &c., ■= Jaet sum bol ha
ver oint (se Inna4, Ointcr), U* afgipt 
Je sum -aJ ær, SM.*

Oaxajcr, adj. (åker) där axen af den 
skurna säden ej äro upphämtade, o. 
aker, ME.*

Ebarjer, adj. (af baeria) ej slagen. 
VG*

Obcqvaembligcr, adj. = oqvaemeliker. 
Chr.*

©bcsmittader, adj. obesmittad. Chr.* 
Obetalader, adj. obetald, utan betal

ning. lata thet -lat efter sig, a: utan 
ersättning af efterträdaren, Chr.* 

Obijin, ubijin, adj. (af bijia) oom
bedd. VG.* U.* SM.*

©boin, adj. (af boa 2) ej reparerad, 
bristfällig (om bro). ÖG.*

©borin, uboriu, oburin, adj. (af baera 
4) ofödd. SM.* VM * G.*

©borghajer, adj. (af borgha 1) utan
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borgen, för hvilken borgen ej är ställd, 
böter æru ofæstar ok -Jar, VG*

Obrighjer (n. -ict), adj. (af brigja 
2) orubblig, säker för klander, obrikt 
ok oklandat, U. Kp. 5: 2; VM. II. Kp. 7: 
pr. Jfr. Var Ja, v. a.

Obroajer, adj. ej försedd med bro. 
U.* VM. II. B. 2«: 1 ; ME.* Chr.*

Obrutin, adj. (af bryta 4) obruten. Se 
Fri Jer 4.

I krut Ii ka (obrytelika), adv. obrotts- 
ligen. ME.* Chr.*

Ibrutliker (ubrödeligh, Sk.), adj. o- 
brotlslig. VG.* Sk.*

Obrænder, adj. 1) (af brænna 1) o- 
bränd. G.* 2) (af brænna 2) osmäll, o- 
kokt. o. siæl, se Siæl.

0 bnndin, u bundin, adj. obunden. U.* 
Sk.*

Dburghin, adj. (af biærgha 1) obär
gad (om gröda). VG.* hava-it, se Biær
gha 1.

Oburin, se Oborin.
Obujin, ubndin, adj. 1) (af biuja I) 

ej erbuden. o. up (= eig upbudhen) a 
radhstuvu )( frændum eig henibudhen, 
se Hembiudha. 2) (af biuja 2) obuden 
(till bröllopp 1. annat gästabud). SM.*
H. * G.* ME.* 3) (af biuja 4) ej befalld
I. ombedd, tala -dna talu, obuden föra 
en annans talan, VM.*

Obyghjer, ubygder, adj. 1) (af byg- 
gia 2)' obyggd. ÖG.* -ght hava, o: ej 
hafva byggt, ME.* Chr. B. 3: pr; DrVd. 
6:1. not. 20. 2) (af byggia 4) obebyggd ; 
förekommer om sund 1. ström, som ej 
är upplagen af fiskeverk. H.* 3) (af 
byggia 5) obebodd, -gd ö, U.*

Dbyrgher, adj. (af biærghas, arbeta, 
se Biærgha 6) oförmögen till arbete, 
svag. gantai æller u., VM.*

Obyrian, se llpbyrian.
Obyrjarman, ubyrjaman, m. obesläg- 

tad person. )( byrjaman, VM.*
Obytter, se 0 bötter.

Uböti, n. frihet från böter, ovanfal 
liggia i u., o: därför bötes icke, VM.*

0 bötter, u bötter (oböter; obytter, 
G.), adj. (af böta) 1) obött, för hvil
ken böter ej äro erlagda. ær frijer 
mans u., om böterna, genom hvilka en 
fredlös skulle återfå sin fred, (vid hans 
död) ännu icke äro erlagda, VG.*, där 
ett annat ställe för u. har ut bötter, 
hvilket ej medgifver någon antaglig tyd
ning. 2) ogild, för hvilken ej bötes. 
G.* vari 1. liggi o., H.*

Odder (udder), m. udd. o. ok æg, o: 
spjutsudd och svärdsägg, VG.* ME. Kg. 
23: 7. not. 68. skær u. ok æg, se Skæra. 
at han aske ok odde (för askar odde) 
taker til, se Asker 2. synis.. o. vij 
und, allil t., om spjutsudden finnes pas
sa till såret; så hafva dessa ord äfven 
af Ver. och Locc. blifvit förstådda ; 
dock torde meningen vara den, att den 
afbrutna spjutsudden sitter fast i såret, 
såsom Ih. synes antaga, då han öfvs.r: 
macro prope vulnus, U.* VM.* 

Odhensdagher, se OJinsdagher. 
Odmark, se Ödmark.
Odorajer, adj. ej försedd med dör

rar. -at hus, ÖG.*
Odrukkin, adj. ej drucken, nykter. 

Se Drukkin.
Odræpin, udræpin,adj. ej dräpen. SM* 

at manni -pnuin, då dråp ej skett, Sk.*
Odælli, se OJal.
Odæji, n. (Isl. udæSi, lidåö, D. udaad, 

T. unthat), ogärning, ond gärning. Se 
Odædhis drænger, lidæthes man.

Odædhis drænger (pl. -gia), m. van
artig, på onda gärningar begifven karl. 
St.*, där d. o., utan tvifvel af den an
ledning, att bokstafven o blifvit ansedd 
som den vanliga nekande partiklen, af 
äldre förf. öfvsrs: riotiosus servas^, rqai 
nihil vel male agit1’, ”losstreiber”, ”så- 
dane som ej äro lagstadde 1. i tjenst”. 
Väl kan det antagas alt på anf. st. syf-
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tas på syslolösa, kringstrykande kar
lar, hvilka at illu ganga sum bilder at 
stene stiæla ok osijnghum gerningum 
fölghia, SM. pg. 7; men alt första de
len af d. o. är den samma som i o. u- 
dæthes man, hvars bem. ej kan om- 
tvistas, är klart, och synes ej kunna 
göras tvifvelaktigt därigenom, att i mån
ga hss. af St. skrifves othetis 1. otijdcs, 
ehuru annars någon gång förekommer 
ett ord othct, som torde vara ett slags 
öfvs. af Mht. undiet (af diet, Isl. JiöÖ, 
folk), och således skulle svara mot Isl. 
liJiéÖ, isJyÖi, enligt EJ. pack, röfva- 
repack, en bem. som åtminstone icke 
är ”lindrigare” och för ingen del mera 
passande än den, som tydligen ligger 
i o. odædhis drænger, hvarför formen 
othetis snarast kan antagas hafva till
kommit genom skriffel i en af de äld
sta hss:na. Jfr. likväl R-t II. 108 ; IV. 
286, 287.

lldæthes man, m. ogärningsman, brotts
ling. Sk.* Detta ord finnes äfven i det 
gamla företalet (ill JutL. (KR. GDL. III. 
6.) Jfr. Mb. I). Gl. oo. udæder, udædes- 
mand, udædings mand.

Ildömder, adj. ej dömd. Sk.* at -do, 
utan förulgången dom, VG.*

lldömi, n. (Isl. =) elakt efierdöme, 
prov. odöme. VG.* Jfr. Ilz döme.

Udöjer, adj. ej död. at rnanni -bum 
(jfr. Odræpin), Sk.*

Oefli, se Ofæffi.
Ofallin, adj. (af falla 6) ej förfallen 

1. försummad, ejar standa ofalnir, o: 
anses ej vara försummade, tiden att 
gå dem står öppen (jfr. Standa), II.* 

Ofangin, adj. 1) (af fa I) ej fångad 
1. gripen. ME.* Chr. DrVl. 20. 2) (af fa 
3) ej forvärfvad. ME.* Chr. J. 1: l.

Of dyrt, adv. alltför dyrt. o. sælia, VG.* 
llfelig, adj. osäker, fredlös. Sk.* 
Oferi, se Oföri.
Offer, n. offer (till presterskapet). VG.

I. K. 17:1; II. K. 40, 53. notf. 92, 98; ÖG.* 
U.* SM.* VM. I. Kr. 14; II. Kr. 9: rubr. ; 
H. Kk. ind. 10; Sm.* Bj.* St. Æ. 19: 2; på 
de två sista ställena menas med d. o. 
det som gifves till presten för liks be- 
grafning. Jfr. Crnssu foter, Jamlanga 
offer.

Offerdagher, rn. offerdag. VG.* U.* 
SM*

Offer mali, m. = offer. H.*
Offra, ofra, v. a. (af offer) 1) offra 

(till presterskapet). VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM. I. Kr. 3: 4; II. Kr. 8: pr; H* Sm* o. 
ok a altara læggia, allitf., o: lägga of
fer på altaret, VG.* 2) förrätta det 
katolska messoffret (genom insfiktelse- 
ordens läsning vid den h. nattvarden), 
fyrra æn -at ær )( si Jan Jighiande mæs- 
sa byriaj ær, ü.* VM. II. Kr. 17.

Ofgamal, adj. alltför gammal. ME.* 
St.* Chr.*

Ofhald, n. olagligt qvarhållande af en 
annans egendom. U.* SM.* ME.* Chr.*

Of halda, v. a. olagligen qvarhålla en 
annans egendom. VM.*

Ofhalds vitni, n. bevisning därom, att 
ett ting blifvit olagligen qvarhållet. fyl
la o., IL* VM. II. B. 6:1; ME.* Chr.*

Ofharjer, adj. alltför hård. Sk.*
Ofharjlika, adv. alltför hårdt. ÖG.* 

ME.* St. Eds. 19: pr; 20: pr; Chr.*
Ofhatult, ? ett okändt ord som synes 

betyda ledsamhet, förtret, tilläfventyrs 
af hata. göra rnanni o., SM.* De anf. 
orden synas uttrycka en mening som 
liknar den, då det i vår gamla bibelöfvs. 
heter: hennes haterska gjorde henne 
harmt, 1 Sam. 1: 6, 7. Möjligen har dock 
d. o. tillkommit genom skriffel, då här 
torde böra läsas oftalu.

Ofhog, n. 1) för mycken huggning (af 
trän), göra o. a skoghi, U.* SM.* 2) 
olotlig huggning i en annans skog. U.* 
SM.*
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Of höglier, adj. alltför hög 1. stor. o. 
skaji, ÖG.*

Oflika*, se Oftlika.
Ofmykil (of mikin), adj. alltför stor 1. 

mycken. VG.* St.* -kit, n. abs. alltför 
mycket. ME* Chr.*

Ofmætin, adj. för mycket ntmätt 1. ta
gen genom utmätning, bonde kærer -tit 
for sik, = ofmykit fran honom mætit, 
C hr.*

Ofna (ofnæ), præp. en i gamla D. skrif
ter vanlig sammandragning af ovan a; 
förekommer i Sk. i bem:na på, i, om, 
angående, till, efter (något som förut 
är gjordt), utöfver, och adv:er därut- 
öfver; se gl. vid Sk.

Of nala, præp. m. dat. alltför nära. 
VM.*

Oformagi, se Ovormaghi.
Oforsymader, adj. ej försummad, o- 

förkränkt. Chr.*
Oforvnnncn, uforvunnen, adj. oförvun- 

nen, ej öfverbevist (om brott). Sk.* ME.* 
St. Eds. 21; Chr. Eds. 20.

Ilfor Ja Jer, adj. ej förytrad 1. försking
rad. Sk.*, där yngre hss. hafva ufor- 
tserath. Att d. o., som äfven förekom
mer i Y. SelL. III. 54, icke, såsom Ih. 
(Gl. I. 540) antager, är beslägtadt med 
fordæja, behöfver knappt anmärkas.

Ofra, se Offra.
Ofrester, adj. ej pinad, leggia fram 

viderlagh -ta mans, o: innan trälen pi
nas, G.*

Ofri Ja, v. a. ofreda. ME.*Chr. Kg. 35: pr.
lifrijæ man, m. man som gör ofred 

1. är fredlös. Sk.*
Ofrijer (ufrith, Sk.), m. ofred, våld. 

Sk* ME. Kg. 5: 7; Chr. Kg. 4: 7. )( fri- 
Jer, SM * göra manni -J, U.* SM.*

Ofræls, ufræls, adj. 1) ofri, som är 
i träldom. o. man 1. kona ( )( frsrls), 11* 
SM.* VM.* G* -st folk, U.* ofrælsman, 
ofrælskona, VM.* vari aldrigh o., U.* 
SM* 2) ej skatlfri. Se Fræls 2.

Ofse (ofpse, opse), m. (Isl. ofsi, N. 
ofse) våldsamhet (1. något som på ett 
våldsamt sätt verkar), ntan elder sel
ler o. Jrænge &c., om ej olycka ge
nom eld 1. annan nöd, som ej kan af- 
hjälpas, tvingar (egaren att flytta till 
den utarrenderade jorden), VM.* kom- 
ber a (Jem) sio ok o., o: svår sjögång 
och öfvervåld (af vädret, Isl. ofveÖr), 
St.*, där d. o. i många hss. blifvit på 
åtskilliga sätt förvänd t.

Ofsinni, n. skada 1. olycka, eg. så
dan som åstadkommes af en med oe
motståndlig våldsamhet verkande kraft 
(jfr. Ofse). bro Je sum o. ma sei at ko
ma, o: ofsinnis vatn seller elder, U.* 
siorj (1. sio) ok o. (jfr. Ofse), Bj.* St.* 

Ofsinnis arf, n. arf efter personer, som 
skulle hafva varit hvarandras arfvin- 
gar, men på samma gång 1. vid sam
ma tid, eg. genom olyckshändelse, dött, 
utan att man vet hvilkendera som öf- 
verlefvat den andra. U.* SM.* VM. II. 
Æ. 13: pr ; H. Æ. 13: pr.

Ofsinnis vatn, n. vatten som gör ska
da genom öfversvämning 1. våldsam 
ström. U* VM. II. B. 23: 4.

Ofsokn (opsokn, upsokn), f. (af ofsök
ia) 1) för mycken lagsökning; så kal
las i VG.* det, om någon i samma sak 
gör siunsetting mera än tre gånger. Jfr. 
Ofsökia 1. 2) hvad som blifvit för myc
ket utsökt 1. för strängt döindt. ko- 
nungcr ma ater bryta alla skroksokner 
ok alla -ner, VM* ME.* Chr*

Ofstor, adj. alltför stor. ME.* St* 
Ofsökia (part. pass. -sotter), v. a. 1) 

förfölja med lagsökning; säges om den 
som fortfar att lagsöka en annan, fast
än han ej velat emottaga sin rätt då 
den blifvit honom erbuden. ÖG.* æn 
vanbiijit var Jer sella -sot, fælla man 
liri -sot, ÖG.* 2) utsöka för mycket; 
utsöka hos en annan mera än denne 
är skyldig alt betala, o. man, U.* VM.*
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sigbia sik vara -btan, ME. pg. 23, där 
många hss. orätt hafva osöktan, lika
som i ind. 23, hvilket gifvit anledning 
därtill, att fö rf: ne af Chr., då de i ME., 
vid jämförande af flera hss., funno dessa 
olika läsarter, men, besynnerligt nog, 
icke förstodo hvilkendera var den rätta, 
1. ock tyckte att båda kunde duga, i 
Tg. 29. antogo båda, då orden ey lagh- 
fölgdan svara mot osöktan, och ofiny- 
kit fran honom niætit mot ofsöktan; jfr. 
ind. 29. — Jfr. Ofsokn.

Oft, ofta, se Opta.
Oftala, t. obefogadt käromål (hvari- 

genorn man hvarken får ed I. pännin- 
gar af svaranden). U.*

Offvili, skriffel för ilvili 1. ovill, Chr.* 
Ofværk, n. våldsgärning. Däraf 
Ofværka böter, f. pl. böter för vålds

gärningar. H.*
Ofylter, adj. (af fylla 4) ej be vis t. at 

-tu, ulan att hafva genom laga rätte
gång bevist sin rätt till det som han 
vill hafva utmätt, U.* VM. II. pg. 19.

lifyrmd (ufirind), f.? mishandling. Sk.* 
I JutL. II. 76, förekomma några exem
pel af våld, hvilka benämnas ofyrmd; 
o. ufyrniæ, som läses i samma cap:s 
rubrik, härledes af KA. (Jydske Lovb. 
s. 363), och efter honom af KR. (GJJL. 
III. 508) från uför, och skall därför eg. 
betyda ”at handle saa ilde med een, 
ved hug og slag paa legem og lem- 
ioer, at han bliver derved svag og lem- 
læstel’; men det är klart att ufyrma 
har samma bem. som misfyrma och fyr- 
ma, hvilka ord ej kunna härledas från 
uför; och det är dessutom tydligt att 
inehållet af anf. st. i JutL. lika litet som 
af de ställen i Sk. där o. ufyrmd lä
ses, passar till den förmenta härled
ningen af o. ufyrma fr ån uför, hvilken 
i allt fall ej kan antagas.

Ofæfli (oefli, ofvælli, uræfle, uæffli ; af- 
æfli för af ofæfli, VG. I. R. 12:1.), n. (af

afl; Isl. ofrcfli, N. ovevle) öfvermagt. 
ofæfli ]>æt ær biorn &c. VG. I. R. 12: l; 
II. R. 28. Jiæssi æru ofæfli (oefli, ofvæl
li) asikkia elder &c. VG. I. FB. 6:1; II. 
U. 13. och not. 9. biorn ær uræfle, ÖG. 
B. 36: i. biter hæster skiut.. Jæt ær 
ofæfle, )( biter uren ur enan .. jiær atus 
iamne vijer, ÖG. B. 25: pr. af ofæfle sino, 
o: af dem som äro mägtigare än han, 
)( af viÿerlikuin, VG.* ian ma aldrigh 
tapæs fore ænkti uæfli, a: hvilken ôf- 
verlägsen magt 1. hvilken olyckshän
delse än må föregifvas såsom orsak till 
förlusten, Sk.* Det sammanhang, hvari 
d. o. förekommer, visar att de olika for
merna tillhöra samma ord, och endast 
kunna tillskrifvas ett sväfvande uttal, 
då annars uræfle, hvartill oefli är en 
öfvergångsform, kunde anses som sam
mansättning med præp. ur. I allmoge
språket förekommer oävla i bem. afo- 
lycka, olycklig händelse, och åv-ävla, 
å-ävla, såsom subst. och adv., stor 
mängd, öfvermåttan, ofantligt (Rz.).

llfælder, adj. ej sakfälld. Sk.* at -du, 
då ej dom föregått och den tilltalade 
blifvit sakfälld, VG.* at ofældu mali 
seller saklöso, d. s. VG.*

Ofærduger, adj. = oför 2. U.* Chr.* 
Ofæster, adj. (af fsestaä) ej utfäst 1. 

lofvad (om böter I. ed). VG.* ÖG.* St.* 
o. ok otakaÿer, ÖG.* ganga bort at -to, 
o: utan att hafva lofvat. att godvilligt 
erlägga böterna, St* Jfr. Fæsta 5, 0- 
borgliajicr.

U fætlaÿer, adj. (af fætil) ej försedd 
med band o: gehäng (om svärd). Sk.* 

Ofödder, uföder (o fydr, G.), adj. o- 
född. SM.* VM.* G.* ME. Kg. 5: 8 ; 6: 5.

Oför, adj. 1) svag, vanför, oförmö
gen till arbete (om människa), obruk
bar (om kreatur). H.* ME.* Chr.* 2) ej 
i godt stånd 1. duglig (om ting). ÖG.* 
U.* VM.* ME* Chr.*

Oföri (oferi, öföri), n. odugligt 1. o-
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brukbart tillstånd, hæster biter annan 
(n. hæst) til -ris, o: sva at han ær æi 
för Jola sajol æller sila, VM.* kan o. 
i tompt liggia, »'• om något ställe i mar
ken är sådant, att. del icke är till nyt
ta, SM*

Ofôrrætta, v. a. oförrätta. Chr.*
©förtingadher, adj. om hv ilken ej för

ut är tingadt 1. öfverenskommet. St.*
0 gen (compar. o genne), adj. ogen 

(om väg). U.*
Ogenglier, adj. eg. som ej kan gå; 

ej gångbar. Se Ogæver.
Ogilda, v. a. (af ogilder 1) förklara 

för ogild 1. oduglig, ogilla, o. ra, U.*
Ogilder, ugilder, adj. 1) oduglig, ej 

i godt stånd (om gärdsgård, väg &c.). 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.*ME* 2) ogild, 
ej gällande. VG.* ÖG.* IL* SM* VM.* 
ME.* vari (n. ejer) o., HL* vardher 
thet -lt vægit, linnes det vid vägning 
att den uppgifna vigten är oriktig och 
således icke gäller, St.* kæra ær döj 
ok -Id (jfr. Döjer), ME.* Chr. Kg. BO: 
pr. 3) ogild, för hvilken ej skall bötas 
1. ersättning gifvas; säges a) om en 
människa 1. ett kreatur som dräpes 1. 
omkommer 1. får annan skada. VG.* 
ÖG.* IL* SM* VM.* Sk. V. 3:1; ME.* 
Jer æru -di firi rættum arvuni, n. om 
de blifva dräpne af dem, ÖG.* vari u. 
fore bondanum, Sk. I. 205. Ja skal kan 
o. vara fore alluin, ME.* sökia man til 
-ls, a: att han må blifva dömd ogild, 
VG.* döma 1. læggia man -dan (a Jin- 
gi), VG* ÖG.* SM.* Sk* up liængia ok 
-dan döma, a: domina att han må sak
löst upphängas, ME.* döma drapara 
&c. -dan firi arva ok æptimælanda, a: 
alt dråpare 1. en annan brottsling kan 
af målsegaren dräpas utan alt hans arf- 
vinge i sådant fall har någon talan, VG.* 
hæmnas a Jön mal sum -ld dömas, a: 
hämnas ett dråp, ehuru det blifvit dömdt

att den dräpne legat ogild, ÖG. EJs. 27: 
l. göra man -ld (rättare -dæn), Sk.* 
liggia o., eg. om dräpen, men äfven 
om den som fått annan skada, VG.* 
ÖG.* IL* SM* VM* H.* ME.* liggia n. 
a værkum sinum (jfr. Vier k), VG.* SM. 
Kg. 5: pr. liggia o. for gerning sina, om 
tjuf som efter dom blir hängd, ME. pj. 
1, 5. liggi o. fore allum mannum, om 
man som dräpt sin hustru och efter 
dom blir steglad, U. M. IB: pr; VM. II. 
M. 12: pr. æller laghe dræpin o. i bo
tum, a: annars kunde det hända att 
böter ej blefve erlagda för den dräp
ne, ehuru han icke enligt lag var o- 
gild, VG.* liggi i -dum akri, se Aker. 
Jfr. Gilder 4. b) om ett ting soin för- 
därfvas 1. skadas 1. går förlorad! ; så
som om en kyrkklocka i det fallet att 
för henne ej bötes om hon blir sön
derslagen, 1. om fäkreatur som flöjer, 
VG* ÖG.* (skruver) vari o. firi Jem 
sum bitte, a: kan af honom saklöst ta
gas 1. förstöras, ÖG.* vari (Jæt) -lt, 
o: depositarien 1. panthafvaren är ej 
skyldig att betala det förlorade tingets 
värde, )( ÿa fac 1. andvar Je hanum sit 
ater, IL* H. J. 13: l; ME.* Chr.Kp. 9: l. 
c) om en gärning 1. skada för hvilken 
annars skulle bötas 1. ersättning gifvas. 
VG* ÖG* SM.* VM.* Bj.* ME.* varin 
-d, n. de öfriga såren, U. M. 29: h. vari 
-lt, n. om fäkreatur gör skada på hans 
hö, SM. B. 8: 2. jfr. 7: pr. Jæt ær ogift 
baji i k at ejum ok botum, då bötes 
icke därför, så att hvarken vådaed 1. 
böter kommer i fråga. U. V. 24: pr; SM.* 
Jæn elder .. vari o., o: ingen skall böta 
för vållande till eldsvådan, SM.* 

Ogipter, ugipter, ogifter, adj. ogift. 
VG* ÖG.* IL* SM.* VM.* H.* G* ME. 
SVJ. 9; i ME. Kg. 10:2; G. 15. förekom
mer d. o. om enka. u. ur 1. af garje, 
ej genom giftermål skild från fadrens 
hem, VG.*
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Ugislat, adj. n. at -du, utan att gïs- 
lan blifvil gifven. VG.*

Ogior, se Ogyr.
Ogiorjer (ogörjer), adj. (af göra 5) 

oarbelad (om metall ). trä). U.* SM.* 
Bj.* Chr. J. 8: pr. Jfr. Ogyr.

Ogn (gen. -nar, -na), f. (Isl. «gu, N. 
ogn) skräck. U.* VM. II. Præf. Jfr. Og- 
nar bot.

Ögnar bot, f. (af ogn) böter för drap, 
sorn enligt. VG.* iillföllo den dräpnes 
arfvinge ensam, hvarför d. o. synes be
tyda d. s. som arvabot. Anledningen 
till benämningen har troligen varit den, 
att den dräpnes arfvinge var den, af 
hvilken hämnd närmast var alt befara. 
Ih. (Gl. II. 280) öfvs:r d. o.: mulct a 3 qure 
penditur ab homicida, ut timere vin- 
dietam consanguineorum desinat; men 
då han på eit annat ställe (II. 291) sä
ger alt oranbot (som enligt ÖG. Dr. 7: 
pr. uppbars af den dräpnes slägtingar 
och svarade mot settarbot i VG.) i VG. 
kallas ögnar bot, så vederlägges detta 
af det som i det af Ih. anf. st. i VG. 
uttryckligen säges om ögnar bot.

Oghonnaghi, se Ovormaghi.
Ogrævin, adj. ogräfven. -it diki, SM.*
Oguldin (ogullin), adj. (af gaelda) ej 

betald 1. ersatt. IL* SM.* G.* ME.* 
Ogullit, se Oælda 1.
Ogutnisker, adj. ej Gotländsk (1. född

Ogsever, adj. ej fullgod 1. af annars 
gångbart värde. St.*, där en hs. har 
ogengher. Jfr. T. gauge und gebe, som 
i gamla skrifter på Latin öfvs:s: cnrsi- 
bilis et dativus (se Hit. Gl. o. gang und 
gebe, och ”gäfve och gängse” i vår gam
la bibelöfvs., 1 Mos. 23:16).

Ogömsla, f. (af göma; Isl. rigeymsla) 
vanvård, försummad vård. G.*

Ogör Jer, se Ogior Jer.
Ohailiger (acc. ohelgan), adj. 1) ohe

lig, socken, o. dager, G.* 2) fredlös.
Ja iru -g dyr hans, a : hans dörr kan 
saklöst uppbrytas, G.*

Ohaijverjer, adj. vanhederlig, skam
lig. G.*, där T. öfvs. har unerlich.

Ohemul, ohemol, ubemol, adj. som ej 
kan hemulas 1. försvaras mot klander. 
VG. III. 101, 150; U.* VM. II. Kp. 7: 2. 
sætia manni -lt (a: -la iorj) i Inender, 
LL* ME.* Chr. J. 30: 3. böta fore -lt, a: 
därför alt han sålt det som var ohe- 
mult, som han ej kunnat försvara, ME.* 
St. J. 8; Chr. J. 14, 18: l. falla at -lu, 
brista åt hemul, U.* ME.* Chr. J. 30: 2.

Ohentuld, f. underlåtet försvar för 
gjord förytring. St.*

Oheniult, ohemolt, uhemolt, ad v. (n. 
af ohemul) ohemult, utan att kunna 
försvaras mot klander, o. sælia, skipta, 
Vinga, ÖG.* U. J. 4:2,3; 18: pr; SM * VM.* 
ME.* St. J. 7; Chr. J. 12. fa i skipti si-

på Gotland), främmande, o. majer, -k no o. iorj æller lösa pænninga, VG. II. 
kuna, -kt fulk, G.* ...........

Ogyr, ogior, adj. (för ogör) oarbetad 
(om metall). ME.* St.* Jfr. Ogior Jer.

Ogärning, f. förgörning; förekommer 
om förgörning genom förgift 1. troll
dom. lirigapra livi konu mæj -gum, ÖG.*
ME. Æ.9; Chr. Æ. 10.

Ogarningis man, m. = illgterningis man.
U*

Ogærjer, adj. (af gærja) ogärdad.
G.* at garje -Jum, då gärdsgård ej 
är uppsatt, SM.*

Add. 11: 3. Dock kunde o. i dessa fall 
anses som adj. n. abs., då det vore 
objekt (ill verbum, och därunder för- 
stodes tinget som borde hemulas; så 
att t. ex. det sist anf. stället skulle öfvs:s: 
få sådant som är ohemult, vare sig jord 
1. löst gods; härpå ligger dock ingen 
vigt, ty meningen blir alldeles den sam
ma. 2) i allm. oförsvarligen, olagligen. 
VG.*

Ohindrajer, adj. ohindrad, o. intaka, 
fænader gange o., o: utan att det må
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hindras, Chr.* hava iorj -Ja ok oklan- 
daja 1. oqvalda, o: «tan alt hans be
sittning hindras 1. slörs genom klander, 
ME.* Chr. J. 18: pr. utan at thet -at stan- 
dit haver &c., o: inehafvarens besittning 
varit oklandrad, Chr.*

Dhæigjse, v. a. = firihægja. Sk.* 
Ohæmpter, adj. ohämtad. U* 
l) ilter, oilter, adj. (af illa, v. a.) o- 

klandrad. haft ok hæfjat -t ok klan- 
dat (för ok oklandat), VG. II. Add. 11: 
i. han ate Jaet -t ok uspilt, havæ ha- 
vit Jre halinæ -t ok uspilt, Sk * at -tu, 
utan klander 1. tvist, VG.* at -to ok 
uklandajo, VG.*

Oint, se Inna 4.
liafliker, adj. otvifvelaktig, säker. 

VG.*
Oiænmajer, m. olikhet. ÖG.* Jfr. Jam- 

najer I.
Ok, n. se (Jk.
Ok (hoc, Sk.*), 1) conj. och. VG.*ÖG.* 

TJ.* &c. 2) adv. ock, också. VG.* ÖG.* 
U.* SM. Kk. 1: pr; 2:2; 4:4. &c.; VM* &c. 
sva ok, VG.* ÖG.* U.* SM. Kk. 7: pr; J. 
12:3; B. 6:1; VM. I. Kr. 3:3; Gotl. 32; Add. 
5:3; Sk* seller ok, VG.* ÖG.* U. Kk. 15: 
2; M. 19: 2; 20. &c. eigh ok, icke häller, 
VG. I. K. 15: pr; II. Forn. 43; Add. 10; 
VM.* Sk.*

Okar, likar (f. okur, nkur, n. okart, 
okkat, pl. n. okkur, okkor), pron. poss. 
dual, vår (bådas). VG.* ÖG.* U* VM. 
Æ. 10:1, 3. Jfr. Bihanget.

Oker, n. ocker. U.* St.*
Okfylla, f. (af uk) okfyllnad; så kal

las oxe, som leinnas åt egaren af en 
skadad dragare, för att brukas i dess 
ställe (jfr. Sila fylning). St.*

Oklandajer (uklanda Jer ; ok klandæt 
för ok oklandæt, VG. II. Add. 11: l.), adj. 
oklandrad, hvarom tvist ej är väckt. 
Se Ohrighjer, Ohindrajer, l) ilter, 0- 
klutrajer, Oqvalder, Oqvijajer.

Oklipter, adj. oklippt, o. vejur, G.*

Oklutrajer, adj. = oklandajer. o. ok 
oklandajer, U.* VM. I. B. 12; H. V. 16. 
not. 17. at -Ju ok oklandaju, utan att 
klander blifvit väckt, LL* köpa (iorj) 
mæj -Ju ok oqvaldu, o: lemna i be
talning för jorden sådant, som ej ge
nom klander frånvinnes säljaren, SM.* 

Okoma, f. ett ställe på marken där 
man ej kan komma fram utan bro. ÖG.* 

Okra, v. a. okra. LL* 
likristin, adj. ochristen, odöpt. VM.* 

Sin.*
Okrsrfder, adj. okräfd, ej fordrad, syn 

ständer -d, påstående görs icke om sy
nens verkställande (hvartill män redan 
blifvit nämnde), SM.*

Okumin, adj. ej kommen. G.* 
Okunder, adj. oskyld. ÖG.* Sk.* -nna- 

re, compar., i ailägsnare led beslägtad, 
Sk.*

Okynne, n. okynne, vanart. Däraf 
Okynnis hunder, m. okynneshund. Chr.* 
Okær, adj. okär, ovän. Se Kter. 
Okserder, ukærdher, adj. 1) opåtald, 

hvarom tvist ej blifvit väckt, standa 
-rt, VG.* u ilt ok -rt, Sk.*(u. llkært). 
2) ej anklagad (för brott), u. af dagum 
tagen, Sk.*

01 (dat. pl. ölum), f. (N. =, Isl. öl 1. 
al) skinnrem, prov. ol. Se Oxa ol.

01, n. se Öl.
Ola, se Olia.
Olafs dagher, olufs dagher, m. Olofs 

dag, den 29 Julii. U.* ME.*
Olafs niæssa, f. Olofsmessa (jfr. Olafs 

dagher). ÖG.* IL* SM.* ME* Chr. B. 
23: 2 ; 49: i. -so dagher, ME.* -so afton, 
näslföreg. dagen, VM.* Sk.*

Olagh, ulagh (ulogb, Sk.), n. pl. 1) 
oriktig, ej gällande lag. Sk. III. Epil. not. 
42. )( rat high, SM.* ME. Kg. 5: 7; Chr.* 
2) olaglighet, olaglig gärning (i rätte
gång). VG.* ÖG.* naund 1. ejer ganger 
ater 1. up liri o. ( )( firi osannind), Ja 
ær ejrin o., brista (n. at eje) liri o.,
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&c. ÖG.* hva sum -gliuin (adv:er) sva- 
rær han skal -gliuin uppe halda, den
som inlåler sig i svaromål (för en an
nan) på eget bevåg (ulan all vara lag
ligen förbunden därtill), han skall ock
så själf fullgöra det som han, ulan att 
vara berälligad därtill, å den andres 
vägnar lofvat (böter &c.), då den an
dre ej kan lagligen därlill tvingas, Sk.*; 
härmed kan jf:s det som förekommer 
i JulL. III. 42: hva sinn ulogh fæstær 
han skal ulogh vinna*, hvarmed menin
gen är att den som fäsler (ed) utan 
lag, o: godvilligt utfäster sig alt gå en 
ed, hvartill han annars icke var skyl
dig, antingen skall fullgöra (eden) utan 
lag, o: den sålunda godvilligt lofvade 
eden, 1. vara sakfälld.

Olagha, adj. indecl. olaga, olaglig. ÖG.* 
SM.* VM.* ME.* Chr. B. 33: 2; 34: 4.

Olaghlika, ulaghlika (uloghlika*, ulof- 
likæ), adv. olagligen. ÖG.* SM.* II.* G.* 
Sk.* ME. Egn. 1:1 ; B. 9: 2. <Scc.

Olaghliker, adj. olaglig. ME. Egn. 1: 
1; Chr. J. 1: l.

Oleddcr, adj. (af leja) ej ledd. o. i 
kirkiu, ej, efter ålagd penitens, åter in
förd 1. upplagen i kyrkans gemenskap, 
U.* VM. II. Kr. 24: 4; H. Kk. 19: 1.

Olia (olea, ola), v. a. smörja med ol
ja, meddela sisla smörjelsen. VG.* ÖG.* 
U.* VM. II. Kr. 7: l; Sm* Jfr. II olajer.

Oling (olning, öleng), f. sisla smör
jelsen; elt af de i katolska kyrkan an
tagna sacramentel’. VG* ÖG.* Sm.*

Oliudh, n. oljud. St. R. 2: 5 ; Add. F. 2 ; 
Chr.*; på första stället hafva några hss. 
för o. inne, oliudhan, hvilket skulle va
ra ett särskildt ord, men troligen en
dast är skriffel.

Olof, n. ej gifven tillåtelse, mæj 1. 
i olovi, utan lof, H.*

Oloilika, adv. olofligen, otillbörligt, 
tala o. a man, tala o. ella göra last 
manne (jfr. Laster 2), St.*

Olofliker, adj. oloflig. ÖG.*
Ulogh, se Olagh.
Olovandis, ulovandis (olofandes), adv. 

olofvandes, ulan lof. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H.* Bj.* St.* o. grann um, utan 
grannarnes lof, VG.* ME.* hans (pron. 
pers.) o. (jfr. Oluvis), ÖG.* at o., se At 11 c.

Oloyfis, se Oluvis.
Olufs dagher, se Olafs dagher.
Oluvis (oloyfis, oloyfins, G.), adv. (af 

lof: Isl. lileifi, ulof, brist på tillåtelse) 
= olovandis. VM.* G.* o. manni 1. mans, 
G.*

Olymne, ? ett okändi ord, som, möj
ligen genom skriffel, förekommer i en 
yngre hs. i st. f. avund i texten, St.*

Olyster, adj. (af lysa 1) ej kungjord, 
at -to, ulan att den kungörelse skett, 
som i det föreg. påbjudes, ME.* Chr. 
DrVd. 4.

Olytter (lilyter, Sk.), adj. ej lytt, hel- 
bregda. ÖG.* Sk.* ME.* St. B. 18: pr;Chr. 
B. 45: 2.

Olyjna, f. olydnad. VM.* St.* göra 
-no, ME.* Chr.*

Olyjno man, m. en inan som är o- 
lydig och tredskas. VM.*

Olerjer, adj. olärd. prest (för prests) 
son o., a: som ej är klerk, G.* Jfr. 
Lærder.

Ola-sin, adj. ej upplockad 1. samlad, 
o. ax, SM.* VM.* ME.* Chr.*

Olæster, adj. oläst. -t hus, ÖG.* U.* 
SM.* ME.* Chr. Tj. 13: 2.

Olaittcr, adj. eg. icke lätt, tung; o- 
ket, f. (Isl. ûlètt) hafvande, prov. olätt 
(= gravida). Bj.*

Om, OrnbuJ &c., se lim &c.
Iniagh, n. omak, olägenhet. Sk.*
Omaghi, m. (af magha 1; Isl. iimagi, 

en människa som ej kan hjälpa 1. för
sörja sig själf) = ovormaghi. H.* Chr.*

Omn (i yngre hss. ofn, oghn, ugn), 
m. (Isl. omn, ofn, N. omn, D. ovn, T. o- 
fen) ugn, spis, prov. omn, om, um <Scc.
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(R-z s. 486). Chr. B. 35:1, 2; Add. H. 1. 
o. seller serin, allitf., då med o. troli
gen menas bakugn, SM.* (u. Omn och 
Ugn). Jfr. Ungsm unne.

Omynd (ormynd, urmynd, omund), f. 
= fylglij 2. Se gl. vid ÖG.

Ornyndu eghn, f. iord som är gifven 
till omynd. ÖG.*

Omsengder, adj. (af msenga) omängd, 
oblandad. Chr.*

Omerkter, adj. omärkt, -t file}», svin 
(jfr. Mserkia 1), G.*

limsetter, adj. ej mätt, hungrig. Sm.* 
Ondan, Onde, se Undan, Undir.
Onder, adj. 1) ond. VG.* SM.* Sk.* 

St. Thj. 3: pr; Chr.* o. drykker, se Dryk- 
ker 1. ont iarn, VG.* ondester, önde- 
ster, superi. VG.* 2) svår (likasom o. 
gojer äfven har bem:en lätt, se Gojer 
3). ME.* St.* Chr.* Jfr. Vander. 

Ondska, f. ondska. Chr.*
Onvter, unyter (uniter), ad), onyttig. 

VG.* G.* Sk.* ME.* Chr.*
Onytias, unytias, v. dep. blifva onyt

tig. ME.* St. SVd. 4: pr; Chr.*
Onytlika, adv. onyttigt, till ingen nyt

ta. U.* SM.*
Onsefster, onsepster, adj. onäpst, o- 

straffad. ME.* Chr.*
Onsemder, adj. onämnd. Se Nsemna 2. 
Onsemne, n. skymfligt namn. SM.* 
Onödder, adj. (af nöja) onödd, ej 

tvungen af nöd. Chr.*
Onötter, unötter, adj. (af nöta) 1) ej 

förtärd, alt Jet ser unöt ser, n. af hem
följden, VG.* sva mykit af afraji (läs 
gift) sum unöt ser, = sva mykit oannat 
ser (se Oannajer), VM.*, där dock unöt 
möjligen är skriffel för u int 1. oannat. 
2) ej brukad 1. nött. ÖG.*

U olajer, adj. (af ola) som ej fått si
sta smörjelsen. döa u., Sin.*

Op, n. (Isl. öp) n. rop. ÖG.* G.* op 
ok akallan, allitt., rop om hjälp, VG.*

OG.* U.* SM.* VM. I. Eps. 3: pr; IL Kg. 
3: pr; H. Kg. 3: pr; Bj.* ME.* Jfr. Leja 
la, 2; Öpa, Rop; Hser-, MJings op.

Op, adv. se Up.
Opa, se Öpa.
Op biuja, Op bsera &c., se Up biuja

&c.
Open (upin, uppin, ypin, ipin, öpen),

adj. (af up) öppen. VG.* ÖG.* U.* VM* 
fran ypnu (o: ypnum sauji) ganga, G.* 
opet bref ( )( lykt), VG. III. 68, 85; U.* 
SM.* VM* G.*‘ME. Kg. 27; St. J. 9: pr; 
Chr.* ser (n. sar) ypit, VM.* G.* varja 
ypnu sari, G.* liggia o., om ogild gärds
gård, VG.* einen ypit ier, till dess gärds
gården blifvit lagad, G.* gap ligger ©- 
pit, VG. II. U. 4. sak ständer o., o: åter
står, är oafgjord, VG.* y. aign 1. varst, 
jord som stöter till väg, och till hvil- 
ken tillgången därför är öppen (jfr. Ta- 
faster, Luka 1), G.*

Openbar (uppin-, yppinbar), adj. 1) 
uppenbar. VG.* OG.* U.* VM.* ME. Kg. 
10:2; Æ. 9,13; H. 2. &c.; St.* Chr.* -rane, 
compar. St.* Jfr. Skript, Vitni. 2) öp
pen. -ra bodher 1. gatubodher, St.*

Openbara (uppin-, yppinbara), y. a. 
uppenbara, tillkännagifva. VG.* ÖG.* 
SM.* Bj.* ME. Kg. 9: 4; 31 ; EJs. 30.

Openbara, openbare, adv. = openbar- 
lika. Sk.* St.*

Openbarlika (uppin-, yppin-, ippin- 
barlika), adv. 1) uppenbarligen. VG.* 
ÖG.* SM.* VM.* Sk.* ME. Eps. 37; St.* 
Chr. Tg. 43: pr ; Add. H. 2. o. sum lagh 
sigh ia. )( lönlika mej Jem forskselum 
&c. ME. Kg. 26. Jfr. Skript. 2) tydligen, 
uttryckligen. Chr. Tg. 19:1.

Uplatzeder, adj. obesvärad. Sk.*
Opplöghia, se Aplöghia.
Opsadrup (upsa drupj, n. (Isl. upsar- 

dropi, N. ufsedrope) takdropp från tak- 
skägget, prov. öfsadrop, af öfs, höfs, 
hofs (Rz. s. 260, Isl. ups, N. ufs, yfse, 
takskägg). VG.*
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Opse, se Ofse.
Opsokn, se Ofsokn.
Opta, ofta, opt, oft (op, Bj.), adv. of

ta. VG. IV. 12, nott. 19, 32; 19: 1; U.* 
SM.* VM* H.* Bj.* Sk.* ME. B. 26: 4; 
pg. 21: l; EJs. 25; St.* compar. optari, 
oftare, oftare, flera gånger, om igen. 
VG.* U* SM.* Sm.* Sk.* ME. Egn. 12; 
B. 11: pr; pg. 3: pr; 8; St.* optara, H* 
optar, SM.* optarin, oftaren, VG.* ÖG.* 
ME.* St.* Chr.* öfta*riu, VM.* optar- 
mer, ©pteriner, U.* St.* Chr.* oftare mer, 
optarme, ME.*

Oftlikæ (oflikæ), adv. = opta. Sk.*
Oqvalder (oqvælder), adj. (af qvælia) 

= oklandajer. oklandajer ok o., ÖG.* 
SM. J. 9: 2. standa o., U.* SM.* ME.* 
vare sset ok -lt, det skall vara bilagdt, 
och inte vidare åtal skall därom ega 
rum, VM* Jfr. Ohindrajer, Ok lut ra Jer, 
Ovaejiajer.

Oqvijajer, adj. ett okändt ord, som 
förekommer såsom synonymt med o- 
klandajer, H. V. 16: pr. Om d. o. till
kommit genom skriffel, synes i dess 
ställe böra läsas oqvalder.

Oqvseliande, adj. som ingen klandrar 
1. väcker tvist om. Chr.*

Oqvsemeliker, adj. (af koma, impf, 
qvam) otillbörlig, ond (obeqväm). ME.* 
Chr.* Jfr. Obeqvæmbliger.

Oqvseji, n. (Isl. ukvseÖi) något som 
är otillbörligt att säga; i sammansätt
ningar äfven oförmåga att tala. Den i 
sammansättningar vanligen förekom
mande gen. -ins, synes böra förklaras 
genom härledning från en nomin. o- 
qvæjinger; se Oqvæjins orj, -viter.

Oqvæjins orj (uqvæjins-, uqvæjings 
orj), n. oqvädinsord. VG.* ÖG.* SM.* 
G.* Sk.* St.* Chr.* u. kono, o: sådant 
hvarmed qvinna tilltalas, VG.* kalla 
man -orj I. -Juni, VG.* Bj.* giva man- 
ni o., U.* SM.* vari varj liri -Je, o: 
hon är befriad från den vanfräjdande

titlen horstakka, SM.* VM.* Då d. o. 
skrifves nqvæjingz orj, VG.*, och o- 
qvædings ordh äfven läses i gamla edil. 
af ÖG. B. ind. not. 40, synes detta kunna 
ganska naturligt härledas från en no
min. uqvæjinger = uqvæji (jfr. Bihan- 
get). — De nyare D. formerna uqvems- 
och oqvemsord finnas i yngre hss. af 
Sk.* och Chr.* Jfr. Oqvejins viter.

Oqvejins viter, m. oskäligt kreatur. 
G.* Del är klart, att d. o. eg. betyder 
en varelse som ej kan tala (jfr. Isl. 
likvæôi, ûkvæda, mållös) ; det svarar så
ledes mot D. umælendc dyr 1. beest, 
såsom ock Ih. har anmärkt. Jfr. Oqvæ- 
Jins orj.

Oqvæjis orj, n. (Isl. ukvædisorj) = 
oqvæjins orj. ÖG.* St. R. 31: pr. not. 27.

Or, Orbota mal &c., se under K.
Or, pron. se Var.
Ora, v. n. söka lillfälle 1. ega rätt att 

hämnas en slägtings dråp. o., abs., o. 
vij annan, ÖG.* o. æptir bot, o: för att 
förmå dråparens slägtingar att erlägga 
böter, )( stumma (til oranbot), ÖG.*

Oran, f. fejd, blodshämnd; krigstill
ståndet mällan blodshämnaren och den, 
på hvilken han eger hämnas, o. kom- 
ber manna mællum, ÖG.* ær o. fore 
hanum 1. i Jem by, o : om där är någon 
af hvilken han har att frukta hämnd, 
U.* VM. II. M. 11:3.

Oranbot, f. böter, som af dråpares 
slägtingar erlades till den dräpnes, för 
att göra slut på krigstillståndet dem 
emällan. ÖG.* Jfr. Oruna bot.

OraJ, n. oråd, obetänksamt företag. 
Däraf

Oraja majer, m. (Isl. uråösmaör) o- 
betänksam människa. G.*

Orajlika, adv. på obetänksamt sätt. 
G.*

Ore, Ores land, se Öre, Öres land.
Urenlighedh, f. orenlighet. Sk.*
Orf, nrf, n.? (AS. orf, yrf, yrfe, fä-
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kreatur, egendom, arf; orf-cwealm, yrf- 
cwealm, boskapssjuka &c.) arf, eg. fä- 
kreatur och lös egendom, taka 1. stan- 
da (bajti) arf ok o., allitt., taga arf, 
eg. fast och lös egendom, U.* SM.* VM.* 
H. Æ. 10:1; 11. arf ok o. standi lindir 
staf ok stol, U.*

Orista, se Orosta.
Orka (örka), v. a. orka, förmå. o. (at) 

halda, böta, ærvojia, lösa &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* G.* Sk. V. 3:5. o. e£ gän
gig VM.* }»æt (n. barn) sum orkar (n. 
köpa), H.* ei o. til ting (n. koma), Chr.* 
-ar (han) egh (]iy), n. vita 1. dylia, ÖG.* 
tim han ma ÿæt ey o., n. dylia, Sk. III. 
7. o. eÿe, lagbnin, vitnum, vitni, botum, 
böter, fastum, fasta ficc., o: kunna gå ed, 
åstadkomma bevisning, erlägga böter 
&c. ÖG.* U.* SM * VM* H.* Bj.* ME.* 
St. Kg. 10:1; 12: 3; Chr.* o. gældurn, se 
Gæld 1. o. pæninga, = botum, ME. G. 
8: i. -ar h> n. tvem vitnum, VM.* o. 
lovi æller leghu, se Legha 1. æn æi -ær 
hin j>re mark, n. böta1, Sk.* -ar ei (n. 
botum) til Jtriggia marka, ME.* o. til 
XL marka, o: kunna åstadkomma 1. vi
sa sig ega så mycket, St.* Orden ok 
senkte -kser a, Sm.*, kunna icke för
klaras; meningen, som dock ej finnes 
i dessa ord, synes väl vara att inga 
böter skola erläggas; men då Ih. här 
vill läsa ocker, hvilket skall betyda 
mulctam, utpote qua debitum augetur, 
kan detta svårligen antagas.

Orlof (orluf), n. tillåtelse (orlof). VG.* 
U* SM.* H* Bj.* Sk.* ME.* St.* eller 
givi bonde hanum o., eller om jorde- 
garen gifver honom tillåtelse (n. att 
flytta på annan tid), YG. III. 88. allum 
ser o. givit, o: tillåtelse att gå hem, 
SM*

Orloff, se Örlögh.
Ormber, m. orm. G.*
Ormylia (urmylia, örmylia), m. (af 

præp. or, ur, och mold, AS. myl, mull,

jord, mylla) ett smädenamn, hvarmed 
den utmärktes, som olofligen ur jorden 
uppbröt råmärken. VG.* Om d. o:s ge
nus, jfr. Bihanget.

Ornivnd, se Ornynd.
Ornum (pl. -mmse), f. = tirfiselder. Sk.*, 

där Lat. texten har hornome, som sä- 
ges vara en jord, quam ad. divisio- 
nem venire cum. aliis non permittit pri
vilegium dignitatis" ; detta privilegium 
måste hafva bestått däri, att en sådan 
jord varit i särskild besittning, undan
tagen 1. skild från delningen af en bys 
gemensamma egor; och det synes icke 
vara tvifvelaktigt att, såsom äfven Ih. 
(Gl. II. 1013. o. urfjäll) anmärkt, denna 
jord hade sitt namn af præp. or och 
næma, taga, emedan det är en undan
tagen jord. Detta ord, som äfven fö
rekommer i JutL. I. 46; III. 53. och Ä. 
SelL. III. 2, är rätt förklaradt af KA. 
Jydske Lovb. s. 336, 337, ehvad däre
mot blifvit invändt af KR. (GDL. I. 28) 
och andra.

Orosta (oresta; orista, G.), f. (Isi. or- 
rosta, orrusta) strid, kamp. VG.* G.*

Ort, m. fjärdedel, en orts daler, St.* 
N. ort och D. rigsort har ännu i se
nare tider varit brukadt i bem. af 24 
skillingar I. en fjärdedels Dansk I. äl
dre Norsk riksdaler ; Mnt. ort och Holl. 
oord svara mot Sv. ort, ställe, men 
hafva bland andra bem.er äfven den af 
fjärdedel, hvilket af Ziemann, Mhd. Wör- 
terb., sålunda förklaras: ”das quart, der 
vierte teil von maszen, gewichten und 
münzen, besonders der vierte teil eines 
gulden, d. i. 15 kreuzer”. Den nya och 
alldeles godtyckligt valda benämning, 
hvarigenom d. o. enligt K. Stadgan d. 
10 November 1865 betyder 100:dedelen 
af ett skålpund, har alls ingen grund 
i ordets gamla och rätta bem.

Ort, se Yrkia.
Ortarvitni, n. (af yrkia) bevisning om
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verkstäldt arbete. G.* fult o., biera o., 
G.*

Orta soyjer, m. (af yrkia) = yrknaja 
fæ. G.*

Ortogh, se Örtogh.
Oriidder (orydder), adj. (afryjia) 1) 

orödd, där väg- ej är rödd 1. banad (om 
mark), almænninger ligger o. ok obroa- 
Jer, o: är utan väg- och broar, U.* VM. 
II. B. 20: l ; ME.* 2) ej rödd genom mar
kens rödjande och borthuggande afträns 
grenar (om väg). Chr.*

Oruna bot, f. (för orana- 1. oranar bot, 
af oran) böter som erlades af ett fä
kreaturs égaré, då detta hade dräpit 
en människa. U.* Wilda, Das Straf
recht der Germ. s. 590, öfvs:r d. o. : vieh- 
busse, likasom om orun betydde fä, 
hvilket han icke ens försöker att be
visa. Att orun är d. s. som oran kan 
ej vara tvifvelaktigt, och benämningen 
visar tydligen att målsegaren kunde 
hämnas om ej dessa böter erlades; jfr. 
Oran, Oranbot.

Orutin, uroten, adj. ej rufnad. VG.* 
före hein præstenom lamb -tit, o: inan 
det döda lammet hunnit rutna, Sm.*

OrJ (ord), n. ord. VG.* U.* SM.* H.* 
Sm.* G.* Sk.* fara 1. gripa til or Ja, 
VM.* gujs o. ok amen, allitt., en slut
formel, Sm.* giva, liuta (n. oqvæjins) 
o., U.* mej ejum ok orjum, allitt., 
se EJer. aeptir gojra manna orjum, 
efter som de säga skäligt vara, Bj* 
septir mætsmanna orjum, se Mætsmæn. 
takin henni o. af baki, o: återkalle be
skyllningen för barnmord, G.* Jfr. Gö- 
Ja I, M is fyr ma; Bana-, Firnar-, For-, 
Giptar-, Glöpa-, Mætans-, Mæt-, Oqvæ- 
Jins-, Oqvæjis-, Sæktar-, pokka orJ.

Orjafar, n. förolämpning med ord (som 
vederfars någon). Bj.* Jfr. Far 4.

Or Ja skipti, n. ordväxling. VG.*
Orjlös, adj. som icke har något att 

säga, icke har någon talan. Se EJIös 2.

Or Ju, se Var Ja.
Oræfsajer, adj. oräfsad. -J æng, U.*
Oræfster, adj. = onsefster. ME.*
Orænt, se Kænna.
Oraet, urset, adv. orätt, oriktigt, tiæl- 

dra ligger u., siunsetting in halda u., 
VG.* göra o., förfara oriktigt, ÖG. Kr. 
16: pr. not. 52. döma o., Chr.*

Greeted, adj. (af rsetta, dömma) odömd. 
Sk.*

Orsetlika, ursetlika, adv. orätt, orätt
vist, olagligen. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. 
II. B. 6: 2 ; Sk.* ME. B. 22: 1.

Orsetter, iiraetter, m. orätt, det som 
är orättvist. VG.* ME. Kg. 5: 2; pg. 1. )( 
raetvisa, SM.* veta 1. göra (manni) -t, 
Sk.* Jfr. Rætter, m.

Orsetter, uraetter, adj. 1) orätt, olaglig, 
oriktig. U.* SM.* H. J. ind. 17; V. ind. 22. 
o. domber, -t vitni baera, VG.* -t vild, 
ME. Kg. 32. -t hsemd, se Hsemd I. o. 
pnndari &c. Bj.* taka -tan drapara, a : 
en som ej är den rätte 1. verklige drå
paren, ME.* göra (valdsgserninga seller) 
oraet, o: det som är orätt, SM. pj. 16: 
2; ME. H. 7. Jaen (n. sum) -t var giort, 
VG. II. Add. 6: 4. manni aer -t giort, ME. 
Kg. 32. -t styrkia )( raetto fölghia, St. 
Kg. 1:1. maej -tu, olagligen, SM.* 2) 
orättvis. )( raetvis, SM.*

Orörliker, adj. orörlig, fast. -kt gods, 
St.*

Os, m. (N. =, Isl. oss) åmynning, prov. 
os. Se Aros.

Os, pron. se Vir.
Osain, adj. obesådd, o. gærji, U.* VM. 

II. B. 17:5.'
Osaker, adj. 1) oskyldig. ÖG.* VM.* 

ME.* St. Kg. 3a. not. 17; Chr.* 2) fri från 
straff 1. ansvar. ÖG.* St.* han sei man
der o., Jair sein -kir, o: frie från vi
dare ansvar, G.*

Osalder, adj. osåld. S(.* vara o. o- 
skyldom mannom, o: ej säljas åt såda
na; orden oskyldom mannom böra n.
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icke förbindas med det näst föreg. ©p- 
budhne, såsom Locc. öfvs:er, Sl.*

Osander, usander, adj. 1) osann. Sk.*
2) obrottslig, oskyldig (o: icke sann 
upphofsman till ett brott). ÖG.* Sk.* 
Jfr. Sander. 3) ej genom vifnen öfver- 
tygad om brott 1. funnen å bar gär
ning. iær han o. at sak ÿerre aghe po 
vitsorp sik mæp laghuni væria, VM.*

Osannind, f. 1) osanning, næmd gik 
ater firi o., a: för oriktigt ytrande i 
saken, om bon har fällt en oskyldig 1. 
friat en brottslig, )( firi olagh (jfr. Men
3) , ÖG.* 2) orättrådighet, oredlighet. 
SM.* ME. Kg. 5: 2. Jfr. Osanninda man.

Osanninda man, m. orättrådig, ej sam
vetsgrann människa. ME.* Chr. Tg. 41: 
pr.

Osar, adj. ej sårad. VM.*
Osater, osatter, nsatter (osætter, o- 

såter), adj. I) oense, ovän. Bj.* Jfr. Sä
ter. 2) ej förlikt 1. bilagd. at -tu ma- 
li, ulan att målet är bilagdt, H.*

Osin, n. ett ondt tillfälle, en olyck
lig slund. Se Osini, Osinum.

Osini, usini, adv. (daf. af osin) eg. i 
en ond stund; olyckligtvis. VG.* ÖG.* 
Jfr. Osinum.

Osinum, adv. (dat. pl. af osin) = osini. 
ÖG.* G.*

Osiper (usiner), m. osed, last. VG.* 
ÖG.* sea man at -pum, o: då han be
går lastbar gärning, ÖG.*

Osipughcr, adj. osedig, lastbar, -gkir 
mæn, -ghar gærningar, SM.*

Osiuker, usiuker, adj. ej sjuk. ÖG * 
Sk * Jfr. Ilel 3.

Oska barn, uskabarn (unskabarn), n. 
(Isl. éskabarn, önskebarn, adopteradt 
barn, äfven kärt, älskadt barn, af osk, 
önskan) önskebarn, barn som man an
ses hafva önskat sig (men ej kunnat 
få, därför att man blifvit snöpt 1. ens 
brud blifvit dräpen). o. tu sun ok dot
ter, SM.* VM.* pry u. tve synir ok en

dotter, SM.* Ordet önskebarn är än
nu brukligt, och menas därmed en son 
och en dotter, hvilka makar anses i 
synn. önska sig.

Uskabarna bot, f. böter därför att en 
man (som blifvit snöpt I. hvars brud 
blifvit dräpen) förlorat hoppet om ön
skebarn. SM.*

Oskadadher, adj. oskadad. St. Kg. 20: 
6. Jfr. Oskadder.

Oskadder (oskader), adj. (sammandr. 
af oskadaper; Isl. nskaddr) 1) oskadd. St. 
Kg. 20: 6. not. 24; B. 9:1. 2) oförkränkt. 
-dum allum koniinglikum <Scc. ræt, SM.* 
ME.* Chr. Kg. 4:1 ; 22: pr.

Oskadhlika, adv. utan skada 1. fara. 
St.*

Oskapaper, uskapaper, adj. ej tillsku
ren (om kläder 1. tyg till kläder). -p 
klæpi, VG * ÖG.* -at klæpe, Sk.*

Oskilder, adj. ej åtskild. ÖG.* ME *
Oskipter, uskipter (uskifter), adj. I) 

oskift, odelad. VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* 
G* Sk.* aværka gamblan by -tan, = 
fara gambla skipt sidhan ny ær akomin, 
Chr. B. ind. 1. jfr. c. 1. af -tu (n. gopse), 
VG.* Bj.* St.* Chr.* at -tu, inan sko
gen 1. egendomen är skiftad, VG.* SM.* 
ME. G. 16. 2) ej skild (från en annan) 
genom egendoms delning, ær bondans 
son o. viper han, n. från fadren, ÖG.* 
Jfr. Laghskipter.

Oskir, se Oskær.
Oskorin, uskoren (oskurin), adj. 1) ej 

skuren (om säd). VG.* hava (n. korn) 
-rit, SM. B. 5: 2. 2) (åker) där säden 
ej är skuren. VG.* U* SM.* VM.* ME* 
Chr. B. 13:1. 3) ej tillskuren (om klä
der 1. tyg till kläder), uskoren klæpi, 
VG.* Sk. 1.138. not.45; ME.* -rit klæpi, 
SM.* Sk. I. 138. not. 46; St. J. 5: pr; Chr. 
J. 8: pr.

Oskriptaper, adj. 1) som ej aflagt 
bigf och undfått den h. nattvarden. U.* 
SM.* VM. II. Kr. 11: pr. 2) som ej un-
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dergåft ålagdt kyrkstraff. U.* VM.* 3) Oslaghin (oslæghin, uslæghin), adj. o- 
(brott) för hvilket kyrkstraff bör un- slagen (om äng). VG.* ÖG.* U.* SM.* 
dergås, men icke blifvit undergånget. VM.*
-at mandrap, ÖG.* " Osniælder, osnælder, usnialder (dat.

llskyldar insen, oskylder insen, m. pl. o- pl. -llom), adj. oklok, litet vetande. ÖG.* 
skylda människor. VM.II. J. 17.och nof.62. U.* VM. II. Præf.; Sk.*

Oskylder, oskylder (oskilder, uskil- llsokter, usoter, se Osökter.
der), adj. 1) oskyld, obesläglad. VG.* Osoyher, m. fäkreatur som gör ska-
ÖG.* U.* SM.* VM.*Sm.*ME.Æ. 14; St.* da, okynnesfä. G.* -Jan, acc. G.*, är 
gipter man oskylt (n. abs., )( skylmsen- troligen skriffel, då det ej synes kun- 
ne), gifver hemgift åt oskyld man I. na vara adj.
qvinna, St.* uskyldare, compar., på fjär- Ospaker, adj. ofredlig. VG.* U.* VM.* 
mare håll beslägtad, VG.* 2) oskyldig. 1'sparlika, adv. ospardl. VG*
G- ‘ Ospilter, uspilter, adj. 1) ej fördärf-

Uskylt, adv. oförskyldt. Sk.* vad I. försämrad. VG.* IL* SM.* VM. II.
llsksefter, adj. ej försedd med skaft. Kp. 9; ME.* Chr. Kp. 8: pr. sighi til at 

-t öxe, Sk.* -tu, o: inan säden 1. höet blifvit för-
Oskiel, n. pl. oskäl, orätt, binja man- därfvadt 1. skadadt, H.* husi at -tu, 

ni o. (jfr. Biujia i]),' G.* ulan att fördärfva huset, H.* 2) ej an-
Oskselika, uskiselika, adv. oskäligen, gripen genom klander. Se U ilter. — 

ulan skäl, olagligen. VG.* U.* SM* VM.* Ji. llspiælder.
G* Sk.* llspiælder, adj. oskadad. VG.* Jfr.

Oskæliker, uskiæliker, adj. (af skæl, Uspilter. 
förstånd) oskälig, oförnuftig, -k diur, (Jsprængder (n. -nt för -net 1. -ngt), 
Chr.* Angående d. o:s bem. i VG. adj. ej sprängd (jfr. Sprængia). VG.*
II. U. 29, se Skæliker. Ostbytta, f. eg. ostkar, ostform (Isl.

Oskemder, adj. oskämd, utan skam 1. ostkista, N. ostask); så kallades ett slags 
vanära, hin sei (mander) o., G.* kar, som brukades vid sakers uppta-

Oskær, uskær, oskir, uskir, adj. 1) gande från sjöbottnen. Bj.* Ih. anta- 
oskärad, orenad (om kyrka 1. kyrko- ger såsom säkert att, ost in lingua ve- 
gård). VG. * U.* VM. II. Kk.22:2. -rt giera, tere thecam et fiscellam notât, och att 
oskära, G.* 2) förfalskad (om guldsmeds byttu i Bj. endast är ett senare till 
arbete). U.* SM.* ME.* Chr. Kp. 2:1. 3) förklaring af d. o. tillagdt glossema.
= ful 2. varÿa u., om den som genom Oster (uster), m. ost. SM.’* G* punda 
mislyckad järnbörd blir förvunnen, Sk.* ost, en ost som väger ett pund, VG. 
u. at iarne, Sk.* gôræ man u., förkla- II. K. 53. not. 95. Jfr. Beye ost. 
ra för brottslig (om nämnd), Sk.* Ostyria, f. ostyrighet, våldsamhet, gö-

Oskæra, uskæra (part. pass, -rder, o- ra -io, ME.* I K. privil. för koppar- 
skirder), v. a. oskära, orena. ÖG. Kr. 24: bärget af 1347 (V*>. Dipl. N:r 4142 s. 
l. not. 36; U.* VM.* Jfr. Ovighjer. 638) talas om ostyris man som driver 

Iskænlse,^ uskirlse, f. ? oskärande, o- ostyrio. N. ustyrja betyder en orolig 
helgande, kirkiugarÿs æller kirkiu u., person, en som gör stoj 1. yppar klam- 
Sm * meri (A-n); i D. allmogesprâket är u-

Oskôflaÿer, adj. ej sköflad (såsom för- styr klammeri, träta, oordning (Mb. 
verkad egendom, jfr. Skylla). SM.* Dial. L.).
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Ostyrliker, adj. ostyrig. VG.* SM* 
ME.* Chr. Kg. 4: 7.

Ostsemder, adj. ej instämd för rälta. 
at -du, utan att tvist om saken blifvit 
instämd, ÖG.* SM.*

Osviirin, osvorin (osurin), adj. (af svser- 
ia) ej svuren, at -muni jrsetylpta eje- 
num, inan denna ed biifvit gången, SM.* 
at -nu, utan att ed blifvit gången, ÖG.* 
îegh Jerra msellnm (n. sum) osurin (1. 
osvurnir) æru nijer, a: äggen mällan 
tomterna, där råmärkena ej äro med 
ed nedsatta (jfr. Svseria), ÖG.* Jfr. Bri
sta 2.

Ossemia, usæmia, v. impers, ej åsäm
ja. -ber them, kan them o., St.* -mber 
Jem a, VG.*

Osæmia, f. osämja. St. Add. A.
Osætter, se Osatter.
Osökter (usokter, osotter, usoter), adj. 

(af sökia) 1) ej lagförd. VG.* Chr.*; nffen 
-tan, ME.* är orätt skrifvet för ofsök- 
tan. at -ktu, utan anställd rättegång, 
VG.* SM* VM.* ME.* Chr.* 2) ej ut
sökt !. åtalad. VG.* Sk*

Otakajcr, adj. för hvilken borgen ej 
är ställd. Se Ofsester.

Otakin, utakin, adj. ej emoltagen. VG.* 
U * VM. II. pg. 14: pr. JriJia (n. vitsorj) 
-it vara, a: att svärja att man ej har 
emottagit de pänningar som kräfvas, 
VM.* tve luti kænnas vij takit ok eniim 
(n. luti) -it, a: två af dem som hafva 
del i böterna erkänna att det är emot- 
taget (n. deras andelar), men för en är 
det icke emoltaget, U. pg. 7: pr. haver 
en takit ok tve (n. sighia at Jset ser) 
-it, s. st.

Otiuna fse, n. (af otamber) otamt fä
kreatur. U.* SM.* ME.*

Otamber, utamber (n. -mpt), adj. o- 
tam. VG. I. LR. ; U.* VM. I. B. 31: l ; II. B. 
6: 4; ME. B. 9: 4. not. 66 ; pj. 34: pr. not. 
23; Chr. B. 10:4; Add. M. (där för -mt 
är skrifvet ötemt).

Oter, m. utter. Jæn a o. ter (n. han) 
or a taker 1. drsegher, allitt. VG * 

iJtiunda, adj. indecl. som ej har er
lagt tionde, sitia n., underlåta att er
lägga tionde, Sm. 14.

Otrsedder, adj. (af trseja) ej plöjd (om 
hösten), at -du, inan plöjningen om hö
sten är gjord, U.*

Otta, f. otta. Se Jula otta.
Ottusanger, m. ottesång, den första 

af de så kallade canoniska timmarne 
(jfr. Aptunsaiiger). ÖG.* IL* Sm.*

Ovan (oliven, Sk. ufan, G.), adv. 1) 
uppifrån, o. fara, koma o. at köpsta- 
dhiim, o: från de nordligare landskapen, 
VG.* St.* gnistor falla o. a tak, Chr. B. 
35: 2. Jfr. Ovanfal. 2) ofvan, ofvanpå, 
ofvantill, ofvanför. lyktaji o. msej hu
vi 1. hylic, om kyrka, U.* VM. II. Kr. 2: 
pr; Sm.* framtsender o. seller nithan, 
St. SV1.11: pr. vindögha a vsegg o. sel
ler nijan, U.* Jfr. Nijan. byggia o. a, 
ofvanpå, en våning öfver en annan, )( 
undir, St.* byggia ©. a man, o: så att 
taket 1. öfra delen af huset går öfver 
gränsen, hvarigenom det dryper på gran
nens tak, Bj. 33: l. iindi gravit seller o. 
ruvit, o: under 1. ofvan jorden, Sm.* 
byggia o., n. vid en ström, IL* SM.* 
ME. B. 26:1; Chr. B. ind. 34. Jön (qværn) 
o. til ser (bygd), n. vid strömmen, IL* 
SM.* boa o. firi, n. vid ström, ÖG.* 
XII burgcre o. ok nidhen, se MJanl. 
byria o. at akri ok lykta vij) senda, SM.*, 
där o. betecknar den sidan af åkren 
där räkningen börjar, (urfiselder) gser- 
Jer utan (a: nedantill) ok gserjer o., 
o: både där urfjällen börjas och där 
han slutas, på alla sidor, !L* köpstse- 
dher o. (til), )( utan, o: belägna på nor
ra 1. södra sidan, St.* alt Jset Je a- 
ghu 1. han a o. a ior Jinne, o : lös egen
dom, ÖG* U.* SM.* VM. I. Eps. 6: pr ; II. 
Kg. 6: pr. 3) därutöfver, utomdess. VG.* 
a o., o. a, VG.* 4) præp. a) ofvanför.



Ovan — Ovistan. 491

o. knæ, albogha, Bj.* G.* thet o. andrum
ser, a: i en våning ofvanför den andre, 
Si. B. 9:2. bygg i a o. annan af vatns vsegh- 
na, a: längre från sjön (jfr. Vseghna), 
St. B. 8: pr. o. hans garj seller nijan, 
se IViJau 2. alt sum Jair n. iorjar attu, 
Jet sum Je hava o. iar Jena (jfr. ofvf. 
under 2), G.*ME. EJs. 24: pr. rojin Jaen 
o. stokliolm ser, a: norr om, U.* b) = 
a 10 b. herfcrj u. a liaijin land ok ai 
u. kristin, G.* — Jfr. Armber.

Ovana fse, n. okynnesfä. C hr.*
Ovanajer, adj. (af vani) som har o- 

vana, okynnig (om fäkreatur som flö- 
jer). komber ovanat (n. fse) i akra &c. 
VM.* Jfr. 0vanter.

Ovanfal, n. (af ovan 1; Isl. ofanfall, N. 
ovanfall, nedstörtande) = af fald. )( afal, 
VM.*

övanter, adj. (af vsenia) = ovanajer. 
Chr.*

Ovan varja, adv. (Isl. ofanverör, upp
åtvänd, öfre; Mht. ufwert, AS. upwards, 
E. upward, Nhf. aufwärts, uppåt; jfr. 
Värjer), adv. ofvantill. byria vij senda 
ok lykta o., o: där han förra gången 
började (jfr. Ovan 2), SM.* byria nijan 
varja a akri ok lykta o., VM.*

Ovarandis, adj. indecl. (af vara, se) 
ovarsam, ej uppmärksam. SM.*

Over, se Ivir.
Over fara, se Ivirfara.
Overflögia, v. a. flöja öfver (om fä- 

>. gard, Chr.*
(overfiod), r. öfversvämning.

Overflows vatn, n. öfversvämmande 
vatten. ME.*' Chr.*

Over ganga, v. a. öfvergå, drabba (om 
en olycklig händelse), utan brander -ger, 
St. B. ll.

kreatur), i
OverllöJ

Däraf

Overgseld, ? öfverbetalning. bödse III 
1. sex örse o., o: utom skuldens beta
lande, Sk.*

Overhörelse, ? = overhörighet. Sk *

Overhörig (yver hörogher), adj. (ND. 
=) ohörsam, tredsk. siddc o., Sk.* An
gående första delen af d. o. jfr. Ovor- 
maghi.

Overhörighet, f. ohörsamhet, tredska. 
Sk.*

Over löpa, se Ivir löpa.
Overskerere, m. öfverskärare. Sk.* 
Övervinna (övervinna), v. a. I) öfver- 

bevisa. Chr.* 2) öfvervinna. St. Add. A.
Overvsegha, v. a. öfverväga, betänka. 

Chr.*
Ovigher, adj. = oför 2. bro ser -gh, 

gar Jer ligger o., U.* SM.*
Ovigbjer, uvigjer (u vither, Sk. f. 

-gbz för -ghj, VG. n. ovikt), adj. oin
vigd, 1) om kyrka, altare, kyrkogård, 
1. jord som ej blifvit invigd till begraf- 
ningsplais. VG.* ÖG.* Sk. III. 1, där frå
ga är om kyrka 1. kyrkogård som blif
vit oskärad, och hvars förut skedda in
vigning därigenom gått förlorad, en ba- 
Ji (n. altare och kyrka) iru -J, G.* 
iivith iord, Sk. I. 204. nott. 16,18. 2) om 
lik (jfr. Vighia). -ght lik, ÖG.* Il* SM.* 
VM. I. Kr. 4: 2 ; 5: 2 ; 6r 1, 2 ; II. Kr. 11:1;
H. * föra barn (n. dess lik) til kirkiu 
-kt, VM.*

Ovildoger, adj. (af vild) oveldig. Chr.* 
Ovili (ovilie), m. I) motvilja, at -ia 

mans, mot hans vilja, VM.* 2) ovilja, 
misnöje. St. Add. A. 3) ond vilja, illvilja. 
ÖG* ME.*

Oviliandis, adv. mot (sin 1. en an
nans) vilja. taka., o., o: mot egarens 
vilja, ÖG.*, om ej o. är skriffel för o-
lovandis.

Ovin, uvin (dal. pl. winuiu för immun, 
VG.), m. ovän. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.
I. EJs. 2: 3, 6; H. Kg. 2: 3; Sk* ME.*

Ovis, uvis (dat. pl. wisum för uvisurn,
VG.), adj. 1) ovis, oklok. VG.* 2) o- 
vetande. han for viller ok o., o: mis- 
tog sig om rätta gränsen, SM.*

Ovistan, f. oenighet, som vållar att
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människor ej kunna vara tillsamman. 
ÖG.* Så hafva äfven äldre förf. för
stått d. o.

Ovita, adj. indecl. (af vit) = af vita. 
Chr.*

Ovita fæ, n. oskäligt fäkreatur. SM.* 
Ovita gærning, f. (af oviti) en oför

nuftig varelses (människas 1. djurs) gär
ning. SM.*

Ovitandis, adj. indecl. (af vita, veta) 
ovetande, lianura o., SM.* St.*

Oviti, m. oförnuftig varelse. U.* 
Ovitter, adj. (af vita, tillvita) ej till

talad 1. anklagad. G.*
II vitlier, se Ovighjer.
Ovormagiii (oformagi, G. oghormaghi, 

VG. lighiinnagtii, ÖG.), m. (af over, en 
nekande partikel, och maghal; jfr. 0- 
maghi, OverSiörig, och Ih. Gl. II. 304, 
305.) 1) i allm. den som ej har fyllt 
femton år. VG* ÖG* U.*SM.*VM.*Bj.* 
G.* ME* St. J. 2:1; DrVd. 11, 12; Chr. J. 
8:1 ; Eds. 36; DrVd. 12: pr. )( magliandi 
man (seller kona), se Magliandi. )( vi
tande man, SM.* VM. II. M. 18. jfr. 19. 
)( man 1. kona, ÖG.* o. Jæn 1. Jæt ær 
o. (sum) minna ter æn ftemtan ara, U.* 
o. heter Jæn yngre ter æn fæmtan ara, 
SM.* o. minna 1. yngre æn XY ara, St. 
DrVd. 10; Chr. DrVl. 26: l. o. mera æn 
siu ara ok minne æn fæmtan ara, ME* 
St. SVI. 19; Chr. DrVd. 11; SV1. 18. o. 
siu ara gamal æller yngre, ME.* St. SV1. 
19; Chr. DrVd. 12:1. o. minne æn siu 
ara, ME.* St. DrVd. 11; Chr.DrVl. 15. æ- 
ra ok the -gha, n. det döda barnets 
syskon, St.* Jfr. Malsmajer 2. 2) en
ligt H.* var endast den o. som ej hade 
fyllt tolf år. o. Jæn minna ær æn tolf 
ara, M. 2: pr; 21 ; jfr. Æ. 1: 4;. då därför 
i Kk. 19: l. nämnes o. Jæn minna ær æn 
fæmtan ara, så måste detta vara ett 
undantagsfall, om det ej är af förha
stande afskrifvet efter U. Kk. 19: 2. 3) 
i v idsträcktare bem. inefattar denna be

nämning äfven qvinna af hvad ålder som 
hälst. kona ær o., VG.*

llghurmagha bot, f. böter för öfver- 
mages brott. ÖG.*

llghurmagha börn, n. pl. barn som äro 
öfvermagar. ÖG.*

Ovunnen, adj. ännu icke förvärfvad. 
St.*

Ovæghen, uvæghen, adj. ovägd. St.*
Ovæjiajer, adj. mot hvilken vad ej 

hålles. ejer ständer o. ok oqvalder, o: 
utan att däremot vädjas 1. klander an- 
ställes, SM.* ransaka &c. at -Ju, utan 
att vad blifvit hållet 1. erlagdt, C.* SM.* 
VM. 1. pj. 7 ; II. M. 30: pr, 1 ; H. M. 31: pr. 
havi hærajs syn at -Ju, ME.*, hvari- 
genom det upphäfves som var stadgadt 
om vad i U. V. 17: 4.

Oxa byrji, se Öxa byrj.
Oxi, uxi (gen. pl. yxna, G.), m. 1) oxe. 

VG.* ÖG * U * SM * VM * Sk.* ME.* tam- 
ber, otamber o., U* yxna oyker, se 
Ökcr. Jfr. Legho oxe, Yxna kaup. 2) 
tjur 1. oxe. G.* faster u., G.*

Oy, oyker &c., se 0 &c.
OJal, ojol (dat. odælli, acc. pl. ojla), 

n. = ojoliorj. VG.* ÖG.* Jfr. Aida o- 
Jal.

OJolbonde (athælbondc, adelbonde),
m. 1) odalbonde, jordegare. Sk.* 2) 
bofast borgare i stad. Sk. IV. 5.

OJulhriit, ©Jalbrut, n. eg. brott mot 
eganderätt; 1) åverkan, ingrepp i an
nans eganderätt till jord 1. vatten; dock 
har icke all åverkan å jord 1. vatten 
blifvit så benämnd, utan endast vissa 
svårare fall, för hvilka skulle bölas 3 
marker. ÖG.* 2) böter som erlades af 
den, som i sin besittning qvarhöll och 
brukade jord, hvilken han borde till 
en annan utgifva. SM.*

OJolhy (odelby, adelby), m. bolby, 
gammal by. Chr.* )( atgær Ja by, ME.* 
Chr*
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OJolfastir, ojolfestir, öjselfastir, o- 
Jilfastar, ojals fastar, ni. pl. 1) så kal
las i VG.* åtta af de nio gode män 1. 
fastar, som voro närvarande vid köp 
och forpantning af jord; den nionde, 
som var den förnämste 1. ordförande, 
kallades st yr ifas ter. 2) = ajalköps fa
star. )( va*Jfastar 1. vsejiafastar, VM.* 
Jfr. Ajial fest.

OJol fest, ojal fest, f. = ajal fest. 
ÖG.*

OJoliorJ (ojofz iord, odeliord, adel- 
iord), f. jord, hvartill man har full e- 
ganderätt. VG.*Chr.* )( alinænnings iorj 
och lösir parningar, ME.* arftakin o., 
VG.*

OJolskipti (othalskipte), n. egoskifte 
mällan grannar i by. valda o., hafva 
rättighet att yrka egodelning, VG.* 

Ojals majer, m. jordegare. ÿa ter 
siojer o., o: den som har pänningar 
att betala jorden med, må blifva hen
nes égaré (jfr. köpi Jæn sum siuj ha
ver diupastan, U. J. 1: pr.), VM *

OJol vatn, n. vatten (ström 1. sjö) som 
tillhör någons oJoliorJ. VG.*

OJolvatnværk (odel vatnværke, adel 
vatn værke, m. Ghr.), n. vattenverk, 
hvartill någon har full eganderätt. VG.* 
ME.* Chr.*

OJarfliker, adj. = ojarver. SM.* 
Ojarver, adj. (Isl. lijarfr, onyttig, 

skadlig) ouödig, onyttig. U.*
OJarvi, m. (Isl. lijarti) onödig 1. o- 

nyttig sak. a mote Jera Junga ok -vum, 
o: det som i lagarne var för dem dels 
till tunga dels onödigt, U.* SM.* 

OJinsdagher (o Junsdagher, H. odhens- 
dagher, St.), m. onsdag. ÖG.* H.* Sk.* 
St.* Jfr. Åsku-, Klokna ojensdagher.

0Jinva, adj. indecl. = urjiuva. VM.* 
OJrtengder, adj. oträngd, otvungen, 

göra drap o., )( nödder ok mæj nette 
lifs nöj, ME.* o. ok onödder, Chr.* at

-do mali, i oträngdt mål, onödigtvis, 
VM.* Chr.*

0 öker, adj. (af öker) oförmögen att 
draga plog 1. vagn. H.*

P.
Pa (på), præp. (sammandr. af up a) 

1) på. U. Kk. 1: pr. not. 74; SM. Kk. 17: l. 
n. 34 ; 18: pr. n. 92 ; Sk. V. 5:1, 11. &c. 2) 
mot. brytte pa anneu, Sk.* — Jfr. llppa.

Paachye, ett troligen genom skrilfel 
tillkommet ord, för parthye, parti. Sk.* 
jfr. T. texten V. 5. B. 61.

Pali, m. påle. St.*
Palma söndagh, m. palmsöndag. Sk.*
Pancrasz intessa, f. Pancratii inessa, 

den 12 Maj. VG.*
Panna, f. (brygg-)panna. St.*
Panninger, se Pænninger.
Panta, v. a. = taka pant mans (se Pan

ter). U.*
Panta iord, f. (af panter) pantsatt jord. 

Chr.*
Panter (pant, Sk.), m. pant (lös 1. fast). 

U.* Bj.* Sk.* St* Chr.* lös p., St.* stet- 
ia (andrum) pant fore (n. skuld), VG. 
II. K. 65; Bj.* St. Æ. 17: 1; Kp. 11: pr. 
gojs nt til pant s tetia, Bj.* iorj sina 
at -te (ut) sætia, ÖG.*; jfr. Ut stetia. 
-tins sætning, se Sætning ; jfr. Pantsæt- 
ning. taka pant mans, panta, taga pant 
hos någon för hvad han skall betala, 
U.* SM.* VM. II. Kr. 1: i. vari vaja bot 
teller p. firi lagha Jing, böterna skola 
godvilligt betalas 1. pant därför sättas 
inan saken kommer till tinget, VM.* 
Jfr. Forpant; Jorja-, Lösöra-, Vidher- 
mælis panter; VaeJ.

Pant sködning, f. = væj skötning. Sk. 
I. 83. not. 6.

Pant skötter, adj. = væj skötter. Sk. 
I. 83. not. 25.

Pantsætia, v. a. pantsätta (fast 1. löst
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gods). U.* H* St. J. ind. 1 ; c.9; Kp. 6:1. 
not. 31 ; Chr.*

Pantsætning, f. pantsättning. U.* ME. 
Egn. 26. not. 36 ; St. Kp. ind. 10; c. 12. not. 
19.

Panzari (panzer, Sk.), m. (Isl. =) pan- 
sarskjorta, 1) af läder 1. lärft. )( iiiiiza 
och plata, SM.* panzer )( plata näm- 
nes äfven i ett dokument af 1340,(£tf. 
Dipl. N:r 3484). Att d. o-, i de äldsta 
skrifter där del förekommer, ej beteck
nar en beklädnad af sammanfogade 
järnringar (Isl. hringabrynja), är Syd
ligt icke allenast däraf, att p. och bryn- 
ja icke sällan nämnas såsom olika sa
ker, se ML. GulL. Landv. ll;Hirdskråc. 
35 (NGL. II. 427) ; göda brynju ok ster- 
kan panzara, Sverris S. cap. 163 (Fornm. 
Sög. VIII. 403) ; bry nju eöa ÿungan pan
zara, Kongs-skugg-sjo, Sorö 1768, s. 376, 
ed. Christiania 1848, s. 84, likasom pan- 
zarahiifa nämnes i motsats mot stälhiifa, 
Sverris S. anf. st. s. 404; utan ännu me
ra däraf, att ämnet, hvaraf en dylik 
klädnad förfärdigades, sålunda uppgif- 
ves: panzarar görvir af blautum lércp- 
tuni ok vel svörtuÖuni, Kongs-skugg-sjo 
s. 400, ed. Christ, s. 86, hvarmed jfr. det 
som säges om hästars beklädnad, s. st. 
s. 403, 404. ed. Christ, s. 87. Jfr. klriina 
2. 2) på en senare tid nämnes p. af 
järn ; se Jern pantzer.

Par, n. par. et p. sko, SM.* flere p. 
klæÿe, ME. G. 7: pr. tu p. bryllups klæ- 
jie, St. G. 7: 3.

Parka, v. a. jaga (i park). Chr.*, där 
d. o., som endast finnes i en mycket 
ung hs., troligen tillkommit genom skrif- 
fel (för bærsa), föranledt af det kort 
därefter följ. o. parkoin: men det kan 
dock möjligen vara bildadt af parker 
likasom sköghia af skogber.

Parker, m.? (Eng. park, Fr. pare) eg. 
inhägnad plats (se 1h. Gl.; Mb. D. Ordb.) ; 
park, inhägnad mindre skog 1. träplan

tering (till lustgård 1. för jagt), bærsa 
i konungs -kum, o: jaglparkar, ME.* 
Chr.*; då på senare stället förklaras 
att konungs p. a*r konungs enskylloga 
ægbor som upsala öde &c., så kan här
med ej menas annat än de inhägnade 
jagiplatsar som finnas vid konungens 
gårdar; och då här nämnes upsala öde, 
så är det klart att här icke är fråga 
om konungens enskilda egendom, utan 
om sådana skogar som endast af ko
nungen begagnades, till skilnad från 
allmänningar.

Paska aptan (pascha afton), f. påsk
afton. VG.* VM.*

Paska dagber (pascha dagher), m. påsk
dag. VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* Sm.* Sk* 
iula dagber ok paska (n. dagher), U.* 
Sm.* -gha reÿskaper, se lteÿskaper.

Paska frijjer, in. påskfred, allmän fred 
från onsdagen före påsk, enligt VG.* 
till påskdagen om aftonen, enligt ÖG.* 
till åttonde dagen efter påsk om afto
nen. Jfr. Paska vika.

Paska hælgh, paska hælghÿ (pasche 
hælgh), f. påskhelg. VG.* Sk.* Att med ^ 
d. o. enligt Sk. menas första veckan ef
ter påsk, synes däraf att orden faste 
hælgh ©k p., IV. 38, tydligen beteck
na samma tid som orden: fran ni uk- 
næ fasto ok til paskæ ukæ Inks, III. 14; 
jfr. Fastuhælgh, Paska vika.

Pascha nat, f. natten före påskdagen. 
U*

Paska pænningar, m. pl. påskpännin- 
gar; 1) en afgift i pänningar, som vid 
påsktiden gafs åt presterskapet, och 
synes vara den samma, som annars kal
lades tijiaköp 1. huslgipt. VG.* 2) en 
afgift, som i de Skånska städerna er- 
lades till stadsfogden. Sk.* Jfr. Jule- 
peninge.

Paskar (paschar, pascha), m.? pl. påsk. 
VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* Sm* G* Sk.* 
St. Kg. 18:1; 19: pr; B. 11: 3; Kp. 18; SV1.
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l:l. fiærÿe dagher -a, VG.* Angåen
de d. o:s genus jfr. Bilianget.

Pasta skuld, f. = paska pænningar.

Paska tidh, f. påsktid. SM.*
Paskse ukæ, se Paska vika.
Paska vika (paskæ nkæ, Sk.), f. påsk

vecka, veckan näst efter påsk. G. 54. 
sia« viknr i fastu ok all p., G. 8: pr; 
frau ni likna1 fasto ok til p. Inks; Sk.*; 
hvilka ställen visa att påskveckan föl
jer efter fastan före påsk, och således 
efter påskdagen; detta är ock klart 
däraf, att paskafriÿer ganger in a o- 
ÿinsdaghinnni i dvmhilviku ok ær ]>ær 
til aptnnsanger ter sungin a attnnda dagh 
æfte första dagh (o: pascha dagh), ÖG. 
Kr. 22; det måste därför vara denna 
vecka som åsyftas då det talas om den 
fred, som nester ier eptir paskar, G. 
13: pr., och icke den fred som laupar 
a fiurtan natuni eptir paskar, 9.

Patron, m. (af Lat. patronus) beskyd
dare. vare helige -nar, o: de aflidne 
helgonen, som ansågos som rikets be
skyddare, St. Add. A.

Pavi, m. påfve. Sk.* -in i rom, VG.* 
-ins legatiis, Sk. IV7.1. not. n.

Peil, n. (Isi. ett slags dyrbart tyg; 
se Fr.) pell som brukades vid brud
vigsel, och beskrifves sålunda: ”velum, 
quod inter missœ solemnia supra ca
put nubentinm expanditur, dum quai- 
dam conceptœ orationes a sacerdote 
recitentur”, Dufr. Gl. o. pallium. G. 65. 
Jfr. VSt. gl. o. pellen, och Mb. D. Gl. o. 
peld.

Pen, f. (af Lat. poena) straff, straff 
ok p., Chr.*

Pencost, f. (afhatpentecoste) pingst. 
VG.* Jfr. Pingizdagher.

Penninger, se Pænuinger.
Peregrims fserd, se Pilægrims færÿ.
Peters dagher (peders dagher), m. S. 

Petri och Pauli dag, den 29 Junii (icke

Petrus Cathedralis, den 22 Februarii). 
ME.* Chr. Kg. 11:1; B. 30.

Peters messa (pætars-, peders-, pæ- 
dhers messa), f. Persinessa (jfr. Peters 
dagher). ÖG.* U.* SM.* H.* Sm.* G.* Chr.* 
-su lialgjj, ÖG.* 

se Piker.
Piga, f. 1) piga, flicka. )( gift hnstru, 

Chr. Add. P. Jfr. Fæsta piga. 2) piga, 
tjenstflicka. Se Nykelpiga.

Pighiz dagher, se Pingizdagher.
Piker (pig, Sk.), m.? (eg. ett spetsigt 

ting ait siicka med, såsom en pik i d. 
o:s nuvarande bem., Fr. pique; däraf 
picka, Fr. piquer; äfven käpp med järn
spets i nedra änden), 1) spets (Fr. pic, 
Eng. peak, bärgspets). Sk.*, där med 
d. o. troligen menas en järnspets i än
den af den där nämnda skuvestaghe. 
2) käpp, (vandrings-)staf. p. ok sknep- 
pa, tiggarstaf och tiggarpåse, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM. II. Kr. 7: 2. ganga nuej pik 
ok ringaÿum bulla, se Bulli.

Pilt, m. pilt. Se Fæpilt.
Pilægrimber, m. (af Lat. peregrinus) 

pelegrim. G.*
Pilægrims fterÿ (peregrims færd, Chr.), 

f. pelegrimsfärd. fara p., U.* G.* ME. 
Egn. 19: pr; 33: 2; Chr.* fara i p., VM.
I. pg. 13: pr; II. J. 13: pr.

Pina, v. a. pina. ME.* Chr. Eds. 20.
Pingiz aftan, f. pingstaflon. Sk.*
Pingizdaghsc aftan, f. = pingiz aftan. 

Sk. I. 169, 179, 203.
Pingizs dagha friÿer, m. pingstfred, 

allmän fred under pingsthelgen (jfr. Pingz 
dagha hælghÿ). ÖG.*

Pingz dagha hælghÿ, f. pingsthelg, som 
enligt ÖG.* räknades från pingstafto
nen till åttonde dagen efter pingst om 
aftonen.

Pingizdagha nat, f. natten näst före 
pingstdagen. U.*

Pingizdagha tidh, f. pingsttid. SM.*
Pingizdagher (pingins-, pinkizs-, pi-
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ghiz-, pighins-, pikizdagher), m. (afLat. 
pentecoste) pingstdag; d. o. förekom
mer oftast i pi., då därunder inefaîtas 
äfven de näst efter själfva pingstdagen 
följ., till pingsten hörande helgdagar. 
VG* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sm.* Bj.* Sk.* 
ME* St.* Chr. B. 15: 4. -gha dagher, 
själfva pingstdagen, VG.* U.* SM.* VM* 
annar dagher -gha, ÖG.* fiærÿe dagher 
-gha, VG.* ME.* Jfr. Pencost.

Pingiz uka*, f. pingstvecka, veckan 
näst efter pingstdagen. Sk.*

Pinne, m. = tinne. Chr.*
Pint, m. (Mht. Fries. Platt-T.=; N. pin- 

tol, se A-n Ordb. o. pill; Eng. pintle) 
manslem. Sk.*, där äfven den nyare 
formen pit förekommer. Jfr. Hit. Gl. d. 
o. ; Mb. D. Gl. o. pintel.

Piækker, m. krmgstrykare; jfr. prov. 
fjacka, ströfva omkring, pjäck, löpare, 
tiggare; härads- och socknepjäcker, hä
rads- och socknetiggare (Rz.s.142,504). 
Se Hærajis piækker.

Plagha, f. straff (plåga). ME.* St.* 
Planka, v. a. planka, slänga med plank. 

St.*
Plata, f. (eg. plåt, Isl. =) harnesk (af 

plåtar). )( muza, SM.* )( iern pantzer, 
Sk * Jfr. D. platmester (Isl. plötumei- 
stari), harneskmakare, som Mb. (D. Gl.) 
öfvs:r plattenslager.

Platzæ, v. a. besvära, plåga. Sk.* Jfr. 
Mb. D. Gl. oo. plads, pladse. Jfr. Uplat- 
zeder.

Plikt, f. 1) pligf, skyldighet. Se Plik- 
toger. 2) straff. VG.* Chr*

Pliktoger, adj. pligtig, skyldig. St. Kg. 
15: 4. not. 45; Chr.* Jfr. Forpliktoger. 

Ploger, m. plog. Chr.*
Plokka, v. a. plocka, p. ax, SM* p. 

skyl en, o: afplocka axen på en skyl, 
SM.*

Plokkan, f. plockning, axa p., SM.* 
Jfr. Læsning.

Pluinpa, se Humpa.

Plægha (pleye, Sk.), v. a. pläga, vara 
van. Sk.* St. G. 9: 3. not. 85; Chr.* som 
-as af skiutas, efter thy fordhunl -adis, 
o: som man plägar betala skatt för, 
som man fordom plägade, St.*

Plöghia, v. a. (af plogher) plöja. Sk* 
Jfr. Aplöghia.

Polöxe, f. pålyxa, bardisan, korsge
vär; ett fordom brukligt vapen, bestå
ende af en vid ett spjut fästad yxa. 
Sk.* Jfr. J. Röding, om krigskonstens 
tillstund i Sverige i K Gustaf l:s tid, 
Vitt. hist, och ant. Akad. handl. I. 160.

Pors, m.? pors. U. Kk. 7: 5. not. 45. 
bryta p., VG. II. Forn. 49; Add. 4:5;SM* 
ME.* Chr. B. 49.

Pors brut, n. afbrytande af pors. SM.* 
ME.*

Pors kær, n. kärr där pors växer. SM.* 
Port, f. port. östre, vestre, söndre p., 

staden Malmös portar, Sk.* udhen -te- 
ne, a: utanför stadens portar, Sk.* 

Portkuna, f. (Isl. portkona) sköka ; eg. 
en qvinna som plägar slå i porten. 
Däraf

Portknnu maÿer, ni. en man som um
gås med skökor, puto inajer eller port- 
kunu (n. ma]»cr), allitt. Sm.*

Posavalk (pasavalk, pusavalk, posvalk), 
n.? eg. staden Pasewalk i Pomern; öl 
därifrån. St. Kp. 29: pr. not. 40 ; §. l.

Pasavalks öl, n. öl från Pasewalk. St. 
Kp. 29:1. not. 53.

Potte, f. pott, ett mått för flytande 
varor, inehållande ungefär 1/3 kanna, 
som ännu brukas i Danmark, och äfven 
i Skåne. Sk*

Pram,? pråm. Sk.*
Pranga, v. a. prångla, prov. prånga. 

Se It pranga, Forprang.
Presta arf, n. arf efter prester. VG.* 
Prestabol (præstebol), n. = kirkiubol. 

VG.* U.*
Presta mot (presta möt), n. preslinöte. 

VG.*
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Præstastompn, ra. ? = kirkiubol. U.* 
Præsta stuva, f. prestens stuga. H.* 
Prestastæmna, f. = presta mot. VG.* 
Prest barn, presta barn, n. prestbarn. 

G.* St.*
Prester, præster (gen. -t för -ts), m. 

1) prest i allm. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* 
Sk.* )( lekman, se Lekman, æn p. ær, 
om det är en prest som efterlemnat 
arfvet, VG.* biskuper skal lata fara 
-t sin, a; den som är särskildt tjenst- 
görande hos biskopen, VM.* æfter -t 
(gen., n. sins skrifta fajurs) vitniim, 
VM.* Jfr. Klerker, Pæplinger, Vighia, 
Lænspræster. 2) kyrkoherde. VG.* ÖG.* 
U.* SM* VM.* G* Sk* )( diakn och 
subdiakn, VG.* Jfr. Kirkiu-, Sokna pre- 
ster.

Prest gar Jer, præsta gar Jer, m. = kir
kiubol. H.* G.*

Prest kuna, f. presthustru. G.*
Prest son, m. prestson. G.*
Prest öl, presta öl, n. = fôrstomæsso 

öl. ME.* Chr.*
Previlegium (previleg, m. ? Sk.), n. = 

bref 2. Sk.*, där någon stadga angåen
de fiskerierna åsyftas. Jfr. Bref 2.

Prim, m. ? (Isi. priini) eg. första tim
men af dagen 1. klockan 6 förmidda
gen; den andra af de så kallade ca- 
noniska timmarne (jfr. Aptunsanger). 
Sm.*

Primsigna (brim-, brymsigna), v. a. (af 
Lat. primum signum) med korstecknet 
på panna och bröst teckna den som 
skulle döpas (enligt canoniska lagens 
föreskrift, c. 63. D. 4. de consecr.). p. 
barn firi utan kirkiu dyr 1. firi kirkiu 
dorum, VG.* Sm.*

Proaster, profaster, se Provaster. 
Prove, se Pröva.
Provastargift (provasta gift), f. en år

lig afgift till domprosten. VG.*
Provaster (profaster, proaster), m. 1) 

domprost. VG.* U.* 2) kontraktsprost.
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XII

ÖG * U.* VM.* H.* G.* stæmna manni 
til -sta (gen. för -star), ÖG.* p. giver 
manni sak 1. gör man sakan, H.* 

Provastn bol (för provasta bol), n. 
domprost-gård 1. boställe. VG.* 

Præster, se Prester.
Pröva (prove, Sk.), v. a. 1) pröfva, 

undersöka. VG.* H.*ME.*St.*Chr.DrVl. 
4, 12: pr. fore thy at the (n. foghoten 
ok radlimen) skulu p. &c., hvilka ord 
hafva afseende på det som i det föreg. 
säges: thet ma., orlof, St.* Jfr. lfm 
pröva sik. 2) genom undersökning be
finna. St.* Chr. Kg. 25: pr; B.41: pr; DrVl. 
12: l; 13. at Jetta mej go Jum mann um 
-as, ME. Kg. 16. æn jet kan -as, kun- 
no Je för næmdo Jet p., ME.* epter 
thy man kan gods bans p., a: finna det 
vara värd t, Sk* vorde -vede at the 
&c. Sk.* 3) bevisa, giter han -at mej 
tvæggia manna vitnum, ME.* Jæt -as 
mæj fulluiii skælum, ME. pj. 2, 3: pr. 
Jæt -as til mans (mej skælum), VG.* 
ME.* Chr. Kg. 26: pr; Add. B. 3; D. 2. p. 
(ok fulkomna) in til mans, ME.* Chr. 
Kg. 36:1; Add. M.

Pund, n. 1) pund. ÖG. Kr. 2: pr; SM. 
Add. 2; G.* )( mark (jfr. nedf.), SM.Kk.5: 
pr; Sk* halft p., G.* klukka (n. kyr- 
keklocka) ständer 1. vægher p. æller -di 
mera &c. VM.* atta p. ok atta spæn, 
sæx p. ok sæx spæn, fæm p. ok fæm 
spæn, U.* VM. II. Kg. 7: l, där lilläfven- 
tyrs menas pund smör 1. fläsk (jfr. U. 
Kg. 11: pr ; SM. Add. 2), likasom då p. 
mato nämnes i VM.*; att p. här skulle 
hafva den i senare skrifter förekom
mande bem. af ett rymdmått (se nedf. 
under 2), så att atta p. ok atta spæn 
vore d. s. som nio p,, är icke troligt. 
Ordet p. brukas nu hos oss i samma 
bem. som lispund; fordom torde däre
mot någon skilnad hafva varit mällan 
p. i allm. och det Lifländska pundet 
(lifspund); men att p. icke varit lika
/• 63
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med den gamla marken (hvilken nam
nes såsom en särskild vigt, se ofvf.)
1. med det nu så kallade skålpundet, 
är tydligt af de ställen där d. o. före
kommer. Enligt ML. GulL. Kp. 29. räk
nades 24 marker smör på ett pund. 
Jfr. Oster; Lifs-, Silda-, Skippund, och 
VSt. gl. o. pund. 2) ett rymdmått (för 
säd) svarande mot 4 tunnor. St.*

Pundari (pyndare), m. pyndare, ett 
slags våg för tyngre varor, med en
dast en skål, och således ett rnällan- 
ting mällan besman och den nu bruk
liga våg balansen. Bj.* Sk.* St.* )( kluf- 
væghin vagh, St. Kg. 25. -ra vikt, St. 
Kg. 16: 2. not. 53. — ML. GulL. nämner 
en mindre pyndare, handpundari, på 
hvilken ett halft skeppund kunde vä
gas, och en större, skippundari, för 
halftannat skeppund, samt dessutom en 
smör-pundari, på hvilken tre pund smör 
(1. 72 marker) kunde vägas (jfr. Pund 
1). Pyndare ”af antaglig konstruktion” 
må ännu begagnas vid vägning af vissa 
varor, K. Stadg. d. 10 Nov. 1865, §. 46.

Puneter (dat. pl. -ctum), m. (Isl. punktr) 
punkt, stycke. SM. Conf.

Puster (pust, Sk.), m. (Isl. piistr) slag 
med handen (kindpost). SM.* VM.* H. 
M. 13; Bj.* Sk.* St.* sia annan pust sel
ler mæj) stäng &c. U.* ME.* C hr.* Jfr. 
Kinpuster.

Puta, f. (Isl. =, Fr. putain) sköka. Se 
Puto majier.

Putoniaÿer, m. (Isl. piituniaör) = port- 
kunu majer. Se Portkunu maÿer.

Putser, m. (Isl. pyttr, T. pfiitze) puss, 
pöl. Chr.*

Pyndara vikt, se Pundari.
Pynta, v. a. tillreda, sätta i ordning. 

Chr.* Jfr. Til pynta.
Psena, v. a. sträcka ut, slå ut, smida 

(1. valsa) metall i plåtar 1. tunna styc
ken, prov. pena (Rz.). psent ortogh, sla
gen örlug, såsom mynt, = ortogh psen-

ninga, U.*, där psentri ortogh står i 
sing, i st. f. psentum ©rtoghum (jfr. fem 
örtugh, SM. Add. 7.), likasom ännu i 
vissa fall i Svenskan, såsom i flera språk, 
efter räkneord följer sing, för pl., t. ex. 
två riksdaler, två öre, två fot, ej riks
dalrar, ören, fotter (n. då fot beteck
nar ett mått); 100 man (soldater), ej 
män; på samma sätt förekommer ofta 
i VSt. sing, för pl., såsom dren marc, 
dre iar, vertein nacht, twe man, tve del, 
se gl. o. marc &c. Ehvad o. pænninger 
kommer af pæna, såsom det synes tro
ligt, I. icke, är det dock klart att pænt 
ortogh betyder en slagen örtug, 1. d. s. 
som ortogh pænninga, o : o. köpgild, och 
nämnes till skilnad från en oslagen ör
tug, som måste vara */24 mark efter 
vigt, = ortogh karlgild, såsom tolf öra 
karlgildir på anf. st. strax förut näm
nas; hvarför åter de 12 örtugerna läg
gas till de 12 örena, är en särskild 
fråga, som är svår att besvara, men 
ej hör hit.

Pænninga böter, f. pl. pänningböter. 
VG*

Pæninga giri (pæninga gyri), f. begär 
efter pänningar, girighet. ME.* St.* Chr.*

Pæninga gæld, n. pänninggäld. St.*
Peninga skade, m. förlust af pännin

gar. Chr.*
Pænninger (penninger, pæninger, pan- 

ninger, pænunger; pænning, Sk.), m. 1) 
ett mynt, hvaraf a) i Göta-landskapen 
16 gingo på en örtug. VG.* ÖG.* biar 
p., se Blar. fiurir, atta, Jmetiughu -gar, 
VG.* ÖG.* Sm.* ÿrætighi -gar, en af- 
gift till presterskapet, som i visst fall 
erlades af den som emotlog arf, VG.* 
utan hvan -g, utan all betalning, VG. 
IV. 16:12. Jfr. Br-, Smapænninger. h) 
i Svea-landskapen gingo 8 pänningar 
(af hvilka således en svarade mot två 
af de Götiska) på en örtug; och dessa 
Svenska pänningar voro, enligt de se-
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nare allmänna lagarne, gångbara öfver 
hela riket. VM.* H.* ME.* St.* svænskir 
-gar, VG.* ÖG* U.* SM.* VM * ME.* 
Chr.* fiurir &c. -gar, U.* SM.* VM.* Bj. 
33: pr; G.* livar attundi, tiundi &c. p., 
en åttondedel, tiondedel &c. (afen pän- 
ningsumma, egendoms värde &c.), U.* 
SM.* H.* Bj.* G.* ME.* St.* p. af örtngh 
hvarri = livar attundi p., U.* böte I. 
gælde ater -g mæj -gi, gælde ater -g 
firi -g, o: det stulnas 1. rånades fulla 
värde, U.* SM * ina'ita ut 1. böta -g a 
-g, se A 1 a. tver -gar fore en, o : dub
belt, U* VM. II. Kr.9; Bj. 20:pr; St. Add. 
E. 1. köpa iorjj» at -ga tali ok örtugha 
ok öra, o : enligt antalet af pännings- 
land &c. U.* Att den på Gotland gång
bara pänningen var lika med den Sven
ska, och ej med den Götiska, kan slu
tas af den i G. 45: pr. bestämda lösen 
för get och bock (mällan hvilka för
hållandet ej kunnat vara som G till 16), 
äfvensom af den betalning för arbete 
som stadgas i 56: 1, jfd. med pr. Jfr. 
Halfpænninger. c) i Skåne hafva ur
sprungligen 30 pänningar gått på ett 
öre, 1. tio på en örtug, men i senare 
tider hafva 15 svarat mot ett öre, ty 
då i Sk:s gamla text läses elt öre, för
klaras detta i yngre hss. med femten 
pendinge, och likaså för tva ôræ haf
va yngre hss. XXX pendinge; dessa pän
ningar kallas på några ställen sina -ge, 
troligen af den orsak att andra pän
ningar funnos som kallades hvidæ pen- 
ningæ, 1. blott livide, Lat. albi, o : silf- 
verpänningar, och af hvilka 7 1/2 nära 
svarade mot 2 öre, och således en var 
så god som 4 vanliga 1. små pännin- 
gar (jfr. Hvidt); således svarade icke 
fäm -gse mot ett öre, såsom man kunde 
sluta af 1.145. jfdt. med 174, se not. 39. 
s. 166; icke häller har en örtug ine- 
hållit 30 -gae, såsom KB. uppenbart o- 
riktigt antager (Nytjur. «rÆ.XXI.s. 165).

Se vidare Sk. gl. — Jfr. Paena. 2) pl. 
pänningar. VG.* ÖG.* U.* SM.*VM.*H.* 
Sm.*Bj.*G*Sk.*ME.* )( vjerdörar, Chr. 
B. 50: pr ; Tg. ind. 32. rejo -gar, se Re- 
Jo, Rejopænningar. mark, halfmark, 
öre, örtogh -ga, se Mark &c. mark I. ör- 
togh svænska -ga, o: Svenskt mynt, se 
Mark, Örtogh. alægnir -gar, se Alæ- 
gliin. korn ok -gar, SM. Æ. 2: i, )( snö- 
Jir -gar, se Snöper, for korn seller 
ajra -ga, se Annar 1. gojs ok 1. seller 
-gar, pänningar och annat gods, ME.* 
Chr. Kg. 35: i. efter sylvers eller -ga 
tali, se Tal. giva værj ok -ga hvita, 
allilf., o: betalning i silfverpänningar 
(jfr. Asker), U. J. 1: pr. jiset han haver 
up takit af -gum, o : paska psenningum, 
VG. K. 73: 6. jfr. §. 7. haver land dro- 
tinnin flere hans (n. landboans) -ga in
ne, o: någon del af städjan sum bol 
haver oint, såsom i det följ. säges, ÖG.* 
fore fulla -ga, o: full betalning, U. Kp. 
9: pr ; SM.* konungs -gar, o : hans skat
ter som äro upptagna och skola föras 
till honom, H.* taki sit ater utan -ga, 
o: utan lösen, ME.* medh botum ella 
-gum, o: andra pänningar som fordras 
af honom, St.* brutlikir -gar, o: bö
ter, ME.* Chr.* nsefsas til -ga, o: bö
ter, H. Praef. taker kirkian Jær af -ga, 
giver sijan -ga, orkar eig ieghodrsen- 
ger -ga, a: böter, U.* SM. Kk. 16: 2; 
ME. G. 8: l. Jfr. Lagh 2, Lösöre, Myr Ja; 
Forbuds-, Fsesti-, Guds-, Leghopsenin- 
ger; Bruta-, Domara-, Hseradshöfdings-, 
Jule-, Kirkin-, Laghmans-, Paska-, Skot-, 
Styremans-, Toll-, Varjpænningar. 3) 
pl. (lös) egendom. VG.* U.* SM.* H.* )( 
iorj I. arver, VG.* löska -gar, VG.* 
lösir -gar, VG.* SM.* ME.* Chr.* ajre 
-gar )( bygning &c. ME.* -gar væxa, 
fieras, ökias (manni), U.* SM.* VM.* H.* 
ME. Æ. 17: pr; St.* Jfr. Barna-, Bo-, 
Bol-, Bolags-, En-, Inlags-, Halz pæn- 
ningar.
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Pænnings land, n. åttondedelen af ett 
örtogha land (jfr. Pænninger 1 b). U.* 
VM. IL B. 1:1; ME.* Chr.*

Pænnings öl, n. drickande på krog 
(eg. öl som fås för pänningar). rija I. 
fara til p., VG.* ÖG.* Ü.* VM. I. EJs. 
4:1 ; II. Kg. 4: 1 ; H. Kg. 4:1 ; ME.* Chr.* 

Pænter, se Pæna.
Pæplinger, m. (dimin. af AS. Fries. 

&c. papa, prest, eg. fader, pappa, = pa- 
Ti &c.) en ung man som ämnar att blif- 
va 1. nyligen blifvit prest (prov. päp- 
ling, pebling, pevling, D. pebling, skol
gosse). præster ok egh p., en prest 
af mogen ålder, och ej &c. ÖG.*

Pætars mæssa, f. se Peters messa.

Q
Qvada, f. (Isl. kvofta, N. kvaada, kvoa 

&c.) kåda, prov. qvåda, koa. Chr.* 
Qvaf, n. (Isl. kaf) eg. qväfning; ned- 

sänkning i vattnet, segla i q., Chr.* Jfr.
Qvæfia.

Uval, n. (Isl. kvöl) eg. qval, oro; 1) 
= klandan. Se Raja. 2) hinder. ME.* 
St. G. 4: pr; Chr. G. 4: pr. — Jfr. Rvælia.

tyvala lös, adj. (af qval 1) fri för till
tal 1. ansvar. U. M. 39: 2. jfr. pr; VM.* 

Qvani, se Koma.
4var (qvær, qvcr ; acc. -rrant för -rran, 

G.* pl. -rrir, -ri), adj. qvar. q. vara, 
U.* VM. II. pg. 17:5; ME. pg. 25; St. R. 17. 
halda man -rran, nokot firi andrum -rt 
halda, fyl tiund -ra halda, a : qvarhålla, 
U.* SM.* VM. II. Kr. ti: pr. hus &c. -rt 
halda, pænninga -rra halda, o: behålla, 
VM. IL Æ. 12:5; St. Æ. 16; Kp. 15:3; Sk. 
1. havi -rra 1. -rt, behålle, VM.* -rran, 
-rra, -rt laifa, G.* barn -rt læggia, 
låta det ligga där det är födt, )( til 
kirkiu föra, VM.* liggia q., om tionde, G. 
13: 2. e mæjan -rt ær, så länge någon 
finnes 1. lefver (efter den som ärfves), 
VM.* Jfr. Sitia, Standa, Stæjia, Sætia.

Qvarstaja, qværstaJa (qvar-, qværsta- 
da; dat. -Ju, -Ja, -Ji, h vilka två si
sta ändelser skulle hänföras till nomin. 
-Ji och -Jer), m. qvarstående, (qvar- 
stad,) stillastående, dela &c. ständer i 
q., o: hvilar, U.* SM. J. 14: 2. och not. 
49 ; VM. II. J. 15:10 ; H.* ME.* Chr. J. 30: 
3, 4. malet ständer til q., VM * döma 
iorda gods eller afgæld i q., a: att det 
ej skall utgifvas 1. utbetalas medan rät
tegången är oafgjord, Chr. J. 30: 4.

(tvarstada domber, m. dom att ett rät
tegångsmål skall blifva hvilande. Chr.* 

Rvarsæta, f. (af qvar sitia, se Sitia) 
qvarstad. Däraf

Rvarsætu tak, n. qvarstad hvari, en
ligt VG.*, ett ting sattes, som blifvit 
stulet 1. röfvadt, från någon, och af e- 
garen hittades i en annans förvar, hvar- 
efter det nedsattes hos tredje man, som 
ansvarade därför, att del under den 
därpå följ. rättegången skulle vara till
städes. i tak ganga . . -ki, a: genom 
qvarsætu tak, VG. II. p. 42. I Ä. GulL. 
(GNL. I. 48) förekommer ett liknande 
ord, kyrsetu tak, borgen för en per
sons qvarblifvande på stället.

Uvarter, n. fjärdedel, I) af ett stop. 
Sk.* 2) af ett hundrade, således tju- 
gofäm. Sk.*

Hvaster, se Uvæster.
(Ivenna, se Qvinna.
Uvesa, f. (Isl. kveisa, böld; ralias k. 

antiquis etiam significasse videtur 
quemcumque dolorem l. morhum acutum, 
quod constare potest ex kveisu-bæn, 
i. e. formula precandi superstitiosa ad- 
versus k., apud F. Johann. Hist. eccl. 
Isl. 11. p. 382; hodie de solo colico dolore 
usurpaturi]; NS. Gl. d. o.) bukref 1. an
nan svår invärtes sjukdom. VG.*, där 
q. nämnes jämte björn såsom ofælli, 1. 
en öfvermagt, för hvilken den som legt 
ett fäkreatur icke ansvarar, om den är 
orsak till kreaturets död, likasom på
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andra ställen i VG. stadgas om stinger 
ok starvi. Detta ord brukas nu hos 
oss i en annan bem., = qvisla, blemma, 
N. k ve j sa : från en äldre bem. härledas 
växtnamnen qvesrot, bryonia alba; qves- 
ved, solanum dulcamara.

Qvejia, se Qvæjia.
Qvi, f. eg. instängd plats (Isl. kvi; jfr. 

Qviggrind); väg mällan två gärdsgårdar; 
en sådan kallas ännu på Gotland qviär
I. qväjär. G.*, där T. öfvs., som upp- 
tager o. qwye, tillägger : das ist eyn weg 
czwischen den cznnen.

Qvigha, f. q viga. VG. I. LR.; ÖG. Dr. 
18:1.

Qvighandi, n. (Isl. kvigendi, n. Fr.; N. 
kvigindc, n. A-n) stut 1. qviga. U.* SM.* 
VM. II. B. 23: 5 ; 27: 1 ; H.*

Qviggrind (qvijgrind, dat. -du), f. (för 
qvigrind) grind för en qvi a: fäfålla 1. 
inhägnad plats där de i bet ute gående 
fäkreaturen om nätterna inestängas (jfr. 
Qvi'. Ju reet 1. rest (för rejst) a -du, 
ett oqvädinsord mot en qvinna, som 
därmed beskylldes för att vara troll- 
packa, VG.* Den här antagna, af äl
dre förf. uppgifna förklaring synes mera 
sannolik än den af Ih. föreslagna, att d. 
o. skulle komma af qvigha, 1. af qviker, 
lefvande, och rind, oxe; snarare kunde 
man tro alt här borde läsas qvigindi 
(jfr. Qvighandi), hvartill dat. -de, VG.
II. R. 9. närmar sig.

Qvika, v. a. (Isl. N. =) röra sig. nokot 
Jaet aer -andis aer, o: lefvande kreatur 
(Isl. kvikindi, kvikvendi, N. kvikinde), 
VG*

Qvikfae, n. (Isl. kvikfè, D. qvaeg) fä
kreatur. VG.*

Qviki, m. = qvikfae. ÖG* gaera 1. tiun- 
da korn ok -ka, allitt. ÖG.*

Qvikker, qviker, adj. lefvande. ÖG.* U.* 
VM.*H.M.32:l;Sm*Sk.* )( döjer, VG.* 
U.* SM.* VM.* H.Kk. 5:1; M. 1:4; 20; Sm.* 
Bj.* Sk.* ME. Æ. 9 ; B. 9: pr. &c. döt aeller

-kt, Most ting 1. lefvande djur, IL* SM.* 
-kt fae, Sk.* annat -kt (n. fae), Chr.* 
q. kost, -kir kostir, se Koster 4,5. q. 
i iorj gravas, sætias 1. dömas, Bj.* St. 
Thj. 3: 2; Chr. H. 5: pr; 14; Tj. 1: pr. q. 
ok qvija fulder, se Qvija fulder. gael- 
de -kt (n. fae) -ku gen 1. gen döju, se 
Gen 2 c. ængin ma annan -kan aerva, o : 
medan den andre lefver; säges med af- 
seende på hemföljd, IL* Jaet (n. sum) 
æi var a -kan kaert, o: mot honom me
dan han lefde, H. p. 4: 3. prövis hans 
mal sva döjs sum -ks, så väl den dö
des som den lefvandes, o: så väl se
dan han är död som det skulle hafva 
skett om han hade lefvat, ME. DrVl. 4. 
barn var -kt föt, ME. Æ. 4. maej barni 
Jy (n. sum) -kt var i haenna livi, bar
nit var -kt vurjit, barn (som) hade 
fått lif, o: genom rörelse i moderlifvet 
gifvit tecken till lif, Bj.* synis (n. barn) 
-kt, kan man se på barnet «edan det 
blifvit framfödt, att det lefver, SM.* 
värjer kuna takin mæj truldom.. -kt 
ok döt, o: lefvande kräk blandade med 
liflösa ting, VM.* q. tiundi =. qviktiun- 
di, VG.* ÖG* -k ti und, U.* VM. II. Kr. 
5: 5 ; H. Kk. 0: 1. Jfr. Qvi Jer.

Qviktiund, f. = qviktiundi. IL* SM.* 
VM.* H.* Jfr. Qvikker.

Qviktiundi, m. tionde af lefvande krea
tur, qvicktionde. VG.* ÖG.* Jfr. Qvikker, 
Qviktiund.

Qvildna (qvindla, qvilla), v. a. (Isl. kyn- 
da) upptända eld, prov. kölna, kölla. 
ÖG * Jfr. Kölna.

Qvindi, n. (Isl. kvendi) 1) qvinnkön. 
Se Kerldi 1, Qvindis majer. 2) (collect.) 
människor af qvinnkön, qvinnor. VG.* 
Sk.* 3) människa (qvinna 1. barn) af 
qvinnkön. G.* Jfr. Kerldi 2.

Qvindilmæssa, se Kyndilmæssa.
Qvindis majer, f. = qvindi 3. G.* Jfr. 

Kerldis majer, Qvinmajer.
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Qvindomber, m. = qvinska. St. G. 3:1. 
nott. 29, 32.

Qvinfænge, n.? qvinnas erhållande till 
hustru. Sk.*

Qvinmajer, qvinman, f. (Isl. kvennmaör, 
N. kvinnman) = qvindis majer. VG.*

(tvinna (qvenna; qvinde, Sk.*), f. qvin- 
na; a) d. o. förekommer ursprungligen 
endast som gen. pi. af kona, ÖG. Æ. 3: 
lj U.* SM* VM* H.* Bj.* G.* Sk.* ME.* 
Jfr. (tvinna arf &c. b) i yngre hss. fö
rekommer i nomin. sing, qvinna (qvin- 
de), VG. IL K.Lnot.3;U*SM*Sk.*ME.* 
St.* gen. dat. acc. -no, pl. -nur, VG. 
II. K. 60. not.45; ME.* St.* Chr.* gen. sing, 
-næ, dat. -ne, H.* pl. nom. -na, VM.* 
gen. -no, St.DrVd. 13: pr; Chr. G. 22:1; 
DrVd. 14. gen. delin, -nunna, VM.* ME.* 
Jfr. Danne-, Frælsis-, Gard-, Hæggomes-, 
Ôlqvinnæ 1. qvinde; Huskona.

(tvinna arf, n. arf som tillfaller qvin- 
nor. H. Æ. 12: 2.

(tvinna bænker, m. qvinnobänk; en 
bänk för qvinnorna längst ine i ett rum.
H*

Qvinnafrijer (qvinno frijer), m. qvin- 
nofred. VG.* U.* SM.* VM. II. Kg. 3: 
rubr ; H. Kg. ind. 3; ME. Kg. 5:7; Chr. Kg. 
4: 7.

(tvinska (qvinka), f. (Isl. kvennska) 
qvinnlig ära. skæmd (at) sinni-ku, Bj.* 
St.*, = ghcscendet in erer wiflichen ere, 
VSt. I. 48. Jfr. (tvindomber.

Qvisl, f. (Isl. N. kvisl, gren af ett 
trä, en å 1. en slägt) slägtgren. G.*

(tvislar men, m. pl. slägtingar af af- 
lägsnare grenar, )( skyldirmen, som vo
ro de närmaste, och etar men, under 
hvilken benämning äfven de aflägsnaste 
slägtingarne inefattades. G,* )( nijiar, 
med hvilka då synas menas de mindre 
aflägsne, G.*

(tvista, v. a. qvista. Se Höght 1.
(tvister, se Qvæster.
Qvitter, adj. (Isl. kvittr) 1) qvitt, be

friad (från en skuld), vara q. ok lös 
vid borgan, Chr. Kp. 13. giva man -tan,
n. sedan böterna äro betalda, ME.* 
Chr. SV1.16: 1. not. 29. 2) slutad (Isl. =). 
morghongava vari qvit, o: det är slut 
därmed, den utgifves icke, St.*, där d.
o. i yngre hss. slår i st. f. dödh.

(tvitto bref, n. qvittens. ME.* St.* Chr.
Kg. 33.

Qvija fulder, adj. (af qvijer; Isl. kvi- 
Öar-fylli, bukfylla, full mage) som har 
buken full. qvikker ok q., allitt., lef- 
vande och frisk (med magen och tar- 
marne ännu fulla efter mat som han 
har ätit), ÖG.* Sk.*

Qvijer, m. (Isl. kviSr) buk, under- 
lif (qved), prov. qvid. VM.* kava (barn) 
i knæ ok (annat) i -Ji, o: i qveden 1. 
lifmodren, vara hafvande därmed, VG.* 
barn var 1. hafr verit qvikt i -Ji, G.* 

Qvijgrind, se Qviggrind.
Qvæfia (præs. qvafr för qvæver, VM ), 

v. a. (af qvaf) qväfva, hämma. ÿæt -ver 
(n. vatn) fore hanum &c., a: hämmar 
vattnets lopp, U* VM. II. B. 22:1. -as, 
dep. dyka (eg. återhålla andedrägten). 
-as æptir (n. fynd), U.* Jfr. Kufna.

Qvæld, n. (Isl. kveld, n.) = qvælder. 
VM.* Jfr. Morghun2.

Qvælder (qvæl, Sk.), m. qväll, afton. 
VG.* ÖG* U* SM* H.* Sk.* urn -din )( 
um morghonen, ena dagen )( följande 
dagen, se Morghun 2. Jfr. Giftar qvælder.

Qvælia, v. a. (af qval) 1) oroa, be
svära, a) i allm. Je ær qvaldir æru, 
o: besvärade med sammankomst till ting, 
U.* hundari 1. bönder til Jings q., SM.* 
saklösan q. basta &c. VM. II. M. 25: pr. 
q. annan i ordhum ella gærningum, St.* 
b) i synn. genom påförande af rätte
gång. q. man, ÖG.* U* VM.* H.* St.* 2) 
klandra, väcka tvist (om), q., abs., VM.* 
ME.* q. vær j>, umfær J, bionalagh, tomp- 
tara, broa &c. VG.*U.*SM.*VM.*ME * 
Chr* q. ej, U.* ME.* St.* Chr. Tg. 22.
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lian sijan (n. ejer) -as, vil han mera 
q. (n. ejin), U.* skipti q. æller klanda, 
(iorj) klanda ok q., iorj q. æller ata- 
la, q. (arf) æller i byrd lösa, SM.* VM.* 
havi hvarghins Jera arva vald Jæt at 
q., o: att klandra den efferlefvande ma
kans besittning, ME* til lagha eller 
til bota qvælia, SM.* qvæli Jæt ængin 
högra &c., se Hoght 2i q. taka, o. saga 
att han icke varit take, U.* SM.* q. 
Jræl 1. barn hans, anställa rättegång 
angående trälen för att tillegna sig ho
nom, 1. angående barnens arfsrätt, VM.* 
q. annan kalla Jræl ok JiJborin vara, 
VM.* q. undir laghman at ovæjiaju, 
draga en afdöind sak under lagman
nens pröfning utan att hafva vädjat mot 
den fällda domen, U.* Jfr. Oqvalder, 
Oqvæliande.

Qveind (gen. -dar), f. (af koma) an
komst. G.* Jfr. Tilqvæmd.

Qvæmilika, adv. beqvämt, lämpligen. 
VG.*

Qvæmeliker, qvæmliker (compar. -ka- 
re, -kane), adj. beqväm, passande. St.*, 
där d. o. har afseende på de i texten 
nästföreg. orden æller Here. Jfr. Oqvæ- 
meliker, Beqvembliger.

Rvær, se Qvar.
Qværn, f. qvarn. VG.* ÖG.* U.* SM.* 

VM.* ME* Chr. B. 33: 1; 34: 1; 37: pr. 
vraka bort q. (n. handqvarn) ok kætil, 
allitt., a: allahanda bohagsting, ÖG.* 
Jfr. Fot-, Vatn-, Væjerqværn.

Qværn, f. hustru. Se Broker-, Suna- 
qværn.

Qværna bro, f. bro på väg till qvarn. 
ME.* Chr. B. 3: l.

Qværna bygning, qvarna bygning, f. 
qvarnbyggning. SM. B. 21: rubr; H.*

Qværnadamber, m. qvarndamm. SM.*
Qværnahus, n. qvarnhus. VG.* U.* VM. 

II. B. 25: pr; ME.* Chr. B. 37: pr.
Qværnastajer, m. qvarnställe, ställe

där en qvarn kan anläggas 1. är an
lagd. ÖG.* SM.* ME.* Chr. B. 34: l.

ftværna strömber, m. ström där en 
qvarn kan anläggas 1. är anlagd. ÖG.* 
SM.*

Qværnavægher, m. qvarnväg. VG.* 
ÖG.* Chr*

Qværnæghande, m. qvarnegare. ME.* 
Chr. B. 37: pr.

Qvæster (qvester, qvister; qvist, Sk. 
qvaster, Chr.*; acc. pl. -ti), m. qvist. VG.* 
(u. Qvæsti); G.* Sk* ME.* Chr.* Jfr. Vi-
Ji qvister.

Qvettokarl, m. röfvare. -la ok siörö- 
vara, Chr.* Troligen betyder första 
delen af d. o. försåt (se Ih. Gl. o. qvätt); 
q. är då eg. en karl som ligger i för
såt (i skogen för att röfva).

Qvæja (impf, q va]); koj för qvoj, VG.), 
v. a. (Isl. qveöa) säga. G * han koj (ej 
Ju koj, jfr. Bihanget o. hvar), VG.* q. 
ia vi Jer, VG.* ÖG.* VM.* Sm.* q. ne 1. 
nai vij, VG. I. K. 8: 2; A. 10; G. 9: 7. &c.; 
G* Jfr. Ja-, Ne-, Oqvæji; Oqvæjins 
orj, -viter.

Qvæjia (qvejia), f. (af qvæja) 1) ut
saga, det som någon säger. Jæt ær q. 
konungs &c., så säga de, därom äro de 
ense, VG. II. G. 15. 2) helsning. sændir 
allum .. (guds) -iu &c. VG * Sk.* helsar 
alla.. mæj gujs -iu ok sina, U.* SM.*

R.

Ra (dat. pl. raum, raam), comm. eg. 
stång; råmärke. VG.* U.* SM.* VM.* 
ME.* ræt ra, råmärke som visar en 
rak rågång, )( krokra, se Krokra. ra 
ok 1. æller rör, eg. en i ett stenröse 
nedsatt påle (staki ok sten, U. V. 18: 
pr.), U.* VM.* ME.* Chr. B. 26: pr, 3; 27: 
pr, l; jfr. Rör. utan ra, = utgærjis, )( 
ingærjis, SM.* raum rudder, se RyJ- 
ia. Jfr. Bolstaja-, Delda-, Farvægs-, 
Krok-, Sköt-, Tompta-, IJrfiælds ra.
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Ra, f. rå, rådjur. ÖG.* ME.* Chr.*
Rabrut, n. uppbrytande och flyttning 

af råmärken. U.* ME. B. ind. 22.
Rabrytari, ni. den som uppbryter och 

flyttar råmärken. U.*
Rå diur, n. = ra, f. Chr.*
Rafn, m. (Isl. hrafn, ND. ravn) korp. 

Sk.*
Raft, m. (ND. N. =) stör, stång, prov. 

raft, reb »ch r., mätsnöre och mät
stång, Sk.* Jfr. Skapt.

Raförning, f. = rabrut. SM.* göra r. 
a annan, flytta råmärke in på grannens 
jord, SM.*, där fråga är om råmärken 
mällan tegar i åker 1. äng.

Raij), f. (Isl. reiÖ) ridt. Se Magha 
raij).

Raiÿa, Raijii, n., Raiÿskeper, se Reÿa

Raiÿi, f. (Isl. reiÔi) = vrejie. G.*
Raiÿkleÿi, n. (Isl. reiôklæSi, E. ri- 

ding-coat, hvaraf Fr. redingote, ridkläd- 
ning) sadeltäcke. G.*

Raiÿvengi, n. sadelvänge; så kallas 
ännu på Gotland en med tagel 1. svin
hår stoppad dyna, som stundom, fastän 
numera sällan, brukas i stället för sa
del. G*

Rak, n. (N. =) vrak, skeppsbrutna 1. 
andra saker, som flyta på hafsytan. Bj.* 
Jfr. Ræka, Vrak.

Raka, v. a. (Isl. =) eg. skrapa ; 1) ra
ka. r. qvighu, o: raka håret af henne, 
VG. I. LR. 2) räfsa, prov. raka. Chr.*

Raka, v. a. råka, träffa, r. hand &c., 
om hugg, St.*

Rakki, m. 1) ring i allm. (af vidjor 
1. rep). Se Vagk rakki. 2) (N. rakke, 
D. rakke, rak, hvaraf rakkeline, rakke- 
spil &c.) rack (eg. ett slags släde); en 
ring som omgifver en mast, och hvar- 
vid segelråen är fästad, för att sålun
da hållas invid masten då seglet hissas 
1. släppes ned (Jfr. Ih. Gl. II. 372). St.* 
Denna ring, sådan den fordom plägade

vara, beskrifves så: ”rack består af 
runda klot och slädar, genom hvilka 
är trädt ett tåg, hvars ändar äro fa
ste om rån, men själfva racken går 
omkring masten 1. stången, så att han 
håller rån intill masten när hon hissas 
1. strykes”; Utkast till ett sjölexicon, 
Örebro 1765. Isl. rakki förklaras, u- 
tan tvifvel riktigt, på samma sätt af 
Fr., och likaså N. rakke af A-n; däre
mot öfvs:r EJ.: ”en af de ringar om ma
sten i ett fartyg, hvartiil kanten af seg
let häftas fast”, hvilken förklaring tyd
ligen är oriktig; och i Mb. D. Gl. an
föras flera oriktiga tydningar af d. o.

Räcke, m. (NI), en luden 1. långhå
rig hund) ett slags hund; nu menas hos 
oss med racka en liten hund af sämre 
slag. Sk.* Jfr. Kôvæn rakki.

Ramarkar, m. pl. råmärken. ÖG.* biu- 
]>a sik til (reps ok) -ka, allitt., erbju
da sig att genom mätning bevisa att 
råmärkena äro rätt nedsatta (jfr. A- 
sker), ÖG.* Jfr. Huvnÿ ramarkar.

Ramatæ slætter, rainæta shelter (acc. 
ramad a flset, rametifleth i många yngre 
hss.), m. afhuggande af groft gräs, som 
kreaturen ej vilja äta, men som begag
nas till strö i stallen. ME.* Chr.* Det
ta ords bem. kan icke vara tvifvelak- 
tig, då dess första del ännu igenfinnes 
i D. folkspråket, där romæde betyder 
”stridt græs, som qvæget ei vil æde, f. 
ex. de store stargræs-arter, og som 
slaaes til ströelse” (Mb. Dial. L.); ett 
sådant svårätligt grässlag är den i synn. 
på Gotland ymnigt växande agen (se 
Agh). Det synes ock kunna såsom 
nästan säkert antagas att N. raiun- 
aata, ramnemat, som betyder sådant 
som är skämdt och ej duger att äta, 
men genom falsk härledning från ramn, 
korp, blifvit ansedt betyda korpföda 
(A-n), rätteligen heter ram-aata, ram
mat. Ordet ramæti kan med säkerhet
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antagas eg. betyda det som är beskt 
J. bittert att äta, af det ännu brukliga 
ram (N. D. =, Isl. rammr). — Äldre en
dast på gissningar grundade försök att 
förklara d. o., hvilkas oriktighet nume
ra är afgjord, hafva blifvit anförda i 
gl. vid ME.

Rainærki, n. råmärke. VG.* ÖG.* ME.* 
Chr. B. 26: 2. hete r. ok egh laglia ha*fj» 
hans, o: inehafvaren beropar sig en
dast på råmärken och ej på treårig be
sittning, ÖG.*

Ran, n. 1) rån. VG.* ÖG.* U.* SM* 
VM.* H.* Sk.* ME.* St. Eds. ind.23; SV1. 
2; Chr.* högsta ran, ÖG.* kuna vär
jer rani takin, for ranit bötis &c. H. 
Æ. 2:1, där fråga är om qvinnas bort- 
röfvande (crimen raptns), ej om våld- 
tägt. taka kunii rani eja valdi, G.*, där 
fråga är om den som bortröfvar qvin- 
na för att taga henne till hustru, och 
oo. ran och vald äro synonyma. Jfr. Tak- 
sætia ; Ros-, Fæstninga-, Göjsla-, Hand-, 
Jorja-, Kirkin-, Lik-, Lykta-, Lösöra-, 
Mold-, Sajol-, Sianga-, Slija ran. 2) 
det rånade tinget. SM.* VM.* ME.* ban- 
draghit r., U.* SM.* H. M. ind. 18. ok (n. 
givi) ater ranit, ME. E{ds. 44: i. 3) våld 
mot qvinna, våldtägt. ÖG.* taka kunu 
rane, ÖG.* 4) olagligt qvarhållande af 
ett ting som tillhör en annan. U.* Sk.* 
Jfr. Lotran.

Rana, se ltæna.
Ranader, m. = ran 1. Chr.*
Rang (pl. -gr), f. (Isl. röng, gen. ran

gar, af rangr, vrång, sned; N. rong, pl. 
renger) spant, de krokiga trän som, 
lika refben, gå från ett fartygs köl upp
åt sidorna. G.* I folkspråket kallas än
nu spant rang, vräng, pl. riinger, vrän
ger, vränger; se Rz. s. 819.

Ransak, n. ransakning efter tjufgods 
(1., enligt Sk., efter andra förlorade ting) 
i en annans hus. VG.* ÖG.* U.* VM. II. 
M. 31: pr; G.* Sk.* ME.* Jfr. Ransakan.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XII

Ran sak, f. rånsak, mål angående rån. 
Chr.* Jfr. Rans mal.

Ransaka, v. a. (Isl. rann, MG. razn, 
hus) 1) ransaka efter tjufgods (1. på 
annat sätt förlorade ting, enligt Sk.) i 
en annans hus. VG.* ÖG.* U.*SM.* VM* 
G* Sk.* ME.* St. Thj. 2: pr. 2) under
söka i allm. U.* SM.* G.* St.* Chr.* r. 
hus mans, St. Thj. 2: i. Ja skal han Jem 
r. (n. dem som skola söka efter tjuf- 
godset) ok sea hvat Je hava in, ÖG.* 
vitnismæn skula ransakas, o: förhöras, 
det skall undersökas hvad de veta om 
saken, Chr.*

Ransakan, f. = ransak. VG * ÖG.* U.* 
SM.* G.* ME.* St.* Chr.*; i SM.* före
kommer d. o. äfven om sökande i en 
annans hus efter gods som annorlunda 
än genom stöld blifvit olofligen bort
taget. -kum, dat. pl., U. M. 48: pr; VM. 
IL M. 31: pr; Chr. Tj. 7. not. 44, kan hän
föras till nomin. sing, ransak; men pl. 
-kanir 1. dat. -anum finnes icke; jfr. ME. 
föret. s. XCVIII. not. 3. ganga i r., gå 
för att förrätta ransakning, H.* lejsn 
ok r., se Lejsn 2.

Rans bot, f. 1) böter för rån. U.* VM. 
II. B. 16: i ; ME.* Chr.* böte r. æptir Jy 
hun ær til, o: den som olofligen satt 
sig i besittning af omyndigs egendom 
skall böta som för rån, efter de grun
der som äro bestämda för rånsbotens 
belopp i förhållande till det rånade god
sets värde, U. Add. 6. jfr. M. 33: pr. 2) 
böter för utmätning som blifvit verk
ställd efter gifven men sedan upphäf- 
ven dom. U. p. 7: pr, 4; i anf. §. 4. stad
gas både en mindre bot af 6 marker 
och en större af 40 marker, hvilken 
senare, bestämd för det fall, att all nå
gons egendom hade blifvit utmätt, var 
den som här eg. kallades r., ty annars 
skulle endast ersättning ega rum; men 
som denna ersättning var bestämd till 
6 marker äfven om det utmätta god-
r- 64
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set var mindre värdt, fick den i sådant 
fall äfven namn af böter; för eg. rån 
var minsta boten 3 marker. Den nu 
omtalade rånsboten upphäfdes genom 
ME.* Chr. Tg. 31.

Rans gar Jer, m. eg. en gärdsgård, ge
nom hvars uppsättande man inkräktar 
något af en annans jord; så kallas en 
gärdsgård, hvarmed någon som odlat i 
en annans skog, inhägnat sin intaga, 
rishofje ok r., allitt. ÖG.*

Rans hæfJ, f. besittning, hvari någon 
med våld satt sig. Sk.*, där yngre hss. 
hafva rotfs heffd.

Rans mal, n. mål som angår rån. ÖG.* 
sum skils i -lum, o: i den flock som 
handlar om rånsmål, ÖG.*

Ransinajer, ransinan, in. rånsman, rå
nare. VG.* U.* SM.* YM. II. M. 25: pr; 
H. M. 16; Sk* ME. Eps. 46. not. 42 ; pj. 
38; St. Thj. 18: pr; Chr. Eds. 43. not. 82; 
Tj. 38. fiilder r., SM.* Chr.* aldrigk 
var iak r. at (n. Jerre iorj), edsfor- 
mulär, ÖG.* Jfr. Rövari.

Ransværk, n. rån af löst gods, 1. våld
sam inkräktning afjord. ÖG.* U.* ME.*

Rant, se Rinna.
Rantakin (ranetakin, ME.), adj. I) med 

våld borttagen. VG.* ÖG.* )( laghtakin, 
om qvinna, U.* H. Æ. 2: pr; ME.* Chr.* 
Jfr. Lösa 4 a. 2) våldtagen (om qvinna). 
U.* SM.* VM. II. Æ. 15: rubr.; H. Æ. ind. 
13; c. 2: 1. not. 48.

Rar, adj. rå, fuktig, ra hasl 1. ek, o: 
växande, U.* SM* VM. II. B. 14: 4, 8; 
ME.* Chr.* ra bukskin &c., )( thör, St.*

Ras, f. (Isl. rås) lopp, prov. ras, rås. 
Se Vatnras.

Rasleker, m. (för raskleker) raskhet, 
själskraft. VG.*

Rast (rost, ÖG.), f. (N. =, Isl. röst, 
MG. Fht. rasta, Mht. raste) eg. hvila, 
däraf ett stycke väg, så långt som man 
i allm. går utan att behöfva hvila ; en 
viss väglängd till lands, troligen utgö

rande omkring en half Svensk mil. r. 
at lande )( vika at vatne, ÖG.* halfr., 
ÖG.* tvar rastir af tividhi &c. VG.* Om 
vår r., lika med Tyskarnes, svarade 
mot två Galliska lengæ (Fr. lieues), af 
hvilka en utgjorde antingen 2000 1.1500 
steg, o: 10,000 1. 7,500 fot (se Ih. Gl. 
o. rast; Spelmann, Gl. archaiol. oo. leu- 
ca, rasta), så har en r. utgjort omkring 
en half Svensk mil. Denna beräkning 
öfverensstämmer med den så kallade 
skogsmilen, hvarmed på vissa orter, åt
minstone i Dalarne, menas en väglängd, 
svarande mot en half Svensk mil; se 
Svea, XIII. s. 281-283 ; Hülphers, Resa 
genom St. Koppar b. Höfdinged. s. 202, 
236. Äfven Burman antog att r. så väl 
som vika svarade mot vid pass en half 
Svensk mil (Vitt. fäst. och ant. akad. 
handl. VI. 287). — Jfr. Styltings rast.

Rauferi, Rauker, se Rövari, Röker.
RaJ, n. 1) råd, tillstyrkande, bifall. 

VG.* ÖG* Ü.* SM.* VM.* H.* Bj.* G* 
Sk.* ME.* St. R. 35. mæj r. ok gojvilia 
flæstu Jera bæstu &c. SM.* æfter rikes 
r., a: de förnämste herrarnes i riket, 
Sk.* meth sins rads rade, se nedf. un
der 6. mæj alt (för alz) svearikis r., 
SM. Kg. 1, där dessa ord synas hafva 
afseende på den nya ordningen för ko
nungavalet, som utförligt beskrifves i 
Add. 1, ehuru alt svearikes r. också 
kan betyda hela konungens råd, be
stående af män från alla delar af ri
ket, i hvilken bem. dessa ord på an
dra ställen förekomma (se nedf. under 
6; jfr. mina Jur. af k. s. 5 o. fl). Jfr. Af 
1 c. 2) öfverläggning (inom sig 1. i sam
råd med andra), dræpa &c. nurtli ra- 
thet 1. staddo r., Sk.* St.* hava r., St.* 
vara i ra Juin 1. raje mæj andrum, VG.* 
St.* Jfr. Re-, For rath; Villeradha. 3) 
det som är 1. anses vara rådligt 1. nyt
tigt. Jæt ær okart r., det är vårt bä
sta råd, nyttigast för oss, U.* VM. II.
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Æ. 10: 3. Jæt ær mæst r., Sk.* Jyk- 
kia r. vara, G.* Sk.* var brysthyggia 
ok vart r., a: det som vi anse vara 
bäst, U.* mykin majer for sik til al- 
dra raja ok rætra, mycket skicklig att 
i alla saker finna det som var rådligt 
och rätt, VG.* Jfr. OraJ, Oraja ninjer, 
Orajlika. 4) föranstaltande. VG.* ÖG.* 
Sk.* )( gærning, U.* H. M. 22; St. H. 6: 
pr; 11. r. a (klokko &c.) læggia, föran
stalta om, U.* VM. II. Kr. 5:4; Sm.* gie- 
ra r. firir syster senni til giptur, G.* 
mij fianda raji, se Fiandi. Jfr. Ra Ja 2; 
Hæl-, MorJraJ. 5) vållande till skedd 
skada, dylia raja sina, a: att han rådt 
för 1. vållat skadan, Sm.* 6) råd, råds- 
församling; a) konungens, konungs r., 
U* SM.* VM.* H* Sk. V. 2: i; ME* St.* 
Ghr.* metli sins (a: konungens) rads 
rade, Chr.* (alt) rikesens r., St.* Chr.* 
sverikes r. ok nuen, St. Add. A. med 
thesse rikes r., Sk.* b) en stads råd. 
stads r., St. Add. A. rajit, Bj.* St.* fo- 
ghotin ok (alt) rajit, Bj* St.* fore, a 
1. i sitianda raji, Bj.* St. Kg. 12:3; Add. 
A. borgharaæstare ok radhet, Sk.* St.* 

Raja (impf, ræj, part. pass, rajin), 
v. a. 1) råda, gifva råd. VG.*, där ge
nom skriffel står crajæ. r. konunge 
Jet &c. ME.* 2) genom råd 1. på an
nat sätt föranleda i. åstadkomma ett 
brott 1. annan gärning, r. annan til gær
ning, ÖG.* r. annan til döjs, SM.* r. 
man hælrajum, VG.* SM.* Jæn til ba
naman var rajin, den som, på den ena 
makans tillskyndelse, dräpit den andra, 
SM.* mojer ræd mæj bonda sinum 
barn sit dræpa 1. Jæt drap, o: hon var 
delaktig i mannens brott, SM.* i ska- 
Ja hvatki rajandi eja valdandi, o: på 
inte sätt vållande, G.* r. bast ok band 
ofna man, o: förmå någon att binda 
1. fängsla honom; r. man innan annars 
mans eghn, Sk.*, = indu cere aliquem ad 
invadendum possessiones alicuius in-

iuste &c., såsom det senare dunkla stället 
förklaras i Lat. texten; att båda dessa i 
samma cap. anförda fall voro sådana, 
där ansvar för rajasak egde rum, är 
tydligt af sammanhanget, han (n. sum 
salde) ræj egh kland ælla q val a Jæt 
köp, o: klandret var ej tillstäldt af ho
nom i afsigt att få köpet att återgå, 
ÖG.* r. konn med barne, Chr.* Jfr. 
Forraja. 3) öfverlägga. meth rathet 
rath, Sk.* pröva ok r. al mal, St.* 4) 
utgrunda, uttyda, r. dranm, G.* 5) be
sluta sig till, företaga sig. r. a sælo, 
VM.* Jfr. Ara Ja; En-, Sialf-, Vandræ- 
Ji. 6) föranstalta, r. til bryllöps, o: 
tillreda, U* SM.* VM. II. Æ. 2: pr. r. 
fore sik, n. i afseende på sin förestå
ende flykt, Sk.* 7) skaffa, r. sær kost, 
VG.* r. kost biskopi, kost til r., SM.* 
r. böter a (fontkari &c.), U.* SM.* H* 
St.* r. (fæ) i liænder Jinvi, o: skaffa 
honom tillfälle att stjäla, VG.* en ra- 
Jer (n. fæ i hænder Jiuvi), ÖG.* ra
ja Jön undan skiptinu (n. naqvat) af 
lians gojs, ÖG.* Jfr. Botråda. 8) haf- 
va om hand, förestå, r. arkar lykluin, 
kirkiu fæ, VG.* ÖG.* SM.* VM* Ja 
skal (han) r. (n. arkar lyklum), VG. I. 
A. 4: 2 ; II. A. 6. r. barna goJs, r. (n. o- 
vormagha) fæjerni, r. fore barna gojs 
1. barni, U.* VM.* H.* St.* firi (barnuin 
©k barna gojsc) r., ME * r. firi bo, 
VG.* radhe sva sidhan som för (n. fo
re barna godse), St. G. 11. 9) råda (öf- 
ver), vara rådande. VG.* Bj. 20:1; G.* 
r. land um, folklandi, riki sinn, svia riki, 
VG.* U.* SM* G* ME. Kg. 2, 4: pr; 5: 4. 
r. flojgiutum, o: hafva rättighet att upp
draga en annans dammluckor, ÖG.* r. 
vali, råda öfver valet, o: hafva rättighet 
att välja, ÖG.* Jæn a raja sum byg- 
gia vil, H.* rajin Jair sum maira aigu, 
G.* raji sielfr firi sir fara &c., råde 
sig själf, G.* rade then til iamföris de
la, Chr.* ei r. sinnnm eller skælom si-
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nom, ej hafva sitt förstånds bruk, Chr.* 
10) råda öfver, disponera, r. arvi,, si- 
num lut, egn 1. iorj (sinni), fæ sinu 
&c. IL* SM.* H.* ME.* St.* r. gipt ok 
afraj, taga städja och afrad af jord, 
således vara hennes égaré, SM.* iorj 
sum lian haver rajit fyrra, o : egt, VM.* 
utan han raji iorjine fyrra, om han ej 
egde jorden förr än hon ärfdes, VM.* 
r. fore garji, Bj.* St.* r. Jiuve sinum, 
o: befordra honom till hans straff, ME.* 
Chr.*; på senare stället har detta blif- 
vit misförslådt i en yngre hs., som har 
nefsc i st. f. rade. r. (fore) föjo sinni, 
se Fö Ja. r. firi fæ 1. bot, taga böter, 
G.* 11) råda, hafva rättighet att be
sluta i en sak. U.* St.* r. giptu sinni, 
skilna Je Jera, giptaror Jum, U. Æ. 2: pr ; 
SM.* VM. II. Æ. 2: pr. r. (firi) giftarma- 
lum, se Giftar mal. r. lighri, se Lighri. 
r. byamali, se Byamal 2. r. skötra 1. lial- 
vum by, ega rätt att bestämma läget 
af ett råmärke, 1. af halfva byns rå
märken o: två af de fyra råmärkena 
i hörnen af bytomterna, VM.* tomta- 
stæmnu raja, o: deltaga i öfverlägg- 
ningen och besluten vid den samman
komsten, SM.* r. mæti, U. p. 8: pr; VM. 
II. pg. 17: pr; H. pg. 9: pr. r. næmd, se 
Næmd 2. r. over næmd, U.* raji do- 
marin næmd at næmna ok næmd (n. ra
ji) at fælla, VM.* raji Jæn (n. næmd) 
æpti kærir, H.* raji halvi syn hvar 
Jera, o: nämne hälften af dem som skola 
förrätta synen, IL* VM. II. J. 3: 3; B. 17: 
1, 3 ; 22:1 ; ME. B. 4: 2 ; 21:1 ; 26:1. halva 
syn r. ok næmna, IL* r. Jrim mannum, 
a: nämna, SM.* bolstajsmæn rajin gaf- 
Ja syn, o : hålle synen, VM.* r. (fore) 
skript 1. fastu mans, se Skript, Fasta 4. 
raji Jæt biskuper hvat &c. H.* raje 
siælver, n. att sammankalla ting, ME.* 
rade han thcr fore &c., hafve rätt att 
bestämma &c. Chr.* r. fe eja lif mans, 
r. halsi eja vereldi mans, o: ega rätt

alt taga böter af honom 1. lifvet, G.* 
12) aga. VG.* ÖG.* IL* SM.* VM. II. M. 
12: pr; H. M. 22 ; ME.* St* Chr.*

Raja gærj, f. (Isl. råöagerö, rådpläg
ning) äktenskap (eg. öfverläggning där
om). ganga a andra r., ÖG.*

Raja sak, f. (Isl. raÖasök) mål 1. an
klagelse angående gifvet råd 1. annan 
tillskyndelse till något brott, givæ (man- 
ni) r., svaræ r., Sk.* r. draps, sådan 
anklagelse med afseende på dråp, VG.* 

Rajbani, B a Jhsend, se Bajsbani, Ra Js- 
bænd.

Bajgivare, m. rådgifvare. ME.* Chr.* 
Rajman, raj majer (rajsman, raad- 

man, rådman), m. 1) rådsherre, kunungs 
r., U.* 2) rådman i stad. Sk.* ME.* St.* 
Chr.* -mæn mæta, Bj.* væri sik mæj 
tolf -mannum (ok raji halvi næmd), 
Bj.*, hvaraf synes att enligt denna lag 
nämnd i vissa fall skulle bestå af råd
män. Då i Bj. och St. -mæn i allm. näm
nas, och ej därjämte borgmästare, är 
del klart att därmed menas d. s. som 
då det heter rajit, och således äro då 
borgmäslarne under denna benämning 
inefaltade, Bj. 7; St. SV1.1: pr. foghatin 
ok alle -mæn, St.*, där det af det följ. 
är tydligt att borgmäslarne i dessa ord 
äro inefattade. foghatin ok 1. æller -mæn, 
Bj*(u. Foghati); St.* konungs foghate 
medh -manna radhe, epter -manna do
me, St.* af -manna væghna, St.*, där 
i det föreg. borghamæstara ok -mæn 
uttryckligen nämnas, til -manna klædhe, 
hvilka ord utan tvifvel äfven angå de 
i det föreg. nämnda borgmäslarne. Ko- 
nungsbalken kallas rådmanna balken i 
en yngre hs. af St.* Jfr. Borghamse- 
stare. 3) På Gotland kallades de do
mare -men, som dömde på hundares- 
tingen. -men skulu retta a hunderis 
Jingum, tvcr -men i saina hundcri, Jrir 
-men af hunderi sama eller sama set
tling!, hunderis -men, G.* I I7:de år-



Rapman — Rep. 509

hundradet voro på Gotland en 1. flere 
”rådmän 1. rättare”, ”råd 1. fjärdings- 
män” i hvar fjärding af ett härad 1. 
”ting”, men desse rådmän voro icke do
mare, utan deras sysla var att hjälpa 
domaren 1. länsmannen att ”utdrifva rän
tan af allmogen, och eljes att beställa 
hvad på kronans vägnar kunde blifva 
påbudet och befaldt”. Handl. rörande 
Skandinav, hist. XXIX. s. 366, 393.

Rajisbani, raj) han i, m. 1) den som 
genom råd 1. andra ord 1. gärningar 
gifver anledning till dråp. VG.* VM.* 
)( sänder dra pare och sanbani, SM.* )( 
haldbani, VM.* H.* Jfr. Hælraj), Raj>a 
2, och Bg. disp, de indicia homicidii se
cundum iura Svioff. vetusta, §. 7. 2) = 
rajssbænd. ME.* Chr.*

Rajtsbauid, rajibænd, f. dens brotts
lighet, som genom råd 1. andra ord 1. 
gärningar gifver anledning till dråp. 
VG.* VM* ME.*

Raÿstova, rajjstuva, f. 1) rådstufva. 
U.* VM.* Bj.* St.* inne a -vu )( ute fo
re rættenum, se Rætter. -vu balker, 
-vu mala balker, St.* 2) rådels sam
mankomst på rådstufvan. r. skal hal- 
das 1. ær balden, St.*

Radsstiivu budh, n. en (såld 1.) för
pantad fastighets uppbjudande på råd
stufvan. )( hembudh, St.*

Radsstiivu dagher, m. rådstufvudag, 
dag då rådet sammanträder på råd
stufvan. St.*

Radsstuvu fridher, m. rådstufvofred, 
deras fred och säkerhet som äro på 
rådstufvan 1. på vägen dit 1. därifrån. 
St.*

Radsstuvu klokka, f. rådstufvoklocka. 
St.*

Radsstuvu stæmpna, f. sammankomst 
på rådstufvan. ælta man af -nu, St.*

Radsstuvu vægher, m. rådstufvoväg. 
St.*

Rajm skipti, n. (af raj», Isl. röö, gen.

raftar) en sådan belägenhet af tomter
na i en by, att endast en gata går ge
nom byn, och alla tomterna ligga i en 
rad å ömse sidor om gatan; då däre
mot byn säges vara liæjiærskipter, fyr- 
delad, då två gator gå korsvis genom 
byn, hvarigenom tomterna delas i fyra 
qvarter. ÖG.*

Redde, v. a. rädda, bärga. Sk.* 
Reddughi, se Ræddughe.
Redhegöra, v. a. erlägga, betala. U.* 
Redieften, m. (Isl. breÖjar, D. ræder, 

testikelpung) testikel (jfr. Rz. o. rär, 
s. 552). Sk.*

Reka, se Ræka.
Rekendcr, f.? pl. (Isl. =) kedja (eg. 

länkar). G.*
Ren, f. ren (mällan åkrar 1. andra 

egor, 1. vid dike 1. väg). U.* SM.* VM. 
II. B. 8: 3 ; Sm.* ME.* Chr. B. 14: l. bry
ta up r. ok sten, o: renen med det däri 
nedsatta råmärket, VG.* Jfr. Rolstajis-, 
Dike-, Fugla-, Gangu ren.

Ren (renn), adj. ren (i eg. och oeg. 
bem.). Sm.* Sk.* han sor ren (för re
nan) ej), se Men. Jfr. Jom ren, Uren- 
lighedh.

Rena gödning, f. fyllnad 1. tillökning 
i jord, som gifves åt den, hvars åker
ren stöter till en väg 1. gångstig. VM.* 

Rena göjisl,? = rena gödning. SM * 
Render, adj. försedd med ren. æn 

hun (n. skipt) ær egh rend ok stend, 
o: genom ren och råmärken skild från 
den närgränsande jorden, VG.* 

Renlika, ad v. renligen. St.*
Rensa, v. a. rensa, rena. r. gatu, Bj.* 

St.* ryjiia æller r. i akrum æller i æn- 
gium, allitt., o: på ouppodlade ställen 
i åkrar 1. ängar bortrensa sten och an
nat som hindrar deras odling, SM.* 

Rep, n. 1) i allm. rep. U.* VM.* Jfr. 
Dragh-, Krok rep. 2) särskildt : rep som 
brukas vid mätning af jord; äfven be
tecknar d. o. mätningen, biujia sik til
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reps ok rainarka, allilt. (jfr. Ramarkar), 
ÖG.* biujæ 1. latæ til reps, kommæ 
by til reps, r. nejer læggiæ &c. Sk.* 

Repa, v. a. refva, mäta (jord) med 
rep. Sk. I. 55. not. 43; 66, 70, 73-75; III. 
5. r. iorj i attunga, r. attungum, ge
nom mätning fördela jorden på åttin- 
garne i byn, VG.* r. vijer ann am, r. 
iorj sin i mællin, Sk.* nokæt repæs af 
manni, genom mätningen tages något af 
jorden från inehafvaren, a: finnes icke 
tillhöra honom, Sk.*

Rep drögher, adj. (af dragha) (jord) 
som tillhör en bys gemensamma egor, 
och således är underkastad mätning om 
gränstvist uppstår, um (n. iorJ) -gli ser, 
-gh (för -gbt) land, Sk.*, där yngre hss. 
hafva rebdragken, likasom i JutL. III. 
11. sådan jord kallas rebdragken iorth, 
och i c. 18. repdraghet )( kennseland.

Resa, v. a. 1) resa, uppresa (i eg. och 
oeg. bem ). r. liovuj 1. buk septir fotum, 
o: Ställa upp den liggande kroppen på 
det ställe där fotterna ligga (därför att 
JæJan Roll hiivnj sum föter stoju, ÖG. 
Ejas. 1: 4.), VM.* Sm.* r. vapn (at an
drom), Chr.* r. skut, se Skut. r. hser 
mote kununge, SM.* ME.* St. H. 6: pr; 
Chr. H. 8: pr. vil nokser man r. thsen dö- 
thæ, = mannen gildsen görse (jfr. Gilder 
4), a: likasom uppresa den döde och 
låta honom föra sin talan mot dråpa
ren, Sk.* Jæt reser Jem döjae lot, det 
(barnet) uppreser en lott, a: åstad
kommer att en lott beräknas för den 
döde (fadren), hvilken lott delas mällan 
alla hans barn, Sk.* Jfr. Gp resa, v. a. 
2) drifva upp (djur i jagt), r. diur, ,ÖG.* 
Jæn a rsef ser resir, allitt. VG.* ÖG.* 

Resa, v. n. se Risa.
Resa, f. 1) resa, färd. Se Skints reysa. 

2) krigståg. ME.* Chr. Kg. 17: pr. tolf msen 
af resonne, a: af dem som äro med i 
krigståget, ME.* Chr. Kg. 17:1. 3) re
sa, gång (vicis). för första resona, Chr.*

Retlosa, se Rsetlösa.
Rej, se Reÿe.
Reja (ræ Ja: rai Ja, G.), v. a. (Isl.reiSa) 

1) tillreda, r. gengærj, brudfærj, U.* 
VM.* fsest til r., se Fsest 2; jfr. VG. I. J. 
6: pr. not. 20. r. vsetti, a: tillkalla vifnen, 
hafva dem i beredskap (n. då böterna 
kräfvas), VG.* standa firi sinum garji 
mej rej© (part. pass.) vseti, a: med 
vitnen, hvilka (åtföljde af tylftared) 
skulle intyga att han var inte skyldig 
den som kräfde honom, VG.* Jfr. Re- 
Jer. 2) bereda, göra i ordning, reet 
sværj = fsetlat, Sk.* r. sik 1. redder 
mej hæst ok vapnum, ME.* Chr.* r. sik 
(dat.) færdugt næt, Chr. B. 21: l. Jfr. 
Reja, f., Rejer, Gt reyda. 3) föranstal
ta. r. fore sik (jfr. Raja6), Sk.* 4) 
föra (börda) på häst (Isl. =). rija ok 
r. burji, G.* Jfr. Fram raija. 5) ut
reda. lata r. æt 1. skylskap fore sik, 
ME.* St. Æ. 11. r. biskupi sakir sina (n. 
bisknps), utreda för biskopen de mål 
som af honom skola afgöras, Sm.* r. 
fran sik af hvem &c., fria sig från sa
ken genom att utreda 1. visa af hvem 
&c. St.* Jfr. Afreja. 6) erlägga, be
tala. r. stuj, en pænung &c. Sk.* Jfr. 
Beredha, Redzl.

Reja, f. (Isl. reiÖa) 1) reda, färdigt 
1. beredt skick, (væl) til redho vara, 
vara tillreds, i ordning, SM.* 2) be
talning i reda pänningar. r. ælla net 
vidhergæld, St.*

Reje (rej: raiji, G.), n. 1) redskap, 
tillbehör. U.* SM.* G.* biuja ut 1. gö
ra roj ok rej, o: leding och den där
till erforderliga utrustning, som skulle 
utgå från Roden (jfr. Rojer, LiJ 2), 
U.* VM.* ; på förra stället hafva yngre 
hss. ræt, från hvilket ord rej äfven 
kunde härledas; ty likasom rej kan 
antagas vara skrifvet för reje för sam
manställningens skull med roj, så kan 
af samma anledning ræt hafva blifvit
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förvandladt till ræj 1. rej; dock är rej 
(för reje), som äfven läses i VM., tro
ligen den ursprungliga och rätta läsar
ten, som i U. blifvit ändrad af någon 
skrifvare, som i dess ställe satt det 
mera bekanta ordet ræt. V-k (Öfvs. 
s. 15. not. 2) anser det vara äfven tyr- 
ligt af t här antaga en apocope (rej 
för reje); men dylika förändringar för 
rimmets skull vid ords sammanställ
ningar (t. ex. fæsta ok köpa, hamn ok 
stainn, hövat ok klövat, taki ok saki, 
ren ok eig men, skama ok skaja, rend 
ok stend, kleti ok skyji, nöt teller söt, 
Jiuf teller orjinf, væghin ok slæghin) 
äro hvarken besynnerliga 1. ovanliga. 
Väl finnes ett Isl. med reiÖi beslägtadt 
ord reiö, ridt, vagn, äfven, genom en 
poetisk bild, skepp; men att med an
ledning häraf antaga ett däremot sva
rande, annars icke förekommande ord 
rej, är hvarken nödigt 1. i detta fall 
lämpligt. Isl. reiÖi, äfven reiÖa, brukas 
i bem. af det som hör till ett skepps 
utrustning; så läses i Ä. FrostL. 9: 22; 
11: 5. (NGL. I. 214, 230) gera roör oc 
reiftu. — Jfr. Myllu-, JHæssu-, Skiprede. 
2) = rejskaper 4. U.*

Re Jer, adj. (part. pass. af reja) be
redd. bro ælla rej bröt 1. bröt rej, 
anlagd, rödd väg, ÖG. B. 5: pr. och not. 
35. redha 1. redho pænningar (dat. re- 
dhum ptenningum, St. G. 9: 2 ; Kp. 33: 6.), 
pänningar som äro tillreds, i motsats 
mot varor, som måste först förvandlas 
till pänningar då man behöfver sådana, 
ÖG.* U* SM.* ME. pj. 5; St.* Chr. J. 8: 
pr; Tj. 6. rejopænningar, ME. Kg. 22: 
not. 72; Egn. 9. redho pænningar eller 
gods, redho (för ret) gods )( invidhur, 
St.* Jfr. Biug rejer.

Rejning, f. (af reja 5) utredning, re
da, redogörelse. VM.*

Kejo, Redho gods, se Rejer.
Rejo hion, n. pl. legohjon som biträ

da vid tillredande af bröllopp. U.* H. 
Æ. 2: l. not. 60. Jfr. Rejuman.

Rejopænningar, se Rejer.
Rejosven, m. fogde, hufvuddräng. )( 

bryti, VG.*
Rejskaper (raijskepr, G.), m. (Isl. 

reiftskapr, sadeltyg, rid tyg) 1) eg. red
skap att färdas, fa præsti 1. præster 
far -p (æntiggia mæj hæst æller bat),
H. * 2) redskap i allm. St.* Chr.* Jfr. 
Skips redskaper. 3) hjälp, bistånd. U.* 
SM.* VM. II. Kp. 12: 1; G.* 4) särskildt : 
bistånd genom den h. nattvardens med
delande. pascha dagha r., o: som ut
delas på påskdagen, VM.* sinks mans 
r., IL* fa manni -p, VM.* manni -p 
göra 1. föra, U.* SM.* fa -p (sin), U.* 
VM. II. Kr. 11: pr, 2. -p mans up halda
I. lippi halda, ÖG.* SM.* -p fore man
ni up halda, U.* VM. II. Kr. 5: 5.

Redzl,? (af reja 6) det som skall be
talas, utskyld. alla -1er uppe haldæ, 
Sk.* Jfr. Afrezl.

Rejuman, m. en man som har att 
göra med tillredelserna (ill ett bröllopp. 
VM.* Jfr. Rejo hion.

Ri, f. stolpe, prov. ri (Rz. s. 531). G.* 
På Gotland brukas nu o. ri 1. räj i bem. 
af bjälke.

Riddari, m. riddare. VG. IV. 19: 5; U.* 
SM. Conf.; St.* Chr. G. 8: l; )( sven, SM. 
Kp. 10:5; Add. 1:3; VM.* H. M. 7:1; ME.* 
St. R. 18: pr. nott. 37, 38 ; Chr. Kg. 4: 7 ; 8: 
1; 10: pr; 11: pr,3; 21, 23; G. 8:2; 10: pr. 
)( sven til vapn, VG. IV. 19: i. )(avakn, 
ME.* Chr. G. 8: l. (sven) -ra vijerlike, 
ME.* Chr. Kg. 23; G. 8: l. -ra garjar, 
U.* SM.* VM. II. Kp. 12: 5.

Rif (gen. pl. rifia), n. (Isl. =) 1) ref- 
ben. G.* 2) = rang. G.*

Rifa, se Riva.
Rift, f. råmärke. VG.*, där några hss. 

hafva pl. ristir 1. rista stenar. Detta 
för öfrigt okända ord är möjligen be
slägtadt med raft, stång, men T. riff,
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D. rif, ref, en smal i hafvet långt ut
skjutande sandbank (t. ex.Falsterbo ref), 
kan icke, såsom Ozn. (Gl. o. riuwe) an
tager, höra hil; icke häller AS. rift, 
klädning, gardin &c., hvaraf wag-rift, 
väggbeklädnad, tapet, såsom förlåten i 
Jerusalems tempel kallades.

Rigger, se Rygger.
Rigge törf (rygge töri),? ryggetorf; 

så kallas ännu på vissa orter i Skåne 
långa gräslorfvor, som läggas långs 
ryggningen 1. öfra kanten af ett halm
tak (jfr. Ryggse). Sk.*

Rikdomber, m. rikdom. YG. II. Præf. 
Riker, adj. rik. VG. IV. 16:15; 19: i ; 

ÖG.* U.* SM. Pro].; Kk. 1: 1; M. 36: 1; 
Add. 1: 3; VM. I. pg. 17: 4; G.* Sk.*

Riki (gen. defin. rikisins, riksins), n. 
rike. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* Sk.* land 
ok r., se Land 4. rikesins rsetter, Sm.* 
Sk.* Jfr. Himi-, JorJ-, Konongsriki; 
Innan-, In-, Iltan-, Utrikis; Innan rikis 
majer, Inrikis man.

Rirnnin, adj. (af rimna, Isl. rifna) rem- 
nad, sprucken. G.*

Rinda (sup. rundit), v. a. (Isl. hrinda) 
1) stöta, skuffa. G.* 2) drifva bort 1. 
från sig. gita sak 1. Jiufsak inte]» la- 
ghum rundit, drifva anklagelsen från 
sig, o: freda sig därför, VG.*, där d. o. 
orätt är hänfördt till inf. rinna, han -der 
sik (dat.) ransvscrkiim, han afskuddar 
sig mistanke och ansvar för våldsam 
inkräktning, ÖG.* Ja -da fang fæjrini, 
Jær -der fanga fsejrini forna fæjrini, 
a: inehafvarens fång skjuter bort 1. blir 
bestående framför vederpartens påståd
da rätt på grund af arf, ÖG.* garjer 
-der a synrættu, lagkhsefjir -da syn- 
rættn, gärdsgården 1. den vunna (tre
åriga) häfden drifver undan den raka 
rågången, o: den som påstår att grän
sen går i rak linea mällan råmärkena 
måsle vika för gärdsgården 1. häfden, 
ÖG.*

Rinder, m.? (af rinda 1) skuffning. G.* 
Ringajer, adj. (part. pass. af ringa, 

göra rund) rund. Se Rulli.
Ringer, m. 1) krets; förekommer om 

den krets som bildades af den på tin
get samlade folkhopen. Jiuvi fram var- 
Ja a Jing ok a -g, koma a Jing ok a 
-g, o: inom tingskrelsen, på tinget (jfr. 
Asker), VM. I. pj. 5: pr ; II. M. 26: 5. På 
denna tingskrets syfta talesätten: ivir 
Jingring Jveran, NGL. I. 80, = ivir 
jmrrt Jing (se pvær); sitia i domhring 
innan, Grg. pingsk. 28 (ed. 1829,1. 78); 
jfr. Ozn. o. ring, Ih. Gl. d. o.; häraf har 
ock Ringsted sitt namn, där Siellands 
landsting fordom hölls. Jfr. Ring rör. 2) 
ring, læggia -g i tryne (svinum), ringa 
svin, H.*

Ringia (part. pass. n. ringht, rinkt),
1) v. a. ringa. r. klokko, U. Kk. 6: 6; 
SM.* r. lagha ringning, U. Kk. 6: 5; Sm.* 
r., abs., ÖG.* SM.* VM* Jfr. Värjer.
2) v. n. ringa (om klocka), radsstuvu 
klokkan -ger, St.*

Ringning, f. ringning, lagha r., se Rin
gia. månadh r., själringning tretionde 
dagen efter dödsfallet, U.*

Ring rör (ring röre), n. fämstenarör, 
som består af en sten i midten och fy
ra i en krets däromkring satte stenar. 
SM.* )( Jræstene, SM.* ræt r., SM.* 

Rinna (præs. rinder, impf. 2 p. rant, 
præt. part. runnin), v. n. 1) eg. springa, 
löpa, prov. ränna. VG.* ÖG.* U.* VM. 
II. Kg. 2: 3 ; Kp. 13: 2 ; H. Kg. 2: 3. )( gan- 
ga, om häst med vanlig gång, se Gan- 
ga 1. (hryti) rijer i (garJ) ok rinder ur, 
allitt., o : han får gå sin väg och ej ta
ga med sig mera än han förde i gården, 
VG. II. A. 22; jfr. Rænna. hiul rinder 
innan 1. ivir (aker), ÖG.* U.* 2) rinna. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* 3) löpa, 
gå (om väg). VG.* ÖG.* 4) up r., skjuta 
upp (ur jorden, om säd och gräs), si- 
Jan up ær runnit 1. runnin, VG.* Jfr
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llprunnin. 5) sträcka sig, gå intill en 
viss gräns (om jord), toinptir rinna a 
gatu, ha*gna])cr -der a tonipt, ÖG.* tonipt 
a til gatu r., kan (akra) deld ut a (I. 
at) diki r., U.* SM.* VM. II. B. 2. 3 ; 4: i ; 
ME.* Chr.* 6) spridas, utbreda sig (om 
eld), -der elder viÿari &c. VM.*

Rinnare, m. springare; så kallas en 
häst med vanlig gång (jfr. Rinna I). Se 
Gangare.

Rint, ett genom skriflel tillkommet 
ord, hvilket måst utbytas mot det i en 
annan hs. förekommande ruvit (afryva), 
Sm.*; om här ursprungligen varit skrif- 
vet rivit (af riva), är så mycket svå
rare att bestämma, som den ringa skil— 
naden mällan dessa ords bem:er ej va
rit noga iakttagen, och båda orden kun
na hafva varit skrifna så, att samma 
oriktiga läsning lätt kunnat ske; om det 
varit skrifvet riu*, o: riuit, har detta 
kunnat läsas som rint; om där åter va
rit skrifvet mit (för ruuit) utan punkt 
öfver i (såsom mycket vanligt), har 
samma fel kunnat uppkomma. Ih. god
känner läsarten rint, som han härleder 
från inf. rinda, men denna förklaring- 
är uppenbart falsk, ty hvarken bety
der rinda, såsom Ih. antager, auferre, 
abripere (hvilken bem. dessutom ej pas
sar på anf. st., där fråga är därom, att 
tjufven inkommit antingen genom gräf- 
ning under jorden 1. genom rifning 
ofvan jord), icke häller har nämnda 
verbum i n. part. pass. rint, utan run- 
dit.

Ris, n. 1) ris, qvisfar. VG. I. FB. 10: 
1 ; II. U. 24. 2) ris såsom straffverktyg, 
slita r., Chr.*

Risa (ryse, Sk. resa, St.), v. n. resa 
sig, stiga, bumper ris (egh) up firi la- 
gha Isrghi 1. mali, o: likasom flyttas 
undan, så att egaren får ersättning på 
annat ställe, ÖG.*, där en yngre hs. har 
riffz (af riva), höygre riser loghen ey,

eden stiger ej högre, n. i afseende på 
de svärjandes antal, Sk.* so höyt som 
skaden ryss, Sk.* tlia ryss tluen dödbis 
lodh (jfr. Resa, v. a. 1), Sk.* Jfr. Dpre- 
sa, v. n.

Risgarjer, m. risgärdsgård. VG.*
Rishofjie (risliöfjie, risbufÿi), m. I) 

= ransgarjer, som med d. o. samman- 
ställes, ÖG.* Eg. torde r. betyda en 
uppkastad rishög; och detta namn sy
nes hafva på spe blifvit gifvet både ål 
en sådan gärdsgård, på hvilken ej me
ra afseende görs än på en rishög, och 
2) åt barn, som blifvit afladt af en bil- 
tog fader, hvilken i hemlighet smugit 
sig in i landet till sin husfru. VG.* U.* 
SM.* VM.* H. Æ. 13: 8; ME.* Chr* Or
det synes i senare bem:en först på skämt 
hafva blifvit användt angående ett barn, 
som i hemlighet tillkommit i skogen 
likasom en uppkastad rishög; äfven om 
r. eg. skulle hafva den nu ifrågava
rande bem:en, kunde ordets senare del 
svårligen härledas från hæfÿa, lägra. 
Ordet hrisungr, som förekommer i N. 
och Isl. lagar, och betyder ett barn 
som är afladt i skogen med en fri qvin- 
na (NGL. I. 31, 48, 55, 228), 1. afladt 
med en sedan frigifven trälinna (Grg. 
ArfaJj. 4, ed. 1829, I. 178), förklarar 
icke saken, då svårigheten icke ligger 
i ordets första del ris, som är ganska 
begriplig, utan i dess senare del, för 
hvilken ej kan uppgifvas någon antag
lig härledning, hvarför ock ordets eg. 
bem. är oviss; i yngre hss. af ME. är 
ordet förvändt till risbiter och riskul- 
le, af hvilka ord det förra (risbit) än
nu förekommer i vårt allmogespråk, 
likasom i N., merendels i bem. af års
gammal bock. Då R. Lagus, i disp. Om 
oäkta barns rättsförhållande till fa
miljen, Præs. J. Ph. Palmen, Helsingfors 
1858, s. 120 not. 6, tycker att det som 
N. lagarne säga om hrisungr ”häfver
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allt tvifvel angående ordets (n. rishof- 
ÿe) ursprung”, synes förf. livarken haf- 
va märkt att hrisungr och rishofje vo
ro två mycket olika ord, 1. haft sig be
kant det som just härom långt förut 
var sagdt i gl. till U.; jfr. tidningen 
Journalen, 1832, N:r 199. — På anf. st. 
i Grg. förekomma, utom hrisungr, äf- 
ven namnen hornungr, bæsingr och varg- 
dropi: af dessa fyra namn är det icke 
det första, mest liknande, utan det si
sta som, i afseende på bem:en, svarar 
mot rishofje.

Rist, rista sten, se Rift.
Rita, se Vita, v. a.
Riva (rifa, G., præs. riffur för river,

H. , impf, ref, part. pass. rivin), v. a. (Isl. 
rifa, reif, rifit) 1) rifva (sönder, upp, 
ned), r. klæji, VG. II. Add. 7:12-, ÖG.EJs. 
3: pr; Vaf). 27: 2; ME. Ejps. 14: pr; St.* 
r. man, o: klæji hans, ÔG. Vaf). 16:1. 
r. gar]), H.* G. 63: pr; Chr. B. ind. 9. r. 
staurgulf, gluggu a garji, G.* r. hus, 
St.* r. nya aværkan (jfr. Ryva), r. ra
I. raom (jfr. Ryva), VM. I. B. 20: pr; ME.* 
Chr. B. 27: 2. r. gantbla vægha ok gamb- 
la grindastajir, VM. I. B. 21: pr; ME.* 
r. by (jfr. Ryva), ME.* Chr. B. 4: l. r. 
not, a: rubba 1. taga upp, II.* r. garj 
nijer, VM. I. B. 40: 5. Jfr. Risa, Up riva, 
Klædha rif. 2) rifva, upphäfva (en för
bindelse). r. hionalagh, bolagh, U. Kk. 
11: 2. not. 40; J. 16: 3; VM. II. Kr. 10: 2; 
ME.* Chr. J. 33: 2. Jæt Jera sum river 
(n. fæstning), H.* .— Jfr. Ryva.

Riva, f. rafsa, prov. rifva. VG.* Jfr. 
Rivs La.

River (rivar), adj. (Isl. rifr, gifmild; 
N. riv, ”rundhaandet, ikke sparsom, iv
rig, hidsig, graadig efter noget”, A-n) 
ifrig, ej återhållsam 1. sparsam, r. i ræf- 
stitm, a Hit t. VG.*

Rivsla, f. = riva. VG.*
Rlj^, f. (Isl. hrift) en viss tid (tempo

ris spatium). Se pingarij.

Rija (impf. 2 p. rest, reet, för rejst, 
VG.* pl. ri ju, ÖG. E{as. 1: 5.), v. n. och 
a. rida. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sm.* 
Bj.* G.* Sk.* r. hæsti (æilcr skiuti), ÖG.* 
VM.* G.* Sk.* r. eriksgatu, se Eriks
gata. r. va])a, se Vaje. Jfr. Rinn<i, In- 
rija, RaiJ.

Riuka, se Ryka.
Riuva, se Ryva.
Riu^a (impf. 2 p. röt), v. a. (Isl. rjofta, 

impf', rauft, af rauftr, röd ; N. rjoda) fär
ga röd (i blod). Ju röt (tillägg: a) ha- 
mim od ok æg, du rödfärgade på ho
nom (o: med hans blod) ditt spjut och 
svärd, edsformulär (jfr. riöfta odd efta 
egg, NGL. I. 104; II. 46; rythæ od ok 
æg, Y. SelL. II. 31, där KR. orätt tror 
att rythæ är det Isl. reiöa, svinga, 
GDL. II. 356), VG.* at -anda sari, me
dan såret blöder, U.*; jfr. Ryka.

Ro, f. ro, hvila, lugn. VG. 15:12,15. 
himirikis ro, SM.*

Roa, 1) v. a. ro. ÖG* U.* SM.* VM. 
II. B. 14:2; ME. B. 17:2; DrVl. 41; St* )( 
sigla, G.* r. skipi, VM.* 2) v. n. gå 
med roende (om fartyg), skip sighlir 
ællcr ror, Bj.* skip kan koma sighlau- 
de clla roande, St.*

Rodslagcn, n. pl.? eg. Rodens lag; Up- 
landslagen. gambla r., Chr.*

Rof (rob, Sk.*), n. rån, röfveri. U.* 
Sk.* S(.* Jfr. Valruf.

Rofna aker (rofn aker, romna aker, 
rofu aker), m. (af rova) rofåker, rof- 
land. U.* G.* ærta aker æller romna (n. 
aker), VM*

Rofna ryjia (rova-, rovo-, romna ryj- 
ia), f. ett till rofland upprödt jord
stycke. U.* VM.* ME.* Jfr. Romna ruja.

Rofna vreter, m. = rofna ryjia. SM. 
B. 10: 2. not. 1.

Rofna værk, n. = rofna ryjia. SM *
Rofsman, m. = ransmajer. I.*
Rogher, se Rtigher.
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Ronina aker, -ryjria, se Rofna aker, 
-ryj»ia.

Roinna ruj>a, f. = rofna ryj»ia. VM.*
Rompnasvi])iur, f. pl. svedjande där 

man ämnar att så' rofvor. VM.*
Rop, n. 1) rop. G.* r. ok akailan, 

ÖG.*St.*Chr. Eds. 12: pr. 2) ondt rykte, 
fa r. um mal, Sk.* r. koniber a man, 
St.* — Jfr. Arop, Ropa, Röpa, Op.

Ropa (robe, Sk.), v. a. 1) ropa. Sk.* 
2) vanrykta. ÖG.* Jfr. Röpa.

Roppa, se Rumpa.
Rost, se Rast.
Roste, m. (Is!, brosti, Fr.) roste (1. 

röste), det kar med därtill hörande in
rättning, där af mäsken, genom pågjut- 
ning af kokande vatten och silning ge
nom ett underlag af halm, öl 1. dricka 
beredes; eg. den af korsvis lagda trä
pinnar (rostklabbar) bildade rost (1. hal- 
ster) hvarpå halmen lägges, på det att 
vörten må kunna obehindradt rinna ut. 
St.* Det N. roste skall enligt A-n be
tyda ”den tynde deig 1. masse hvoraf 
ölurten udvirkes”; hvilket mera aflägs- 
nar sig från ordets eg. bem.

Rot, f. rot. Chr.*
Rota, v. a. rota, böka (om svin). VG.*
Rotan, f. rotande, bökande. VG.*
Roten (rutin), adj. rutten. U.* Jfr. 

Af-, Orutin.
Rova (gen. pl. rofna, romna, se Rofna 

aker &c.), f. rofva. VG. III. 123; ÖG.* U.* 
SM* VM.*ME.pj.26,Chr.Tj.27:1. ryÿ- 
ia (iorji) undi rughi ok 1. adla rovurn, 
o: för att där så råg 1. rofvor, ÖG.* 
taka af (n. iorÿ) ba^e rugh ok rovur, 
o: ett år råg och ett annat rofvor, SM.*

Rova kvarva, f. rofland. Chr.* Sena
re delen af d. o. är okänd; möjligen 
är den beslägtad med Isl. hverfi, ett 
lågt liggande ställe, omgifvet af höjder 
(af hvarf, hvarf, krets); N. kverve, en 
liten dalsträckning som kan öfverskå- 
das från ett ställe.

Rova ryjiia, se Rofna ryjiia.
Rovo ryd,? = rofna ryjiia. Chr.*
Royna, se Röna.
Royta, se under Rö-
Rojba rum, n. (af röjer, rodd) rum 

till roende. SM.*
Ro^arætter, m. 1) eg. Rodens lag. )( 

landslagk, U.* 2) ledingsrält; och i allm. 
sjörätt. U. Præf.; Kg. ind. 11; c. 12: 2; 
SM.* VM. II. Præf. jfr. Ivg. 7. fulder r., 
SM*

Roÿcr, m. 1) eg. rodd; utfart till 
sjös i leding. IL* binder ut roÿ ok re}>
l. ræt, se Rejîe I, Rætter. Jfr. lit roÿer. 
2) den till hafvet gränsande delen af 
landet, som i krigstider skulle utrusta 
de i leding utgående roddare (hvaraf 
en del af Upland ännu kallas Roslagen). 
roj»s bo, ett i Roden beläget, åt jar- 
len anslaget boställe (jfr. Jarl), ÖG.* 
Jfr. Roÿin i ind. n. pr. vid U., och min 
skrift om Sv. ä. ind. s. 15, 33 o. f.

Rudder, ruddi, se Ry])ia, v. a.
Ruf, n. (afryva) 1) uppbrytande, ned- 

rifvaude. Se Röra-, Vaerna ruf. 2) upp- 
ref, upphäfvande. ÖG.* Jfr. ïæsta-, 
Gæld-, Köp-, Leghu-, Mala ruf.

Rugbröd, n. rågbröd. SM.*
Rugher (rogher; rugh, Sk. rygr, G.),

m. råg. VG* ÖG.* U.* SM. Kk. 5: pr. not. 
9; G.* Sk.* St.* Chr.* ær rughi (dat.) 
sait 1. sat, se Sa. gærjie æmfullelika 
fore rugh, o: för den råg som är sådd 
sedan kornet inbärgades, Sk. 1.179. Jfr. 
Rova, Yintcrrugher.

Rugh gærje, n. stängsel omkring råg
åker. Sk.*

Rugh iorjj, f. jord som är besådd 1. 
skall besås med råg. Sk.*

Rugh ryjiia (rogh rydia), f. ett till råg
åker upprödt jordstycke. ME.* Chr.*

Rughsæÿ (rogh sæd), f. utsäde af råg. 
Sk.* havi forsakt r., o: den föreg. höst 
sådda rågen, ME.* Chr.* Jfr. Vinter 
rogh sæd.
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Rulle, m. rulle. Sk.*, där fråga är 
om kläde och lärft.

Ruin, n. 1) rum, sfälle. St.* Chr.* Jfr. 
Kirkiu-, Stalla-, Steil-, Æreltz rum. 2) 
rum, ulrymme. G.* St.* Chr.* Jfr. Fo- 
ter 2: lirups-, Knuta-, Roja-, Stulpa-, 
Stuj>a-, Vangs-, Vatu rum. 3) tidrymd, 
dags r. ok natæ, Sk. I. 214; V. 3: l.

Rum, adv. ut, prov. rum. r. kalla, ut
kalla, VG.* Jfr. Rurnmi.

Ruiner, adj. (Isl. riiinr, N. rom, D. rum) 
ry mlig, 1) om rum. SU.* St.* 2) om tid. 
r. daglier, tillräckligt lång tid, VG.* ÖG.*

Rummi, adv. (af rum, adv.) ute, prov. 
rumme, romme. faldcr klokka r. nijer, 
o: klocka som hänger ute i fria luften 
(i klockstapel), och ej i kyrkan (i torn), 
VG.* Äldre förf. hafva trott att klok
ka rummi är ett subst., hvilken orikti
ga tydning gifvit anledning till not. 20 
vid VG. II. K. ind. 18. om förment fel 
både i texten och i två yngre hss. som 
för rummi hafva ute.

Rumpa (roppa), f. rumpa, svans. VG.* 
ME.* St. B. 18: 2.

Run (pl. ruiiir), f. (Isl. nin; N. ru- 
ner, hemliga medel, trollkonster) runa, 
runbokstaf. H.*

Rundit, se Rinda.
Runfempni, f.? (af rinna 1) förmåga 

att springa. Se Gangfempni.
Runi, m. (Isl. =, N. rone) fargalt, prov. 

rone, råne, orne. VG* ÖG.* SM.* ME.* 
St* Chr.* Jfr. liren.

Runne, m. (N. =, Isl. ruiiiir) buske. 
SM*

Runnin, se Rinna.
Runjiiuver (rynjiuver, SM), m. (af 

rinna 1) flyende (eg. springande) tjuf. 
U* SM* VM. II. M. 26:17 ; H. M. ind. 30.

Rus, n. häst. G.* Ordet russ är än
nu brukligt på Gotland; skogsruss är 
ett särskildt slags små och mycket lif- 
liga hästar, som merendels fritt uppe
hålla sig i skogarne, men dock höra

till vissa gårdar, där de stundom in
finna sig.

Rusta, v. a. rusta, utrusta. Chr.*
Rutin, se Roten.
Rutna, v. n. ruina. OG.* Sin.* r. nijer, 

om hus, SM.*
Ruvin, se Ryva.
Ruth, se Ryjia.
Hu Ja, f. et t till odling upprödt jord

stycke. )( aker, SM.* j»æt ær r. min, 
denna mark är af inig upprödd, U.* 
ryjsl teller r., pleonasm, IL* brtenna 
ryjisl ok 1. æller r., svedja på ett stäl
le som upprödjes till odling, U.* SM.* 
VM. II. B. 24: 2. ryjia gen r. (jfr. RyJ- 
ia, v. a.), VM.* fylla manni ruth (n. 
part. pass. af ryjjia) gen ruju, se Ryt“ 
ia, v. a. Jfr. Roinna ruja, i\ser rudda, 
Ryjia, f.

Ruj> skogher, rydskoglier, m. skog som 
kan rödjas till odling. ME.* Chr.* Jfr.
Rydio skogher.

Rva, Rvaka, Rvanger, se Vra &c.
Ryftæ, se Rypta.
Ryger, se Rugher.
Ryggæ, v. a. lägga ryggningen 1. öfra 

kanten på ett halm- 1. rörtak, prov. 
rygga. Sk.* Jfr. Rigge törf, och Mb. 
Rial. L. o. rygge.

Rygger (rigger, Bj.), m. rygg. ME. 
SV1.6; SVjp. 2: pr; St.* til -gia (gen.), 
se Til ryggia.

Ryka (riuka), v. n. (Isl. rjiika) ryka. 
rykande röker, se Grander I, 2. at rykan- 
da sari, VM.*, där dock r. utan tvif- 
vel är skriffel för ryjanda 1. riujanda: 
jfr. U. M. 23: 2.

Rykkia, v. a. rycka. G.* Chr.* r. sti— 
kainez at manni, o: draga, blotta, Bj.*

Rykta, se Rökta.
Rykte, n. rykte. Chr* Jfr. Beryckta,

Rök.
Ryma, v. a. (af rum) A) v. a. 1) göra 

(rum) ledigt, lemna (rum), r. hamn, U.* 
SM.* r. so margra lassa rum &c. G.*
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Jfr. Forryme. 2) hålla sig undan från 
ett ställe, r. kirkiu, SM.* r. vægh ok 
kirkiu ok alla samfynder, Sk.* 3) göra 
rymlig, r. by )( Jirængia, SM.* r. væ- 
ghi ok broa, VM* 4) fly, rymma. r. 
land 1. rikit, gå i landsflykt, VG.* U.* 
ME.* St.* Chr. I)rVl. 3, 15,16. r. stajiin, 
Bj.* St.* 5) flytta bort, borttaga, taki 
up ok rymi, n. hus &c. U.* VM. II. B. 2: 
pr, 2,4; 22:1; H. Y. 14:1; 17:1; ME.* Chr.* 
r. garÿ, borttaga gärdsgård, om ej r. 
är skriffel för riva, H.* rymi af 1. np, 
se Af-, Up ryma. 6) rödja. r. vægh, U.* 
VM. II. Kr. 2: 3; H. V. 18: l. ryjiia ok r., 
n. i allmänning, U.* B) v. n. I) flytta 
bort. r. burt, VM.* r. af iorJ> 1. tomt 
sinni, U.* SM.* r. nor, syjiir &c., o: åt norr 
&c. VM.* 2) rymma, fly. VG. II. Add. 7: 
23; III. 68, 69; U.* SM * H.* Sk.* ME.* r. 
bort, Chr. J. 23: pr; DrVl. ind. 16. r. un
dan, U.* SM.* Bj.* St.* r. undan kunungs 
baner, ME.* Glir. Kg. 17; pr. r. af landi 
1. rikeno, U.* SM.* ME. Æ. 7: pr; Eps. 
14:3; Chr.* r. at garjie I. huse, SM.* 
ME.* St. Eds. 2. r. i kloster 1. til klo
sters, St.* r. eller af fara, Chr.* han 
sum til (n. annars garÿs) rymir, ME. 
Ef>s. ind. 3. jfr. c. 2. ther han tilrymdc 
(för til rymde), till hvilken han flydde, 
Chr. Eds. ind. 4. — För rymer, VM. II. 
B. ind. not. 60, hvilket möjligen skulle 
kunna öfvs:s: upptager rum, men tro
ligen är felskrifvet, synes böra läsas 
rinder I. ligger.

Rymber, m. (Isl. rymr) buller. U.*
Bymia (præs. rymber), v. n. bullra. U.* 

Jfr. Bynia.
Bynia, v. n. (N. braka, dundra, eg. 

störta, = Isl. hrynja) = rymia. SM.*
Bynjiiuver, se Runÿiuver.
Rypta (ryftæ, Sk.), v. a. (af ryva, så

som gipta af giva; Isl. ripta, upphäfva, 
återkalla) 1) = ryva 3. r. siælver sak 
æftir sik, r. siælver sæghu æftir sinum 
Jræle, Sk.*, jfr. Lat. texten II. 93, 97;

många yngre hss. hafva ryvæ, rivæ, an
dra rôpæ, openbaræ, bekende, bestaa. 
Detta ord kan icke, såsom Ih. antager, 
vara beslägtadt med röja (se Roghiæ); 
icke häller med Isl. reifa 1. hreifa, hvars 
bem. vore hit passande; att det däre
mot kommer af ryva och är samma ord 
som här upptages under bem. 2, ehu
ru vid t skilda bem:na kunna synas vara, 
kan med säkerhet slutas af de vid Ry
va anförda Isl. talesätten. 2) rifva, upp
häfva (jfr. Ryva 4). Jiaini sum rypta, n. 
köpet, G.*

Ryster, m. ? ristning. G.*
Rytinger, m. (Isl. rytingr, rytningr) 

dolk. ME.* St.* Chr.* Jfr. Jams. Mh. 31; 
ML. GulL. Mh. 14; Mb. D. Gl. o. ryting; 
i T. skrifter förekommer reuting, rcut- 
ling, se Hit. och Schertz Gl.

Ryva (riuva, sup. ruvit, rovet, part. 
pass. ruvin), v. a. (Isl. ririfa, rauf, rofit) 
1) bryta 1. rifva sönder, upp &c., i eg. 
1. oeg. bem. r. skyl, lagha værn, not, 
lius, SM.* VM * Bj.* r. gambla væghar 
ok grindastajiir, VM. II. B. 1: pr. värjer 
ovan ruvit, om hål är rifvet på väggen 
1. taket, )( undi gravit, Sm.*; jfr. Rint. 
r. ra 1. rör, upprifva och flytta råmär
ke, SM.* VM. II. B. 18: i. Jiön gambla 
aværkanin a vitsorÿ nyu aværkum r., 
o: egaren af det gamla vattenverket 
kan fordra att de nya skola borttagas, 
ÖG. B. 8: 2. r. by, o: genom införande 
af en ny delning af tomterna nedrifva 
den gamla by n, U.* VM. II. B. 1: 2. r. 
forna hamnu, a: göra någon ändring i 
skeppslagets gamla indelning i hamnor, 
SM.* r. up, se Up ryva. Jfr. Rnf I. 2) 
rycka. r. annan af hemi sinu, n. genom 
yrkande af ny delning af byn, ÖG.* 
3) upptäcka, uppenbara (eg. rifva af 
något ett täcke som skyler det). Sk. 
1.142. not. 31; 152. n. 19. Jfr. Rypta. Den
na bem. har äfven Isl. riüfa i talesät
ten ”r. eitt upp, trække slöret af no-
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get (og derved tillige rippe det op); 
at hon heföi upp rofit mâlit, at liun 
havde aabenbaret sagen, dens sarnmen- 
hang” (EJ.). 4) upprifva, bryta, upp- 
häfva (en ingången förbindelse), åter
kalla. r. first, köp, hionalagh, eÿ, skip- 
te &c, VG. II. K. 52; ÖG.* U. Kk. 11: 2; 
SM* VM* H. Kk. ll:i. ryvi (n. köpit) 
nueÿ III marknm, o: lian må rifva kö
pet, men skall då gifva den andre tre 
marker, VG.* eig miighu hovoÿloter 
ryvas, VG.* r. (n. arrende) fore an
drum, SM.* havi siælver ej sin ruvit, 
o: npphäfvit den ed, hvarigenom han 
förut hade friat sig från den saken, 
för hvilken han sedan gifvit pänningar, 
SM.* VM.* Jfr. Forfall, Ater ryva, Ruf 
2. — Då riva och ryva ursprungligen 
äro två särskilda ord som böjas olika, 
måste de här åtskiljas, ehuru det både 
i anseende till deras nära liggande 
bem:er och den vanliga omväxlingen 
af i och y ej alltid, då orden förekom
ma i præs. 1. inf., är möjligt att med 
säkerhet bestämma hvilketdera eg. va
rit menadt, om man ock, vid bruket 
af dessa ord i nämnda former (præs. 
och inf.), verkligen gjort skilnad mäl- 
lan dem, och de icke tvärtom måste 
anses som samma ord, såsom då i all
deles lika sammanhang, VM. I. har ri
ver och II. ryver. Jfr. R-t I. 237, 238.

RyJ), ? = ruÿa. ME. B. 28: 7. not. 57. 
Jfr. Ro vo ryd.

Ryjsia (impf, rudde; sup. ruth, i ny
are hss. af Sk. ruddet; part. pass, rud
der, rydder, n. ruth), v. a. 1) rödja 
(jord, till odling 1. för anläggning af 
väg), r., abs. U.* VM. II. B. 21 ; II* Sk.* 
r. ior]>, skogh, ÖG.* r. rudning, SM. 
B. 13. r. skoghryjjio 1. rujjskogh, ME.* 
Chr.* r. Jre dyssiær, se Dys. r. ok ry- 
ma, se Ryma A 6. r. æller rensa, se Ren
sa. r. (ok byggia) vægh, ÖG.* U.* SM.* 
H.* r. ok hroa, r. vægha ok göra 1. byg

gia broar, U.* VM. 11 B. 20:1; ME.* Chr. 
B. 3: pr; 20: 2. r. ok broa vægh, se Rroa 
2. ær (n. urfiælder) raum rudder, o: 
utmärkt med huggen rågata och ned
satta råmärken, U.*, där o. rudder (I. 
rydder enligt gamla edit.) af Ih. (Gl. II. 
400) oriktigt härledes från ra. r. gen 
ryddu, lemna odlad jord motsvarande 
den som han tillskiftar sig (jfr. (ien 2 
c), ÖG.* j>ær til han ryjter gen rud- 
du ok bryter gen brutnu, o: den an
dre (soin vill skifta) odlar ett annat mot
svarande jordstycke, U.* (}>ær til) han 
ryÿir gen rujm (dat. af rujsa) 1. rud- 
du ok brötir gen brytu 1. brötto, VM.
1. B. 10: i; II. B. 21. Jær til hanum fyl- 
lis ruth gen ruÿu, SM.* vægha skulu 
sex alna bögbt rudde vara, o: tränas 
grenar skola vara afhuggna &<“., se 
Ilöghtl. Jfr. Rova, Af rydia, Orudder. 
2) kräfva, utsöka (genom rättegång li
kasom rödja väg till utbekommande af 
sin rätt). Se Lagryjia. Isl. ryÖia har, 
jämte den vanliga, äfven denna bern. 
då det säges r. sik til arfs, ”ad lovens 
vei hane sig vei til en arv” (EJ.).

Ryÿia, f. = rnja. ME. B. 28: 7. not. 57. 
Jfr. Rofna-, Rugh-, Skogh ry]»ia.

Rydio skogher, m. = ruj skogher. 
Chr. B. ind. 32. not. 23.

Rymning (rydning, rudning), f. 1) röd- 
ning till odling 1. väganläggning. SM.* Jfr. 
Vægha ryÿning. 2) jord som rödjes 1. 
är rödd till odling. SM.* )( ak er, VM.*

Rydskogher, se Huj) skogher.
Ryjjsl (ruzl), f. 1) = rymning 1. skipta 

skogh til -la (gen.), a: på det att hvar 
och en sedan må kunna odla sin del, 
ÖG.* Jfr. Vægha ryjjsla. 2) — ryjming
2. r. æller urfiælder, U.* hrænna sviji 
æller r., H.* Jfr. Ruÿa.

Rædde, f. räddhåga. ME.* St.* Chr. 
Kg. 35: pr; Tg. 1:1; 21: pr.

Ræddelika, adv. med räddhåga. VG.*, 
där andra hss. hafva redcligen.
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Ræddughe (reddughi), m. = ræddc. 
VG.* ME.* Chr.*

Rædsel, se Ræÿsl.
RæfFr, se Ræver.
Ræfgraf, f. râfgrop. Sk*
Ræfsa, v. a. (Isl. refsa) straffa. VG.* 

Jfr. Oræfster.
Ræfsa (ræpsa), v. a. räfsa. U.* SM.* 

VM.* ME. B. 12: pr. -si up (n.hö), VM. 
II. B. 8: l. Jfr. Oræfsajer.

Ræfsing (ræpsing, rœsingh), f. (Isl. 
refsing) bestraffning, straff, hæmna -gar 
(gen.) a Jîingi 1. æptir rætta -gar (acc. 
pl.), hämnas därför att nian blifvit lag- 
ligen tilltalad och dömd till stralf för 
begånget brott, VG.* Jfr. Ræfst.

Ræfsinga Jing, n. eg. ett ting som 
hålles för att befordra brottslingar till 
straff (Isl. refsingar j>ing) ; så kallades 
i Västergötland ett ting som hölls två 
gånger om året, och där troligen lands- 
domaren i högsta instans dömde å ko
nungens vägnar; utan tvifvel har på 
detta (ing förnämligast brottmål fö
rekommit. VG.* Ett af Rikets Drotset 
Mathias Kætilmundæson i Örebro 1319 
utfärdadt bref (V/;. Dipt N:r 2194) ine- 
håfler en dom om ett jordaköp, gifven 
in communibus prœtoriis die tis refsin- 
gæthinghoni; i en gammal Sv. öfvs. af 
samma dom kallas tinget refstating.

Rîdst (ræpst), f. 1) straff. VG.* liærn- 
nas rætta -ta (gen. pl.), (jfr. Ræfsing), 
VG * fælder undi kunungs r., ME.* Jfr. 
River. 2) förbud, fredlysning (eg. det 
kungjorda straffet för brott, mot fred
lysningen). Se Mærajîsræfst. 3) dom
stol, ting, a) i allm. kuniingcr vil r. 
sina seia (jfr. Kunungs ræfst), ÖG.* £a 
skulde ÿæt r. biÿa, r. skitide hvart J»ri]i- 
ia ar vara &c., n. kunungs ræfst, ÖG * 
biskups r., ÖG.1* ræfsta balker, så har 
i ÖG. den annars vanligen så kallade 
ÿingmala balker blifvit benämnd, möj
ligen af den anledning, alt där i början

talas om konungens räfst, likasom i VG. 
II. ut giærjjîa bolker fått sitt namn af 
det ord hvarmed den börjas; visserli
gen har r. i denna sammansättning, så
som V. G. Lagus anmärker (disp. De 
rernediis iuris &c. Åbo 1823, s. 53 not. 
134), bem. af ting, men att balken här 
fått detta namn, förklaras dock af den 
nämnda tillfälliga anledningen, utan att 
det därför behöfver antagas att nam
net har afseende på konungsräfsten ; 
för öfrigt må anmärkas att Lagus så
som bevis anför några ställen där r. 
dock ej har den nämnda bem:en. — 
Jfr. Fiarjmiigs ræfst. b) i Chr. har r. 
fått en bestämd bem. af ett ting, som 
inom hvar lagsaga åtminstone en gång 
om året på en viss i lagen utsatt dag- 
skulle hållas af konungen 1., på hans 
vägnar, af biskopen och lagmannen samt 
fyra andra af desse nämnde män, och 
hvarfill konungs næmd förordnades en
ligt Kg. 35. Då orden r. eller lands
ting sammanställas, Kg. 26: 2; 35:1; Tg. 
9, 10: pr; 37, betecknas därmed att de 
gamla landstingen blifvit förvandlade 
i nya konungsräfster. Det är således 
klart att det som i den nya lagen stad
gas om dessa ordinära r. eller lands
ting, hvilka ej må förblandas med de 
extraordinära rältaretingen (jfr. Rætta- 
ra J)ing), ej öfverensstärnmer med det 
som förut hade varit stadgadt om ko
nungsräfsten. af -tom ok tingom (o: 
landstingom) ther the (n. ræfstir) hal- 
das, Tg. 21: 2. Jfr. Landsÿing, Kunungs 
næmd. 4) böter som ådömmas på ko
nungsräfsten. r. skiptis i jiry, ÖG.*

Ræfsta }»ing, n. 1) enligt ME.* = ræt- 
tara ÿing I. Jfr. Ræfsinga jiing. 2) en
ligt Chr.* = ræfst 3 b.

Ræf unge (pl. ræva ungær), m. räf- 
unge. Sk. I. 191.

Ræka, reka (impf, rak), v. a. (Isl. reka) 
1) vräka, drifva. Se Bort-, lit ræka;
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Rak, Afrækt, nafrek. 2) nödga. G.* 3) 
fästa, genom att drifva t. ex. en spik 
1. krampa in i något, byrÿing skal r. 
ginurn stuk & c. viÿer has, G.* Jfr. Isl. 
reka nagla i eitt, drifva en spik in i 
något; reka spjét i gegnoin ciim, ge
nomborra någon med ett spjut. Jfr. 
Lagreka.

Rsekinskaper, m. räkenskap, redogö
relse. ME.* St.* Clir. G. 20.

Rsekkia, v. n. 1) räcka, sträcka sig. 
U* VM. II. B. 1: pr; 22: pr; Sk.* ME. B. 
2: 1; 26: pr; Chr.*, hvar til 1 bör läggas 
G.*, där vecki utan tvifvel är skrilfel 
för recki. r. sik, v. refl. sträcka sig. 
liumper -kir sik egh længra &c., a: dess 
del i vattnet sträcker sig ej vidare &c. 
ÖG.* 2) räcka till, förslå. ME.* Si. Æ. 
17: pr; R. 23: pr; H. 9; DrVl. 5; Chr.* 
mera ten lians gods -ker, n. till att be
tala med, St.* lsengre sen arf hans-ker, 
n. till att föda fahren 1. modren, St.* 
se insen bseggia tkcra (n. gods) -ker, o : 
den dödes och arfvingens egendom, 
arfvet och arfvingens öfriga egendom, 
St.* Jfr. At-, Til rsekkia.

Rsekna, v. a. I) räkna. ÖG.* U.* St. 
G. ind. 18; Chr.* r. at, ME.* Chr.* 2) 
göra räkenskap, r. firi sokn &c. VG.* 
ME.* St.* Chr. Eds. 33. 3) anse, -as fore 
lösöra, ME.* Chr. Eds. 31: i. -as til va
da, -as for vilia, Chr.* tliet ma 1. skal 
vadc -as, o : anses för våda, Chr.*

Rsekning, f. I) räkning, uträkning. Chr.* 
taki up hafuÿlut 1. fari a bol at r., o: 
så att det emottagna godsets värde be
räknas, G.* 2) räkenskap, redogörelse. 
IL*

Rsena (ranse, præs. rsenir, impf, rsen- 
ti, sup. rsent, part. pass. rsenter; rsenir- 
an för rsenir han, ÖG.*), v. a. 1) rå
na, med våld borttaga, röfva (ting). 
VG. I. Md. 10; R. 11: pr; II. A. 29; R. 26; 
IL 6; ÖG.* H.* ME* St* Chr. G. 5: 2; B. 
53; Eds. 41, 42: pr. r. jmif, bols bryjii

&c. af inanni, VG. II. p. ind. 32; III. 113; 
IV. 19:1; ÖG.* IL* SM * VM.* Chr.B. 10: 
7 ; 25: i ; Eds. 40. r. fran inanni, VG. I. 
p. 17; II.p.52. r. gojis fore manni, VM.* 
r. ur handuni manni, SM.* r. bruj) af 
brujifser]), ÖG * myrÿa ok rsena, IL* 
SM. M. 13: pr; VM. II. M. 25: pr; H.M. 16. 
]>scn (n. sum) rænti, SM.* til Jises (sum) 
rscnti, U. M. 32: pr. r. bajii kövat (n. fse) 
ok klövat, VM.* r. hampn af ajirum, 
med våld drifva en annans fartyg från 
hamn, 1. hindra det att komma till hamn, 
IL* SM.* han ma eig stisela sik (dat.) 
til vitsorÿ seller r., man ma aldrigh sik 
r. til vitsorj, o: vinna bevisningsrätt 
därigenom alt man genom (stöld 1.) rån 
satt sig i besittning af det omtvistade 
tinget, VG. II. p. 58; ÖG.* utan han rse- 
ne sik til vitsor]), om han ej med våld 
satt sig i besittning, ME.* St.*; jfr. Chr. 
J. 19: 1. 2) råna, röfva, beröfva (per
son), i eg. och oeg. bem. r. man, VG.* 
ÖG.* U.* SM.* Sk. 1.84. not. 14; ME.* Chr. 
Kg. ind. 26 ; B. 18: 8. r. lik 1. döjian man, 
plundra lik, hvilket kallas rsena, ehuru 
därtill ej behöfves våld, SM* VM.* H.*; 
jfr. Likran. ]>a ma hin sei r. haniim, a : 
med våld taga pant af honom, Sk. I. 
182. r. man handrani 1. handran, VG.* 
r. man fseiar, jiiufs 1. saÿuls sins, klsejia 
sinna, VG.* VM.* varÿa rsenter af Jsiu- 
gum simun = rsenter ÿinga sinna, VM.* 
r. husfru lasa ok nykla, säges om den 
som drifver bort sin hustru, och tager 
en annan i stället, och äfven om qvin- 
nan som uttränger den lagliga hustrun, 
U.* VM. II. Æ. 6: 3. r. annan bol ok byg- 
ning, allitl., = gipta undan (andrum) iord, 
såsom samma sak strax därefter ut- 
tryckes, VM.1* r. annan taks ok leds
nar, se Leÿsn 1. r. man fsestning, fsest- 
ninga mala, giptamala, se Fsestning &c.

lisen na (præs. rsender), 1) v. a. med 
dat. (af rinna, såsom hrsenna af brinna, 
ssetia af sitia) eg. göra att något löper
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(Isl. renna, låta löpa 1. rinna); däraf: 
sätta en dörr på hakar, så att den kan 
löpa fram och tillbaka, o: öppnas och 
tillslutas (jfr. at grind renni siälf aptr, 
ML, GulL. Landsl. 30.). r. lijiim, ÖG.* 
r. liji til gærjis ok egh fran, o: sätta 
grinden så, att den, när den öppnas, 
går in åt gärdet och ej utåt vägen, 
ÖG.* hava liji orænt, för egh hava li- 
Ji rænt, ÖG.* 2) v. n. = rinna 1. rijer 
i ok rænder or (jfr. Rinna 1), YG. I. A. 
17: pr.

Rænnande, n. = rænning. Chr.*
Rænning, f. löpande. Chr.*
Rænta, f. ränta, afgift. )( afgæld, men 

om någon bestämd skilnad blifvit gjord 
mällan dessa ords bem:er, är ovisst. 
Chr*

Ræpsa, Ræpsing, Ræpst, se Ræfsa &c.
Ræt (rætt), adv. (n. af rætter, adj.) 

1) rätt, rättfram, rakt. r. skiera, gan- 
ga, U.* r. niællin ringröra, SM.* Jfr. 
Syn-, Vævildræt. 2) rätt, så som något 
bör vara 1. göras, tiældra ligger ræt, 
VG.* göra, stæmna, skipta &c. r., VG.* 
ÖG.* SM. pg. 5: pr; Sk* St.* Chr.* ræt- 
tare, com par. VG.* Sk.* Jfr. Græt.

Ræta, Rætari, Ræter, se Rætta &c.
Rætfangin, adj. (af fa 3) rättfången, 

rätteligen förvärfvad. ME.* Chr. J. 1: l; 
Tj. 15: pr.

Rætfærdhoger, adj. 1) rätt beskaffad, 
riklig (om handtverksarbete och han
delsvara). St.* 2) redlig, ärlig. St.*

Rætkumin, ræt komin, adj. (Isl. rèlt- 
kominn) eg. rätteligen kommen; lagli
gen berättigad, r. til rikit, om konung, 
ME* St. H. 7: pr; Chr. H. 9.

Ræt kænna, v. a. rätt igenkänna (som 
sitt), Jæn (sum) -nt hafji (n. hors &c.), 
ÖG. B. 45 ; ME.* St. Kp. 4:1; Chr. Kp. 5: 
1. hvarghi Ja -ndi iak han fyr &c., eds- 
formulär, VG.* iak haver -nt ok Jætta 
ær mit, ÖG.* Jfr. Sankænna.

Rætlejis, adv. (af lej 1) rätta vägen. 
ME.*

Rætlika (rætteliga), adv. rätteligen, 
lagligen. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* 
Sk.* ME. B. 20:1; Chr. B. 25:1; Eds. 21: 
1 ; 33. Jfr. Orætlika.

Rætliker, rettelig, adj. rätt, laglig. 
Sk* St.*

Rætlôsa (rætlosa), f. orätt, laglöshet; 
1) under detta namn inefattas åtskilliga 
förbrytelser mot eganderälten. VG.* 
Rubriken rætlosæ bolker, VG. 1. R. (för 
rætlosu 1. rætlosu bolker, då det ej är 
skäl att för detta enda ställes skull, 
där d. o. i gen. skrifves med æ i st. f. 
u, antaga ett särskildt ord rætlosi, m.), 
passar icke till de 3 första flockarne 
i den balk som har denna titel; men 
det är icke otroligt att dessa flockar, 
af hvilka den första börjar med or
den : svear egho konung at taka ok sva 
vræka, ej utan en viss ironi fått sin 
plats i den balk som handlar om rätt— 
löshet ; jfr. min skrift om Sv. ä. ind. s. 
57; då emedlerlid detta skämt, 1. i allt 
fall denna rubr. funnits opassande, har 
nämnda rubr. blifvit: utelemnad vid den 
motsvarande balken i VG. II, som så
lunda kommit att sakna rubrik; jfr. 
VG. not. 1. s. 36. 2) tredska 1. försum
melse alt fullgöra det som man är en 
annan skyldig, 1. (enligt Sk.) att in
ställa sig på tinget till svaromål. ÖG.* 
Sk.*

Rætmæli, n. (Isl. rèttmæli, rättighet) 
det som efter lag bör göras 1. gifvas, 
1. som är någons rättighet, syns ha- 
nnm r., o: om den, hvars fä gjort ska
da, undandrager sig ansvaret, och ne
kar att utbetala böterna, VG.*

Ræt nantis, adv. (af nam, næma, så
som rætsôles af sol, halfgærjis af gar- 
Jer) rätteligen, såsom nani enligt lag 
må tagas, næma r., VM.* Isl. rèttnæmr, 
adj. straffbar, den som kan fordra bö-
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1er 1. ersättning, eg. den som rätteli
gen kan tagas 1. taga, är äfven af ne- 
ma, men i dess allmänna bem. taga.

llætning, f. (gen. -gr för -gar, VM.) 
rättelse. U.* SM.* VM. II. Præf.

Rætsôles (rætsylis), adv. (af sol) med 
solen, o: lika med solens skenbara gång, 
1. från öster till söder och vidare till 
väster, norr och öster; prov. rätlsöls 
)( ansöls. rij>a r. um land, SM.* ME.* 
Chr.*

Rætt, se Ræt.
Rætta (ræta; part. pass, rætter, ræt- 

tajier), v. a. 1) upprätta, uppresa (i eg. 
och oeg. bem.). r. sten &c. U.* SM.* VM. 
I. M. 2ti: 1 ; H. M. 4: 2. r. sik mæ]> kyni 
ok kunnum maiinum (sinum), o: bestyr
ka sin oskuld med deras ed, Sm.* Jfr. 
Up ræta. 2) visa till rätta, hänvisa 
(resande till härbärge). VG.* U.* SM.* 
VM. II. Kp. 12: 2; 13: 4. r. op a gar}) 1. 
man, VM. II. Kp. 12: 5; 13: 4. Jfr. Ræt- 
tari. 3) rätta. U.* SM.* r. sin ord, r. 
sik, återkalla det som han har sagt, 
Chr.* r. sik i sinu mali, rätta 1. ändra 
sin talan, VM. I. pg. 9. r. ut, återställa, 
återgifva (det som är med orätt laget), 
Sk.* 4) dömma. VG.* G.* Sk.* ME.* St.* 
ransaka ok r., r. over man, Chr.* dö
ma ok r., pleon., St.* thet skal -tis 1. 
man skal thet r. pa hans lif, Sk.*(u. Lif). 
Jfr. Utretta, llrætcd. 5) låta rätten öf- 
vergå någon med dödsstraff, r. ivir 
man mæj» sværji, U.* VM. II. Kr. 12: 2; 
H. Kk. 19: 4. konunger a ivir han r. (n. 
mæÿ sværÿ), Sm.* r. over (n. man) med 
brand, Chr.* 6) r. sik, göra rätt för 
sig, fullgöra hvad man är skyldig (men 
förut underlåtit), vil han eig r. sik, U. 
Kk. 13: 2; VM. II. Kr. 12: 2 ; H. Kk. 19: 4. 
not. 53; Sm.*; hvar till troligen bör läg
gas ÖG. R. 7, där o. sik saknas, vil han 
r. sik firi huvujjs malit, ÖG.* r. sik 
(vij gu]>), n- genom undergående af 
kyrkstraff, ÖG.* forma han sik r., o:

betala den landgæld som han förut ej 
förmått erlägga, ME.* Jfr. Rerætta.

Rætta dagher, m. = radsstnvu dagher.
St.*

Rættara ]>ing, n. rättareting, som hölls 
af konungen I. någon annan i hans ställe. 
1) då i Sk.* konungs eghet thing æller 
konungs r. nämnes, skulle detta synas 
inebära att det senare vore det som 
hölls af någon annan i konungens stäl
le, det förra däremot det som hölls af 
konungen själf, men denna skenbara 
motsats syftar troligen endast därpå, 
att r. vanligen icke hölls af konungen 
själf. Jfr. KA. Om vore gamle retter- 
ting, Jur. skr. II. 747 o. f. 2) enligt ME.* 
var r. det ting, där den dåvarande ko- 
nungsräfslen hölls; jfr. Kunungs ræfst. 
3) enligt Chr.* hölls r. 1. konungs r. 
då konungen ville, inom ett härad, och 
därtill nämnde häradshöfdingen en af 
tolf män bestående nämnd af häradet; 
att detta r. ej må förblandas med den 
dåvarande räfsten (se Ræfst 3 b), synes 
af de i gl. till Chr. anf. ställen.

Rættari (rætari, VM.), m. 1) (af ræt
ta 2) en man på landet, hvars pligt det 
var att antingen själf emottaga resan
de, 1. anvisa dem andra härbärgen. VG.* 
U* SM.* VM. B. 12: pr, 1, 2; 13: 4; ME.* 
Chr.* rættara balkcr, VG.* 2) (af ræt
ta 4) domare. St.* Chr.* 3) stadsfogde. 
Sk.*, där d. o. i några yngre hss. fö
rekommer i st. f. gælkære.

.Rætter (ræter ; ræt, Sk. -ta, gen. för 
-tar; rætræ, gen. pl. för rættæ, VG. IV. 
14:17.), m. 1) rätt, det som är rättvist 
1. bör göras, skæl mællum ræt ok uræt, 
VG.* U.* SM.* göra (manni, ÿæn sama, 
ængin) ræt, VG* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
H.* Bj.* Sk.* (u. Gôræ); ME. Kg. 29; B. 8: 
pr; 24: 4. &c.; St.* Chr. B. ind. 31. göra 
lika ok ræt, Chr. Kp. 7:1. ræt göra um 
tiiinda, sækt, utlaghor, VG.* ræt gæra 
firi kuvuÿsmalit (mæÿ e]>e ælla botuin),
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ÖG.* ræt göra mæj (botiim seller) la- 
ghiim, utbetala böter 1. fria sig med 
ed, VG.* ÖG. B. 39: l. gsera 1. böta kn- 
nnngi &c. fullan ræt, ÖG.* göra I. bin- 
Ja r. firi sik, ÖG.* U.* H.* SM. Kp. 11: 
pr; pg. 4: pr; ME. pg. 21: pr; Chr.* ræt 
göra (af sino godse), n. betala skatter 
till staden, St.* hvat ræt han skal göra, 
St.* bijer hærajshôfjinga göra sik ræt, 
a: hjälpa honom till utbekommande af 
sin rätt, VG.* gær næmdin egh rset, 
o: vær ælla fællir, ÖG.* til -ta ganga, 
o: ræt göra (jfr. Rættindi), Sm.* gæl- 
dit soin ban vil sin ræt uppa göra a 
tingeno, o: hvarom han vill utföra sin 
talan, Chr.* fa inanni ræt, SM.* biuja 
(inanni) ræt, ÖG.* VM.* biuja ræt til 
fear sins, erbjuda lösen för att återfå 
kreaturet, ÖG.* biuja ræt firi fæ, SM. 
B. 6: 2; 31: pr. biuja sik til (bsetring ok) 
allan ræt, Bj.* St.* ræt til biuja, se 
Til biuja. fæsta ræt firi brut sin, SM.* 
aider Jæn r. (n. ed) sum Jik var fæ- 
ster Ja var Jær framme, alla voro till
städes till den utfästa edens fullgöran
de, edsformulär, ÖG* sökia sik ræt ut, 
VG.* krævia ræt af manni, SM.* fa 
ræt (af manni), VG.* U.* SM.* VM.* Sk.* 
ME. B. 8: pr; St. Kp. 30: 2. han beddis 
ræt ok fik egh, edsformulär, ÖG.* bon- 
dum ræt döma, SM.* r. sum Je döma, 
det som de genom sin dom förklara 
vara rätt, St. R. 3: pr. sitia fore -tenom, 
se Firi 13. manne ræt skipa 1. visa, o: 
dömma. St.* Chr. Kg. 26: 2. taka nmtor 
fore -tin, at -tin ey nider falle, Chr.* 
-tin fulkomna, VG.* lösa., mæj hi
gh a -tum, o: såsom det lagligen bör 
ske, VG.* Jæn (sum) ræt haver, o: har 
en rättvis sak, VG.* biuja ut ro]) ok 
ræt, a: leding och det som därvid bör 
göras (jfr. Rejc), U.* Jfr. Fram föra, 
RaJ 3, Ofôrrætta; Fasta-, Læghjo-, 0-, 
Skalla netter. 2) rätt, lag. VG* H.* G* 
Sk.* lagh ok r., VG. I. p. 12: 2; SM.*

Sk.* ME. Kg. 2, 5: 7; SV1. 10. gujs r. 
(ok Je hælghu kirk in), Mosaiska och 
canoniska lagen, VG.* H.* Sk.* mæj 1. 
at gujs ræt, VG.* kirkiunna r., ÖG.* 
ME.* Si.* Chr. H. 5: pr.; jfr. Kirkiu ræt- 
ter. at kirkiunna ræt, VG. II. K. 70; III. 
32. var r., U. Kp. 9: 3 ; VM. II. Kp. 12: 3. 
(gamal) rikes r., SM.* ME. Kg. 5: 3, 4. 
Je sknlu ban styrkia til rikisins ræt, 
o: att iakttaga rikets lagar, ME* Sm.* 
stajsins r., Bj* St* löjosa r., Bj* 
lunde r., Sk. IV. 35. göri Jem Jylikan 
ræt &c. VG. II. p. 45. gutar hieldu ret 
sinum, G. Hist. 2. utlændsker r., SM* 
ME. Kg. 5: 7. lekara r., VG.* forn 1. 
gamal r., SM* G.* fornir lagha -tir, 
U.* SM.* skrivajer r., Bj.* sætia ræt, 
sladga lag, VG.* mæj ræt, o: media- 
gens hjälp, SM.* ME. Kg. 3: pr; 5: 5. mij 
steddum ret, G.* til (ens 1. alzs) ræt- 
tæ, se Til. baje mæj ræt ok kunung- 
liko valde sino, SM.* ME. Kg. 5: 2. mæj 
hvat ræt man ma &c., huru man lag- 
ligen ma &c. ME. Egn. ind. 7. ban gik 
a stajgajnm ret vij svia kuniing, a: 
ingick förbund om en lag, G.* Jfr. 
Stüter; Biærkôa-, Bygninga-, EJsöris-, 
Fy the-, Kristnu-, Kôpstædhæ-, Lands-, 
Ro Ja-, Skip-, Verbierbs rætter 1. rett. 
3) rätt, rättighet till det som tillkom
mer någon 1. han har att fordra, i synn. 
böter. ÖG.* U. p. 7: pr; Sk.* St.* allan 
sin ræt up hava, VG.* hiælpa mannum 
til hejer ok ræt, a: till utbekommande 
af sin rätt, II.* hiælpa manni til -ta, 
Chr.* gifta konu manni 1. iak gifter Jik 
til allan Jæn ræt &c. U. Æ. 3: pr; ME. 
G. 5: pr; Chr. G. 5: pr. sijan givin Jer 
(n. fjärdingshöfdingen och de som äro 
med honom) hanum (n. bondanum) sa- 
ma ræt &c. ÖG.* ængin Jæn ræt sum 
hon var gift til ælla I. ok givin, ÖG.* 
ME. EJs. 33. not. 84; St. Eds. 19:1; Chr. 
Æ. 11: l. kumin til aïs ræts mæj ha
num (n. mannen), o: all den rätt som
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tillkommer henne som hustru, ÖG.* æn 
the hava ther ræt til, a: om det är 
sådan egendom som bördemän hafva 
rätt att lösa då den säljes, St.* æn han 
hat'de ther ræt til, n. rätt att i testa
mente gifva en tredjedel 1. mera af sin 
egendom, St.* sum hvariu Jera til -ta 
bær, som kommer till hvarderas rätt, 
o: tillkommer hvardera (jfr. Bæra 6), 
SM.* kirkiu r., kyrkans rättigheter i 
allm., SM. Add. 1: 3. munka, Jybarna &c. 
r., G.* klokkara r., a: hans löneför
måner, H.* alder konungliker r., VG.* 
SM.* ME. Kg. 5:1; 6:1; Chr. Kg. 4: 1; 5: 
i. konungs r. ok ingæld, Chr.* kro- 
nunna r., ME* konungs r., n. till bö
ter, 1. böter som tillfalla konungen, Sk.*, 
jfr. Konungs rætter. taki knnunger sin 
r., a: del i böter, ME. DrVl. 35; Chr. 
DrVl. 32. ærkibiskups r., Sk.* biskups 
r., se Biskups rætter. hæreds r., Chr.*; 
jfr. llæraÿs rætter. bajir -tir, a: ko
nungens och häradets, VG* konungen 
ok stadhen fa sin ræt, a: sina andelar 
af böterna, St. Sk. 5; Eds. 11: pr. böte 
foghotanum ok stajinum sin (a: deras) 
ræt, Bj.* bötis fulder r. malsæghanda 
(dat.), ME.* Chr. DrVl. 5. fiurar &c. mar
ker i 1. innan hvarn -tin, a: konungens, 
häradets och målsegarens, VG.* ægha 
ræt a (mal), a: rätt att taga böter, VG* 
Ja vildi iak slikum -ti una 1. lita at Jo- 
likum ræt, a: lika böter, edsformulär, 
VG* Jfr. Bonde 1; Hundaris-, Malsæ
ghanda rætter. 4) rättighet att göra 
en viss sak. Jæt ær biskups r. &c. ÖG.* 
fajurliker r., = tus patronatus, U.* SM.* 
5) straff som någon genom begånget 
brott har förtjenat. St.* sökia Jiuf til 
sin ræt, SM.* havin mor Jbrænnara sa
lua ræt, Bj.* take Jylikin ræt (op), ta
ke Jær Jiuver ræt op, U.* VM. M. 13, 
30: 5; 32. laghvinnas up a ræt sin, U.* 
Jiuver standi ræt sin, H.* Jiaufa r., 
G.*; jfr. piufs rætter. standi Jylikiu dom

ok Jylikin ræt, Bj.* standa sama, sli- 
kan, sin, en ræt, ME.* St.* Chr. Kg. 26: 
3; 27: l; B. 53. &c. göri hænna ræt, verk- 
ställe hennes straff, Bj.* St.* r. mans 
görs, Bj.* (lata) göra ræt mans, be
fordra honom till hans straff, ME.* r. 
gange ivir han, ME* lata -tin over 
them ga, Chr.* undi sama fornæmdan 
ræt, vid samma straff som förut är sagdt, 
ME.* 6) giltighet, laga kraft. U.* SM.* 
7) rätt, domstol, koinmæ for vor (n. 
konungens) ret, biskops r., stadsens r., 
Sk.* St.* -ten ute a torgheno, en lägre 
stadsdomstol, St.* ute fore -tenum, o: in
för rätten på torget, )( inne a radhstu- 
vu, St* sitia -ten, sitta i domstolen, 
St.* gæstum &c. ræt skipa innan fiur- 
tan dagha epter thet han haver -ten si- 
tit, a: sedan han suttit i rätten då må
let förevarit (icke då han dömt i saken, 
såsom i gl. till St. blifvit antaget, ty 
det är detta som måste menas med 
ræt skipa), St.* skulda man til -ta, fram
föra anklagelse mot honom till dom
stolen, Chr.* borga man til -ta, o : för 
hans inställelse vid domstolen, Chr.* 
fore -ten koma, St.* Chr* til -ta koma, 
giva sik i -tin &c. Chr.* for -tenom, 
fore enum ræt (i stadhenum), St.* Chr.* 
haldæ man til -tæ, qvarhålla honom till 
rätten, o: för att där stå till ansvar, 
Sk.* standæ til -tæ, inställa sig till sva
romål, Sk.* nôjæ man til mæj ko
nungs -te, Sk.*, där sålunda öfvs.s or
den: nostro (n. konungens) ipsis auxi- 
lio suffrcigante, V. 4.

Rætter (ræter, compar. -tare, -tane), 
adj. 1) rät, rak. ræt ra )( krokra, se 
Krokra. ræt ramærki )( krokot, ME. B. 
21:1; Chr. B. 26: 2. 2) rätt, verklig, r. 
skæptarvi, arvi, giftomajcr, kirkiu væ- 
gher, fastu dagher, ræfsing, lydna &c. 
VG.* ÖG.* U.* SM* VM.* H.* G.* Sk.* 
ME. B. 28: 5; pj. 39; St* ræt lagh, )( o- 
lagh, se Olagh 1. mæj -tum laghum, se
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Lagh 1. böte net broa fall, U. V. 23: i. 
3) rätt, riktig, sådan som en sak bör 
vara. ÖG. R. 22: pr; SM. B. 3, 7:2; G. Add. 
2; Sk. I. Add. F. 4; St. B. 1; Kp. 21:4. ræt 
skæppa, bismar, stop, krus, VG. II. Forn. 
45; Bj.* St. Kp. 27. tiældra ligger ræt 
ok eigh vrang (om ej vrang är skriffel 
för vrängt, då äfven ræt vore adv.), 
VG. II. J. 44. r. ÿriÿiunger sum hun gip- 
tis til, ÖG.* synis 1. ær ræt i raum ok 
vrängt i niiÿiu, SM.* VM.* ME. B. 15: 
l ; Chr. B. 16:1. (manni) ær ræt giort, 
SM.* viÿ -tu taka, emolfaga det som 
rätteligen erbjudes, ÖG.* r. dödi, na
turlig död, VG.* som landeno æro -ta
ste, a: de bäste, de som framför an
dra böra väljas, ME.* Chr. Tg. 1: pr. 
Jfr. Fræst. 4) rätt, rättvis. VG. IV. 12; 
U.* SM. Æ. 1: pr; VM.* Sm.* r. domari, 
domber, VG.* H.* r. i æmbæti, )( vrän
ger, St.* ]>æt ær baÿe ræt ok lagh, 
ME. Æ. 13. ræt, n. abs., det som är rätt. 
vitna ræt ok sant, ME. pg. 32: t. fôlghia 
-to, ME.* St.* manne timar r., St.* mæÿ 
-tu (dat. n., rætæ, Sk.) 1. ræt (acc.), 
rätteligen, lagligen, ÖG.* U. Kk. 14: 2; 
J. 19; Sk.* ME. Æ. ind. 13; c. 13; St.* Chr. 
B. 50: pr; Tg. 13. sitia fore rætto, a: 
för att skipa rättvisa, att domina, St.* 
5) redlig, ärlig, goÿc mæn ok -te, Sk.* 
köviske ok -te, St. R. 33. — Jfr. Orætter.

Rættindi, n. pi. (Isl. rèttindi) = ræt
ter 1. til -da ganga (jfr. Rætter), Sm.*

Rætvis, adv. rättvis. VG. II. Præf.; IV. 
14:13,18; U.* SM.* Chr.*

Rætvisa, f. rättvisa. SM* ME. Kg. 5: 
2; Chr. Tg. 9.

Rætvisi, f. = rætvisa. VG.* SM.*
Ræva ungær, se Ræf unge.
llæver (ræffr, VM. ræf, Sk.), m. räf. 

U.* VM. II. B. 15: 1; H.* Sk.* ME. B. 18: 
pr; Chr. B. 21: pr; 23: l. ÿæn a ræf ær 
resir, se Resa 2. löper sva staver sum 
r., stundom går råmärke, a: rågång, 
i krokar, likasom den jagade räfven

löper i krokar för att narra sina för
följare (hvaraf har kommit ordet räf- 
krokar), VM.* Jfr. Ræver i ind. n. pr. 
vid VG.

Ræÿ a, se Reja.
Ræjjas, v. dep. rädas. VG.* ME.*
Ræÿsl (ræzl, rædsel),? rädsla, rädd

håga, fruktan. VG.* Chr.*
Rôghiæ, v. a. röja, uppenbara. Sk.*, 

där d. o. förekommer i en yngre hs. i 
st. f. ryftæ.

Röghta, se Rökta.
Rök, n. = rykte. Sk.*, där många hss. 

hafva rykt 1. rykte.
Röker (raukr, G. ; Isl. hraukr, se Rök- 

ia), m. skyl, trafve, prov. rök. ÖG.* 
SM.*, hvartill kommer VM.*, där dock 
för rök utan tvifvel bör läsas lut 1. 
ÿri]>iiing; jfr. Tiugkcr. ti mit a i -ki, 
gifva tionde i skaftet 1. den otröskade 
säden, G.* På Gotland säges ännu rauk 
1. rak; en sådan rök inehåller på någ
ra ställen tretio kärfvar, på andra där
emot ett obestämdt antal.

Röker, m. rök (af eld). Se Bränder
1,2.

Rökia, v. a. (af röker, skyl ; Isl. lireyk- 
ia, resa i vädret, af hraukr, liten hög
1. stack, EJ.) lägga i hög. röki sainan, 
n. den skurna säden, VM.*

Rökilsi, n. rökelse. U* SM.* VM. II. 
Kr. 6: 3; ME. Kp. 3: pr; St. Kp. 3: pr.

Rökt, f. skötsel, omvårdnad. Se Siæ- 
lo-, Vanrökt.

Rökta (röghta, rykta), v. a. 1) sköta, 
vårda. r. harn, ÖG.* ÿair sum hennar 
mal rykta, a: hennes målsmän, G. 21:
2. then hans kæromal r. skal, o: skö
ta, utföra det, St.* hvilik sokn sum ai 
-ar ÿitta, a: bryr sig om och åtalar 
det, G. 48. ÿe mæn ær han vilia r., a: 
vårda sig om, hjälpa honom, Sk.* 2) 
ansa, laga om. VG.* ÖG. B. 22. Jfr. km 
rykta.

Röna (royna, G.), v. a. 1) försöka. G.*
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2) undersöka. U.* G.* St.* 3) lära kän
na, erfara, (han) röndis sinu riki væl, 
han blef väl känd af sitt rike, riket 
fick röna godt af honom (jfr. Isi. rey- 
nast einum illa, ”vise sig slet mod en”, 
Fr.), VG.* varther hun sva rönt, om 
hon blir så känd, om hennes förhållan
de blir så uppenbart, Sk.* Jfr. Ut röna.

Röpa, v. a. 1) •= ropa 2. ÖG.* 2) upp
täcka. Sk. I. 142. not. 31; 152. n. 19, i en 
yngre hs. i st. f. ryftæ.

Rör, n. 1) rör, stenrör, stenröse. Se 
Röra. 2) råmärke, ra ok rör, allilt., 
se Ra. Jær ær r. sum fæm stenar æru .. 
fiiiri stenar ok Jvri stenar mughu r. (1. 
ra) heta æi mughu færi &c., o:fäm&c. 
i ett stenröse uppreste stenar (hvaraf 
en i midten) gälla såsom bolstadaskäl, 
Ü.* VM. II. B. 18: pr; ME. B. 22: pr. ; ge
nom misförstånd har detta blifvit van- 
stäldt i Chr. B. 27: pr., där efter mogho 
tillägges ey (som dock i två yngre hss. 
utelemnas, och en har i dess ställe ok), 
och i st. f. færi står Here; jfr. Addenda s. 
486. r. ok 1. seller tiseldra, se Tiseldra. 
r. æller gar Jer,« tomta skæl seller annur 
r., SM.* hvat Jer seru Here r. eller 
færi, o: särskilda råmärken, U. V. 17: 
4. Jfr. Ring rör.

Rör, n. (Isl. reyrr, m. Fr.) 1) rör 
(collect.), arundines. Sk.* Jfr. Rörmser- 
ke, -tegher. 2) konstgjordt rör, äfven 
bösspipa; däraf bössa (T. rohr). Chr.*

Röra, v. a. 1) röra (movere), r. fot, 
ÖG.* rörendis gotz, lös egendom (bona 
mobilia); Sk.* Jfr. Forrörder. 2) upp
röra, uppväcka, misssemia röris msellum 
manna, VG.* 3) röra, angå. U.* ME.* 
St.* Chr.*

Röra, v. a. (af rör, stenröse; Isl. rey- 
ra, begrafva i dys) betäcka med sten
röse 1. däri nedlägga, rörir sijan æller 
nijer ssenkir, n. den sårade människan 
1. kreaturet, SM.*

Röra rnf, n. (af rör, råmärke) = ra
hmt. SM.*

Rörliker (röreliker), adj. rörlig, -kit 
gods, St.* Jfr. Orörliker.

Rôrmærke, n. (af rör, arundines) mär
ke mällan rörtegar. ME.*

Rörtegher, m. teg af rörstrand. U.* 
VM. II. B. 2: 6; ME.* Chr.*

Röst, f. 1) röst (vid val). SM.* ME. 
Kg. 4. 2) talan. VM.* Bj.* .

Röt, se Riuja.
Röta, v. a. röta. St.* r. (nijer) hus, 

låta det förrutna 1. förfalla, VG.*
Royta, f. röta. Se Bed royta.
Röva, v. a. röfva, 1) gods. VG.* U.* 

Bj.* Sk.*(u. Rænæ); ME. Kg. 23: 6; Eds. 
ind. 44, 45; St.* Chr.* r. konu af manni, 
H.* 2) person. U. M. 31: pr. nott. 85,100.

Rövari (rauferi, G.), m. (Isl. raufari) 
röfvare. VG.* G.* Chr.* r. och rans mæn 
nämnas särskildt, Sk.*, utan att dock 
dessa ord synas hafva haft olika bem;er. 
Jfr. Siö rövare.

Röjer, adj. röd. Se Hakun, Philip
pus, i ind. n. pr. vid VG. och U.

s.
Sa (impf, saje; sup. sat, sait; part. 

pass. sain, säjer), v. a. 1) så (säd), sa 
sæj sina, ÖG. B. 9: 6 ; Sk. 1.178. sa korn 
til iorj, VG.* korn ær sat, vinterru- 
gher ær sajer, VG. I. FB. 2; IL K. 73:2. 
sa rughsæj, Sk. I. 225. sa varsæj sin
ne (jfr. Isl. sä niÖr korninu, NS. c. 53), 
ÖG. B. 1: 2. sa sæj sinni, Sk. 1.178. ær 
rughi sait 1. sat, = rugher sain 1. sajer, 
VG. I. A. 24: pr; II. A. 33. sa ænkti, U. 
Kk. 7: 7; ME. Egn. 29:1. sa, abs., VG. I. 
A. 4: pr; ÖG. B. 1: 2; 9: 8; 16; ü. Kk. 7:1; 
J. 12: pr; V. 9: 3; SM.* VM.* Sk. I. 73. 
um han saje (n. Ja havi fore giort) 
sæj sinni, om han redan har sått &c. 
Sk.* Jfr. Afsædhum. (saat, VM. I. B. 22: 
2, hör ej hit, utan till sætia.) 2) beså
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(jord), sa alter, toft, sina træ ju, by sin, 
iorj ær sain &c. VG. I. K. 20: 1; J. 11. 
not. 42; U. J. 9: 5; V. 1: pr, 3; 10: pr; 17: 
5; 21 ; SM.* VM. II. J. 11: l ; H.* G.* Sk. 
I. 70. not. 23; 179, 225; ME. Egn. 25, 36: 
3; B. 1: pr; St. J. 13:1; Chr. J. 19:1. hin 
ær annars (n. iorj) havir saat, Sk.* Jfr. 
Osain.

Sa (sar, sær), (Isl. MG. =) 1) pron. 
dem. den. a) med bifogadt nomen. sa byr, 
sa bonde, griper sar, YG. I. J. 19: pr; 
p. 7: pr; 14. b) utan nomen, men med 
bifogad rel. sats. sa skal iorj væria 
ær a, sa sum iorj sæl, sær ær bol a, 
&c. VG. I. J. 2: pr; 3: 3 ; 7: pr, 1, 2; 9: pr; 
12: 2; 14; M. 2; p. 10, 17, 19: pr; FS. 2: 
2; FB. 7: pr. 2) pron. pers. ban. sa skal 
vitu or j ægha, ja ær sa jiuvcr (n. jær) 
at, ja skal sa sighia, VG. I. J. 16: pr; 
p. 5:1; 6: pr. — Jfr. Sn.

Sa, se Sea, Sva.
Sagha, f. (af sighia) berättelse (saga). 

G.* sann s., ME.* Chr. Kg. 4: 4. gæra 
manni sanna saghu, ÖG.* Jan en ban 
enga saghu af (n. jreli) hafi, oui än 
han icke har fått någon bekännelse af 
trälen, G.* Jfr. Fram-, Laghsagha; Sæ- 
ghæ.

Saglier, se Sighia, linden sagher.
Sagbær, för Sarghær, se Sargha.
Sak (dat. saku, VG. pl. sakir, saka), 

f. 1) sak, ting. thet ær konningens e- 
ghin s., o: tillhör konungen ensam, Sk.* 
2) sak, mål, i synn. brottmål; käromål, 
åtal för brott; äfven det hvarom tvi
stas. VG.* ÖG.* U.* SM.* Bj.* Sk.* an- 
dilikar sakir, VM * högh 1. högre s. 
)( læghre, se HögberS. biskups s., se 
Biskups sak 1. i sakum ok aldra handa 
laghmalum, SM.* niu marka, sæxtanor- 
togha s., ett mål, där nio markers &c. 
böter ega rum, VG.* ÖG.* SM.* VM.* 
Sk.* giva (manni) s. (fore mal, hald- 
bana, lægker, um tiund, hor &c.), an
ställa rättegång mot någon, kära (me

rendels angående brott), VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM* H.* Sm* Bj.* Sk.* gifs s. til 
)( värjer fangin rnæj, VG.* giva man
ni s. )( var ja bar ok a takin, U.* vil 
jæn (n. sum han) s. giver, a: svaran
den, VG. II. Add. 12: i. ja ær .. (n. han) 
s. giver, VG. II. Dr. 1. giva manni s. firi 
kunu sina (= firi hor), giva flerum s. 
firi et mal, gifs hæraje s. firi morj- 
gæld, ÖG.* giva sær sialver s., säges 
om man som anmäler att han är för 
nära beslägtad med sin hustru, VG. I.
G. 7 ; II. G. 14. giva dö jnm sak, se Bö
jer. giva s. æptir döjan ok dræpnan, 
= fore drap, U.* jöm (ace.) sökia æller 
(n. jöm, dat.) s. giva, VM.* mange a- 
gku i s., o: ega del i målet, så att de 
hafva rätt till böter, ÖG.* aghi siæl- 
ver s. sina, utföre sin sak, H.* ægha 
s. at manni, fara mæj rættum sakum,
H. * aghi ængin s. at, ingen må tala 
därpå (då han gjort såsom domaren 
hade sagt), VM.* s. sökia (til mans), 
gar jbæra, bæra, svara (fore annan), bö- 
ta, se Sökia &c. s. ok sokn op göra, 
se Sokn. s. sina in binda, ÖG. Dr. 11: 
pr. sighia s. sagha vara, se Sighia. bor- 
gha fore s. annars, svara fore s. hans, 
St. Kp. 8: l. svara til s., se Svara, gi
ver han ut fiæll utan s., a: utan att 
rättegång blifvit anställd mot honom, 
SM.* vare utan kæro ok utan s., han 
kan ej därför tilltalas, Sk.* ja syni en
gin .. utan s., o: utan åtal och ansvar, 
G. 25: 4 ; jfr. 37: pr. för æn han fa s. fo
re jæt, inan han därför blir anklagad, 
VM.* jæn a s. sik kænner, o: saken 
blir vid den som bekänner på sig, han 
skall därför dömmas, utan att någon an
nan må därför tilltalas, U.* ME. DrVl. 
27. liauta s., ärfva ett dråpmål, i hvil- 
ket dråparens arfvinge måste böta, G.* 
lutnar sakir, G.* liauta at sakum sia, 
få ett arf hvarmed följer rättigheten 
att taga böter för ett dråp, G.* them
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som ey gar saken uppa, Chr.* varias 
1. varia sik firi s., fallas firi s., SM.* 
bare han annat skuziarn fore s., o: an
gående själfva hufvudsaken, 1. dråpet 
för hvilket han är anklagad, sedan han 
förut hade genom järnbörd styrkt att 
han icke hade varit lagligen stämd, 
= pro causa principa/i subire iterato 
ferri indicium compeïïatur, Sk. I. 118, 
jfr. not. 23; II. 57. yr sakum ioysas, G.* 
sia vijer 1. at sakum, se Sea. sänder 
at sak (sinni), VG. I. Md. 3: 2 ; S. 1 ; R. 8: 
pr; II. R. 17 ; VM.* höte stafnu ©k sak, 
se Böta 4. niadin ut sakena, a: det hvar
om varit tvistadt, Chr.* Jfr. Asaka, 
Fiajartiugher, Open: Bana-, Biskups-, 
Dul-, Fornamis-, Fylghis-, Fa-, Hor
doms-, Hor-, HuvuJ-, Ran-, Raja-, Sa- 
ræ-, Skrok-, Yansla-, piufsak. 3) brott 
(eg. sådant, för hvilket någon ankla
gas); då i äldsta tider de flesta rätte
gångsmål voro brottmål, och påföljden 
af brott i allm. böter, så har bem. af 
o. s. blifvit öfverflyttad på brott, så
som målets vanliga föremål, och där
efter på böter äfvensom andra mindre 
vanliga straff såsom påföljder af brott, 
gara s., ÖG. Vap 36; G.* St.SVl.l:i. 
varka s., se Vserka. Ja sakir sum bry
tas, Bj.* ey firi sanna s., icke för verk
ligen begånget brott, Sm.* misgerning 
eller s., Chr.* spilla kirkiu vigslum 
maj nokrum sakum, SM.* kenna kunu 
s., G.* forlata henne (n. sin dotter) s. 
sina (o: hennes), ME. G. 3. s. vænis man- 
ni 1. til mans, se Vana. vita manni s., 
han sum sakin vitis, U.* gripin seller 
fangin fore sanna sakir, Bj.* s. hans 
ser lius, VM.* laghsökias til s. sinna, 
se Laghsökia. ganga vijer s. sina, 
laghbindas vij s. sina, ME. DrVl. 37:1; 
pj. 23. 4) fall, händelse (jfr. Mal 6). 
Chr.* 5) böter; äfven straff i allm. VG.* 
U.* SM.* VM.* G* Chr.* )( gald, ÖG. 
R. 3: 2 ; 5:1 ; ME. Kp. 9:1 ; Chr. Kp. 12:1 ;

DrVl. 16, 23. kunungs, harajs, malsse- 
ghanda s., böter som tillfalla konungen 
&c. ÖG. Kr. 17; Vap 24:1; Chr.* karls 
s. ok kunungs, se Karl 2. landa s., se 
Landi. hiskups s., se Biskups sak 2. Jrig- 
gia marka &c. s., U.* SM.* VM. G. 17: 
pr, 4 ; St.* böta halva s. maj andrum, 
St.* segha s. a 1. af mali, VG.* ökia s. 
sina 1. s. hans ökis (at 1. maj fiuratighi 
&c. mark um 1. til fiuratighi marka), ÖG.* 
SM.* ok (lati ut) sakina ivir at botin
ne, af bana s. sökia ok böter krsevia, 
pleon., ÖG.* U.* s. (sina) ut krsevia, ut 
sökia, ut taka, SM.* ME.* miseta ut s. 
mans, ÖG.* H.* laghdömda s. ut giva, 
SM.* s. uppi halda, U.* taki s. sina, 
o: de böter som tillkomma honom, St. 
DrVd. 2: i. sva fore ena s. &c., så väl 
för böterna i ett af dessa fall, St. Kg. 
12:3. utan alla s., saklöst, Sm.* hvat 
s. han haver, hvad han har förverkat, 
ME.* um s. hans, o: straff, St.* vari 
then i fulle s., o: underkastad fullt straff 
(lika med gärningsmannen), St.* Jfr. 
Ensak. 6) skäl, orsak, fore rsetta s., 
IL* utan s., utan giltigt skäl, U.* SM.* 
VM.* ME.* St.B. 21:l. 7) sakir, pl. (för..) 
skull, fore sins vrangleks, garjis sins, 
vilda (gen. af vild) &c. s., VG.* ÖG.* 
SM.* Sk.*; jfr. Fall 3. fore Jas saka, 
för den orsakens skull, se pan.

Saka aghandi, sakaghaude, m. måls- 
egare. netter s., VM.*

Sakbrut, n. (af brut 5) böter. Chr.* 
Saker (saker), adj. (af sak) 1) till

talad 1. anklagad för brott. Ja ma egh 
s. sakan varia, den ene af de tilltalade 
må ej deltaga i ed, hvarmed en annan 
i samma mål tilltalad vill fria sig, ÖG.* 
Jan saki = han sum sak ar given, VM.* 
ME. Kg. 25; St. Kg. 14; Chr. Kg. 29: pr. 
Jfr. Asaka. 2) saker, brottslig. VG. I. p. 
8: pr; II. p. 39; ÖG.* U. Kk. 13:1; G.* Chr. 
Tg. 17, 32; H. 10: pr; 15:1; SVd. 5. s. at 
garj, ÖG.* varja s., begå brott, SM.*
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Bj.* St.* Chr. B. 3: 65 21:3; Tg. 27:2. Jan 
(n. sinn) s. virj, G.* Jer æru allir ena- 
lund sakir, VG.* Jæn sakan göra sum 
saklös ær, Jæn saklösan göra sum s. 
ær, ME.* lughin s., se Liuglia. 3) skyl
dig till böter 1. annat, straff för begån
get brott, han ær s. at Jriin markum, 
Jrænni sæxtanôrtoghum &c., han skall 
böta 3 marker &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* G.* ME.* s. Jrim markum 1. oy- 
rum, SM.* VM.* G.* s. at lagha butiim, 
U.* s. til Jre marker 1. Jriggia 1. fiura- 
tiglii marka, VG. II. J. 41 ; ÖG.* U.* SM * 
s. fore mor Jgældum, U.* sva mykit sum 
han ær s. til, a: skall böta, ÖG.* s. vij 
biskup, saksökandan &c. (at Jrim &c. 
markum), VG.*(u. Vij); ÖG.* kan man
der s. var Ja, SM.* vari sva s. &c., a: 
skyldig till lika straff, ME.* göra man 
sakan fram um (n. Jæt sum) lagh æru, 
dömma honom till straff utöfver livad 
lagen inehåller, 0: där inte 1. ock lin
drigare straff i lagen stadgas, H.* Ja 
ma ai Jan man sakan (n. Jar) um giara, 
man må ej dömma honom till straff 
därför, G.* Ja a egh Jæn s. vara, Ja 
aghu Jer egh saki heta, 9: han 1. de 
må ej dömmas till böter, ÖG.* — Jfr. 
Or-, Osaker; Sæka.

Sakfælder, adj. sakfalld, dömd alt ut- 
gifva 1. fullgöra något, 1. att undergå 
straff. ME * Chr.* thæssa XL mark ok 
thet han varder s. for, det som han blif- 
vit dömd att ulgifva, tillika med bö
terna för dombrottet, Chr.*

Sakgivi, m. (af sak giva, se Sak 2) 
målsegare. VG.* ME.* Chr. Eds. 30.

Saki, m. (af saker) = Jæn saki (se 
Saker 1). taki ok s. (ok Jæn sum at rnæ- 
li), ÖG.* Detta ord har utan tvifvel 
fått sin form för rimmets skull i anf. 
sammanställning; jfr. Reje.

Sakia, se Sækia.
Saklös (sæklôs; sak laus, G. -sæ, dat. 

n. för -su, H.), adj. 1) (af sak 2) fri
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XL

från skyldigheten att gifva 1. göra nå
got. U.* SM.* VM. I. B. 16 ; ME* s. fore 
1. af malanum, um vax ok hæsta korn, 
um lejungslama, U.* SM.* H.* s. fore 
kostenum, ej skyldig att ersätta den, 
ME. G. 23: l; St.* s. fore skaja, St.* s. 
fore væjning, se Yæjning. vari s. ba- 
Ji fore værJi ok saköri, fri både från 
påståendet om köpsummans återbeta
lande och från böter, U.* arva vari -se, 
ej skyldige alt betala af sitt gods, ME. 
Æ. 20; St.* vari borghansman s., fri 
från gäldens betalande, St.* sighia the.. 
vari s., 0: fri från både bysältningen 
och gäldens betalande, St. B. 22. jfr. 21: 
1. at ufældo (mali) æller -so, o: utan 
alt dom förutgått att sådan utskyld skall 
betalas, VG. II. 0.1: 15; IYT. 9:1. vari 1. 
siti s., )( halde garjum uppi, SM.* VM.* 
ME. B. 21:6. fari at -su &c., halde af- 
rajum uppe &c. SM. J. 11: pr. vara-sir 
fore ejum, ej vara skyldige att med 
ed styrka tiondens riktighet, U.* vari 
s. baje firi bot ok ejum, fri från både 
edgång och böter, SM. pg. 7; ME.* va- 
rin allir -sir, frie från ny delning af 
byn, VM. I. B. 19: 2 ; IL B. 1: 2 ; ME. B. 3: 
1. vari s. um andra vikt, fri från ny' 
vägning, St.* man -san giva, befria ho
nom från skyldigheten att aftjena sin 
skuld med arbete, St.* lægger han a 
altaran.. Ja vari s., då kan ej mera 
fordras af honom, ÖG.* sighia Jæt al
le ræt vara varin -sir, a: frie från så
dant klander som i det följ. omtalas, 
SM. B. 7: 2. vari Jæn s. sum utbiujer, 
vari sijan s,, a: fri från vidare tilltal, 
SM. M. 17: pr, 2. vil sva gælda .. vari 
s., )( sökis æfter landslaghum, VM. II. 
pg. 18: 2. biuJer han ræt firi sik ok 
böter.. innan VI vikur vari s., höte 
brut sin innan Jen dagh ok vari s., 
SM. Kp. 11: pr. ja ær vinin s., a: fri 
från saken, )( Ja a vinin vita &c. ME. 
pj. 18. 2) (af sak 3) oskyldig. VG.* U.*
A 67
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SM.* H.* Bj.* Sk.* ME* St. DrVl. 2: 1; 
Chr.* göra man -san, förklara honom 
att vara oskyldig, Sk. V. 2: 3; ME.* 3) 
(af sak 5) fri från straff 1. ansvar. VG.* 
ÖG* U.* SM.* VM.* H.* Bj* G.* Sk.* 
ME.* Chr.* s. fore knifs laghit, fiætu- 
rin, lytinu &c., a: för del alt man gjort 
knifstyng, fjätrat en annan &c. ÖG.* U.* 
s. at botum, H * vari -st at pænninga 
botum, VG.* s. firi bot, SM.*(u. Firi 9). 
vari s. fore botenne ban skulde ut gi
va, n. om skadan hade varit gjord med 
vilja, Sl. Sk. 9. jfr. c. 8. s. fore brutum 
1. saköra, St.* s. firi feagæld (a: bö
ter), ÖG.* s. firi biskups sak, Sm.* s. 
um dulghadrap 1. fægæld, U.* VM.* Ja 
ser kærajet saklöst )( sakt vij morj- 
gseldit, ÖG. Dr. 3: l. s. fore frijlöso, fri 
från att betala till konungen för fre
dens återfående, VG. II. Add. 7: 8; ÖG.* 
vadande vari s. (n. fore bot), ME.* s. 
fore konungi, hæraje, malsæghanda, bi- 
skupi, VG. If. Add. 7:8; ÖG * ME. Kg. 19; 
DrVl. 25: pr; 26; Chr.* s. fore kunungs 
manni, U.* s. fore allum mannum, U. 
Kk. 16:1. s. firi bondan, a: för det att 
presten ej först besöker den sjuke bon
den, Sm* vare Ja s. fore konunge, a: 
han mister ej sitt frälse, ME. Kg. 19. 
vari Jæt -st firi stsemnu, a: han är fri 
från den påföljd stämningen annars 
skulle hafva, n. alt han kunde dömmas 
ohörd, VG.* s. firi sokn, se Sokn. 
göra sik Jær mæj (a: med ed) -san, 
U. Kp. 9: 6. domari a döma.. ok sik 
-san göra, a : undgå ansvar för under
låtandet att dömma, U. p. 8:5. vare Jaen 
man s., n. om han ej infinner sig vid 
synen, VM. II. B. 17: 3. Ja ser bondin s., 
n. i afseende på viljadråp, ME.* vari 
ther om s., a: i afseende på edsöres- 
brott, Chr* gselde .. ok vari s., a : fri 
från andra böter, St.* böter annat thera.. 
vari -st, a: i afseende på skammstraf- 
fet, St.* bot i taka hænder saetia &c.

ok vari (si Jan) s., a : fri från vidare till
tal, U. M. 1: pr, 2, 3. giter han husin af 
fört.. vari s., a : fri från den påföljd som 
sedan stadgas, U. V. 2: 5. bygning ma 
at -so standa, a: egaren må saklöst låta 
dem stå qvar, U. V. 21: l. huru lsenge 
hus mago s. standa, a: huru länge ega
ren saklöst kan låta dem stå qvar, Chr.* 
vreta gar Jer falder s. nijer, a: utan 
att därför bötes, VM. I. B. 40: l. then 
komber.. ok böter.. tha ser han s., 
a: fri från lifsstraffet och äfven från 
dråpsböter till konungen och staden, 
om den sårade sedan dör (såsom detta 
i det följ. förklaras), St.* at -sum Jem 
sum &c., a: utan att han skall böta, )( 
böte III marker &c. (jfr. At 2 c), SM.* 
at -su (n. abs.), saklöst, VG.* U.* SM.* 
VM.* H.* Bj.* G.* -su, adv:er, d. s., VG. 
II. p. 27 ; ÖG.* U.* SM.* VM.* fylle ater 
iorj at -so i laghajingom, a: han skall 
icke böta om det sker då, )( ok a III 
marker i det följ., VM. II. J. 13: 1. — 
Då det heter: varin bajir -sir um agre- 
pin, VM.*, är detta svårt att förklara 
på annat sätt, än att meningen blifvit 
genom skriffel vanställd.

Saklösa, f. oskuld, a sina -su, i sin 
oskuld, a: då han är oskyldig, ej har 
giort sig skyldig till (sådant) straff, 
ÖG.* ME* Chr. Eds. 38.

Saklöst (sak laust), adv. saklöst, utan 
ansvar 1. straff. VG.* ÖG.*U*SM.* VM* 
H.* Sm. 2:1; 13: 4. not. 44; G* Sk* St. B. 
22: 2. Ja ma hon (n. bygning) s. qvar 
standa, a: ulan vidare åtal och olägen
het för egaren, ME.*

Sakna, saekna, v. a. sakna. VG.*, där 
dock -aji är felskrifvet för sankændi.

Sak saetia, v. a. stämma till ting. s. 
annan, H.*

Saksaetning, f. stämning till ting. H.*
Saksöki (saksioki, dat. pl. defin. -kio- 

num), m. (af sak sökia, se Sökia) måls- 
egare. VG.*
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Saksökiande, m. = saksöki. VG.* 
Saksökiare (sak sökiser, saksökir, sak- 

soghare, Sk.), m. = saksöki. VG.* Sk.* 
Sagvoldere, m. = saksöki. Sk * I ND. 

har d. o., i anledning af den ändrade 
bem:en af o. volde (= valda, från rå
da till vålla), fått en motsatt bem., och 
betyder svarande.

Sakseghande, se Saka seghandi.
Saköri, m. (af sak 5) saköre, böter. U.* 

SM.* VM.*ME* St.* Jfr. Skalla saköre.
Saköris brut, n. = saköri (tilläfven- 

tyrs eg. brott, hvarför botes). VG. V. 
1 ; SM.* ME.* Chr. Kg. 2: pr.

Sal, m. (af sselia) eg. öfverlemnande; 
en af de tre afdelningarne, i hvilka, 
enligt Sk.*, dråpsböterna erlades.

Sala (ssela, VM.), f. försäljning (af d.
0. brukas ännu: till salu, salubod). U.* 
SM* VM. II. J. 1; H.* ME.* St. Kp. 2: i; 
3:1; 29: pr. not. 40; 33: 4; Chr. Kp. 2: l. 
Jfr. Köp 2 b; Af-, AI-, Eg lina-, Flserp-, 
Gser-, Olsala: Handsalu fæ.

Sald, se Sseld.
Sali, sseli, m. säljare. VG. I. p. 12: pr, 

l; II. p. 44; ÖG* SM.* VM.* G.* ME* 
Chr.* lepa (piufstolet) til pripia sala, 
leda ött klandradl ting till tredje fån
gesman (jfr. Lepa I b), räknadt tillbaka 
från den närvarande inehafvaren, VG.
1. pg. 8:1 ; 13 ; II. p. 39, 46.

Salt, n. salt. VG. I. K. 1 ; II. K. 1 ; U. Kp. 
2: pr; SM. Kp. 2: pr; Sk.* ME. Kp. 3: pr. 

Saltse, v. a. salta. s. sild, Sk.* 
Saltare, m. (Isl. saltari) Davids psal

mer. Sm.*
Salter, adj. 1) salt. saltvatn ()( friskt), 

ME* St. Thj. 14. 2) saltad, s. sild, Sk. 
V. 6: 3.

Saluman, sselu man, m. = sali. VM.* 
Salenge, conj. till dess att. Sk.* 
Samalep, Sama lund, Samaledis, se Sa- 

mulep &c.
Saman (sseman; soman, suman, VM.*), 

adv. samman, tver 1. mangir s., VG. I.

p. 19:l;Br. 2. Here s., a: på en gång, 
ME. Kg. 23: 4. bapi s. piuf ok pyfti &c., 
se Bapir. tve byggia badhe s., a: de
lar af samma hus, St. B. 9: pr. alt 1. al- 
lir s., se Alder I. mange seru s., ÖG. 
Eps. 8. vara 1. sitia s., om makar, ÖG. 
Kr. 10: pr; SM.* Sm. 7: 2; Sk.* vara s. 
urn disk ok duk, se Disker 2. serva s., 
sitia 1. vara i bo 1. boskapi s., segha 
(bo) s., köpa 1. köpas s., boa i by s. 
&c. VG. I. Br. 2; II. Fr. 14; Forn. 12; III. 
117; U.* SM* VM.* G.* Sk.* sthela 1. 
röva s., VG. II. Præf. hava, alla, fa barn 
s., ÖG. Eps. 18, 19; Æ. 7; U.* Sk.* St. G. 
9: 5. bröper s. söktir, a: medan de än
nu bo tillsamman, VG.* skipta s., se 
Skipta. brinder 1. stisels bæggia pera 
(n. gops) s., o: på samma gång, U.* 
SM.* s. ganga, komma tillsamman, VG.* 
Chr. B. 8: 2. ganga I. koma i siang s., 
om makar, ÖG.* koma s., n. i äkten
skap, VG.* handum s. taka, VG * ME. 
pj. 14; Chr. Tj. 15: l. skiuter (n. bru
tet ben) skarvum s., U. M. 24: pr. falla 
s., se Falla 1. sökir alt s. stukker ok 
stubbi, o: passar ihop, U. V. 14: 9. sök- 
ias, flyta &e. s., SM.* s. hæmpta, vi- 
ghia, fisetra, bsera, Inka, U.* Sk.* haf- 
pi fyrra æghur s., om de hade jord 
inan de kommo samman 1. blefvo gif
ta, VM. I. G. 11:5. kynzimi tæls s., det 
befinnes genom älträkning att mannen 
och qvinnan äro genom slägtskap för
bundna, Sk.* sværia synder seller s., 
o: att äktenskapsförbindelsen skall upp
lösas 1. blifva beståndande, Sk.* hio- 
nalagh dömis s., U.* liggia s., om bo- 
lagsgods, U.* byar 1. skoghar liggia s., 
a: gränsa tillsamman, ÖG.* SM. B. 23: 
2 ; Sk.* Chr.* gaflar ganga s., se Gan
ga 3. s. ser bröpra bo bsest, allitt., det 
är bäst att bröders egendom är till
samman 1. odelad; troligen ett ordspråk, 
U* Jfr. Alz, Boa, Dela,Halda,Liva,Lu- 
pa, Lsesa, Sankse, Til saman, Ensamin.
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Saman binda, v. a. sammanbinda (i eg. 
och oeg. bem.). korn s., hopbinda sä
den i kärfvar, SM.* sexo (n. makar)
barnuni -bunden (jfr. Binda 1), Ö6. G.
14:3; VM.*

Saman bsera (sup. -burit), v. a. sam- 
manbära. G.* Sk. 1.189.

Saman giva, v. a. förena, man ok ko- 
nu s., a: viga, Chr.*

Saman göra (-giera), v. a. 1) samman
sätta. not ser -gör, SM. B. 20: 2. 2) sam
la. skatt s., G.*

Saman kalla (siunan-, soman kalla,
VM.), v. a. sammankalla. SM.* VM.* ME. 
B. 7: pr; 11: pr; Chr. Eds. 22, 35.

Saman koma (soman koma), 1) v. n. 
komma tillsamman, samman!räffa, före
nas. msen koma s., VM.* ME. B. 7: l; 
St. B. 8: pr ; R. 13. satir koma saman, U.* 
Sk. V. 3: 4, 7. s. i vapna skipti, msej 
vrejs vilia 1. vrejs værkuni, ME. SV1. 
2: pr; 13; St. SV1. 3: pr; 15. hvar msen 
koma saman, a: så att något brott be
gås mällan dem, St. R. 12: 2. thainoglio 
the ey s., o: flytta tillsamman, förena 
sig, Chr. Kg. 15. Jing ser -mit, ll* VM.* 
hion 1. tu koma saman, hion seru -min, 
a: i äktenskap, VG.* U.* VM* Sk. L 7; 
Add. F. 2; IV. 28. giptning ser -min, SM.* 
bolagh kom saman, bolags fse ser -mit, 
LL* ME. pg. 24. koma baji saman hor- 
domber &c., a: sammanträffa i en gär
ning, U.* baje komber saman sara bot 
ok lytes bot, a: dessa böter erläggas 
i samma mål, Chr. SV1. ind. 9. sverikes 
rike ser -mit af svea ok gota land, Chr.* 
tu gserji &c. koma saman, a: gränsa 
tillsamman, U.* SM.* tver bolstaji ko
ma saman urn gserdning, a : skola i grän
sen, där de stöta tillsamman, hålla gärds
gård, VM.* 2) v. a. sammanfoga, för
ena. tompt s., n. en sådan som är be
lägen på ömse sidor om gatan och så
ledes skild i två stycken, U.* VM. II. B.

2: 3 ; ME * frsender havse alt Jset -mit, 
a: hopsamlat, SU. I. 84.

Saman lseggia (soman lseggia), v. a. 
sammanlägga, bolagh s., U.* VM. I. B. 
15 ; II. J. 16: pr, 2 ; H.* lote s., Sk. I. 64.

Saman skriva (part. pass. -vajer), v. a. 
sammanskrifva. Ll* SM.*

Saman ssetia, v. a. sammansätta. U.* 
SM.*

Saman taka, se Taka.
Saman vighia, v. a. viga (makar). U. 

Kk. 15: 2; VM. II. Kr. 20: 1.
Samarva, adj. indecl. samarfva. St. Æ. 

2: pr. not. 69; Chr. Æ. 3: pr, 1.
Samastads, adv. sammastädes. SM.* 

ther s., St.*
Samband, n. samband, förbindelse, gö

ra s. msej konu, o: äktenskapsförbin
delse, U.* VM. II. Kr. 20: pr.

Sambia, v. a. samla. Se Försambla.
Sambland, n. sammanblandning, (kötts

lig) beblandelse. hava s. meth qvinno, 
U*

Sam bro Jer, m. sambroder, helbroder. 
ÖG.* ME * Chr. G. 1:1.

Samdyghnis, adv. på samma dygn. H.*
Samfeldir, adj. pl. samfällde, näst ef

ter hvarandra följande, siex -de ar, Sk.*
Samfrender, m. pl. gemensamma frän- 

der. Sk.*
Samfund (samfynd, Sk.), f. (Isl. sam- 

fundr, m.) 1) tillfälle då människor äro 
samlade, folksamling, sammankomst. 
VG.* SM.* Sk. I. 96; ME. SV1. 12; Chr. 
SV1. 13. s. manna, SM* utæn bondin 
giver henni (n. kunu sinni) sak firi -dum, 
= i kirkiu sella i annari samqvsemd (jfr. 
fori ölstuvu ella fori soknamannum, 
VM. I.Kr.9:5.), om mannen beskyller hu
strun (för hor) där människor äro sam
lade (och biskopens fiskal sedan an
klagar henne för brottet), ÖG.* 2) sam- 
manvaro (med någon), umgänge, hava 
s. msej manni, VG* ÖG.* Jisenistse ok 
s. manna, Sk. III. 16.
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Samfæjræ, adj. indecl. (syskon) som 
hafva samma fader, æræ the syskini ey 
s. ok (rättare seller) ey sammöthrse, o: 
om de ej hafva båda föräldrarne ge
mensamma (ty om de hvarken hafva 
samma fader 1. samma moder kunna de 
icke vara syskon), Sk.*

Sami (samma*, Sk. Jsessanue för Ja*s 
samæ, VG.*), pron. samme. VG.* ÖG.* 
U.* SM* G* Sk.* Jam s., VG. II. Ivr. 
72: pr, 4; ÖG.* U.* Sk.* ME Æ. 20. Jæt 
saina, Sk.*; abs. adv:er, likaledes, lika
så, U * SM.* H. V. 10. not. 37. sliker s., 
likadan, slikt sama, lika mycket, se Sli
ker. tolken s., se poliker. ok ejer 
s., n. som förut är sagdt, ME. DrVf>. 5. 
jfr. 2: i. i Jy sama Je Jolikt göra, o: 
på samma gång som &c. ME. Kg. 23: 5. 
ser sei sama viliande, viljande det sam
ma, i samma uppsåt och gärning, VM.* 

Samkulder (samkolder), m. kull af sam- 
syskon. dör et (n. barn) af -li 1. -He- 
num, U. Æ. 13; ME.* Jfr. Samkulla.

Samkulla (-kulli, -kolla, -kolli), adj. 
indecl. och m. af samma kull (om sy
skon), samsyskon. ÖG. Æ. 19. )( sun- 
derknlla, VG.* ÖG. G. 21: l; U.* SM * H. 
Æ. 12; pr; ME.* St* Chr.* s. brojir, )( 
sunderkulla, ÖG.*

Samlegha, f. gemensam lega. Icghia 
skip -gho, gemensamt lega fartyg, St.* 

Samleghia, v. a. tillsamman lega (far
tyg). s. skip, St.* skip ser -ght, o: af 
flera gemensamt legdt, Bj.*

Samlnpp, n. (af lop ; ND. samlöb, sam- 
menlöb) sammanlopp, folkskockning. Sk.* 

Sammöjrse, adj. indecl. (syskon) som 
hafva samma moder. Se Samfsejrse.

Samna (sampna), v. a. med dat. 1. acc. 
(af saman) 1) samla. VG.* ME.* St.* 
Chr. G. 4: i ; H. 4. 2) förena, medh -adhe 
band, gemensamt, St.*

Sampnadher, m. (Isi. safnaör) sam
ling, folksamling. St.* llokker ok 1. el
ler s., St.* Chr.*

Sampning, f. = sampnadher. Si.* 
Samqvæmd, f. (afkoma) sammankomst, 

samqväin. ÖG.* U.*
Samsyskine (-sizkini, -syjkini, -syji- 

ni, -syzkin, -syskane), n. samsyskon, hel
syskon. ÖG.* U* SM.* VM* Sk* ME. Æ. 
8:l;Ejas. 34:1; St.* Chr.*

Samsvstir (pl. -trir), f. samsyster, hel- 
sysler. G.*

Samsæt, f. enighet. U.* SM.* 
Samsaetise, v. a. sammansätta. Sk.* 
Samtalan, f. samtal, til aldra manna 

s., o: till Gotlands landsting (jfr. Gut- 
nal Jing), 1. såsom det annars säges: a 
Jing firi alla lyji (jfr. Lyjir), men icke 
czu der gemeynheit des selbin drittei- 
les, såsom detta blifvit orätt förstådt 
af T. öfvs:ren; fråga är n. om ett mål 
som icke blifvit slutligen afgjordt i sa
ma JriJiungi, och därför måste hän- 
skjutas til aldra manna s., G.* 

Samtycke, se Samjykke.
SamuleJ, samalej (samulaij, G.), adv.

1) (af lej 2) sammaledes, på samma sätt, 
likaså, lika mycket. VG. II. K. 73: 7. not. 
96; A. 3; Forn. 48. n. 2; U. 26. n. 3; ÖG.* 
U. Kk. 22: pr. n. 73; V. 28:1; SM.* H.* ME. 
Egn. 12; B. 12: pr; 24: 3. 2) äfvenledes, 
äfven. VG. II. Dr. 7; III. 76, 94; U. Kk. 7: 
6. not. 66; G.* ME. H. 4.

Samulejis (samaledis), adv. 1) = sa- 
mulej 1. U. Kk. 22: pr. not. 73; St.* Chr.*
2) = samnleJ 2. U. Kk. 15: 3. not. 37. 

Samulund, sama lund, adv. samma
lunda, på samma sätt. VG.* U.* SM.* 
H.* G.* böti s., o: lika mycket, VG. I. 
Br. 1. not. 19; G.*

Samulundum, adv. (af lund 2, dat. pl.) 
= samulund. U. Kk. 22; pr. not. 73; ME* 

Samu stæj, adv. (af stajer) samma
städes, på samma ställe. U.*

Sam vare, samvaria, se Samværa. 
Samvigilse, f.? vigsel. VG.*
Samvigsl, f. = samvigilse. VG.* 
Samvist, f. sammanvaro, umgänge, ha-
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va s. mæj man ni. VG.* ÖG.* U.* Sk.* 
ME.* Chr. DrVl. 29: l. frijlosa manna 
s., a: s. mæj frijlôsum mannum, VG* 
Jfr. Samværa.

Samvistas (sup. -as för -ats), v. dep. 
vara tillsamman, umgås. s. mæj manni, 
VG* ÖG*

Sam vit, n. I) samvete. VG.* ME. pg. 
1 ; St.* 2) förstånd, insigt. ME. Kg. 31; 
Chr. Kg. 35: pr. til -ts komin, U.* æp- 
tir bæsta -ti sino 1. Jera 1. inino, SM.* 
ME. Kg. 5: 8; 6: 5; pg. 1; Chr. Kg. 4: 8; 
5: 5; Tg. 1: pr.

Samværa (samvare, VG.), f. — samvist. 
hava s. mæj manni, VG.* U.* H. Kk. 16: 
pr.; hvartill bör läggas VM.*, där, utan 
tvifvel genom skriffel för -ro står sam- 
vario 1., i en annan hs., samværio. man
na s. ymskas, U.* SM.*

Samting, n. gemensam 1. allmän sam
mankomst; så kallas ännu en marknad 
i Strängnäs, som fordom troligen va
rit hållen lördagen näst före förste sön
dagen i fastan (jfr. Köpjinga frijer), 
och intill vår tid hölls måndagen efter 
nämnde söndag, men numera plägar 
hållas mot slutet af februarii månad. 
Chr.* Jfr. Tuneld, Geogr. öfver Sveri
ge, 8:e uppl. I. del. Stockholm 1827, s. 
343.

Samjykke (samtycke), n. samtycke.H.* 
Sk.* Chr.*

Samjykkia, 1) v. a. vara af samma 
tycke 1. mening, samtycka, s. sin i mæl- 
lum, SM.* 2) -as, v. dep. impers, vara 
(fleras) gemensamma mening, vinna de
ras samtycke, sum allnm -kis a, som 
alla äro ense om, U.* allum -ktis at, U.*

Samjykkia (samtykkia), f. = samjyk- 
ke. SM.* ME.* Chr. Kg. 4: 7.

Samtykter, adj. (part. pass. af sam
jykkia 1) som alla äro ense om. s. ok 
valder 6cc. Chr.*

Sanbani, sandbani, m. verklig dråpa
re. Se Haldbani, Rajsbani.

Sand,? sand. Sk.*
Sand blandajer, adj. blandad med sand. 

C.* VM. II. Kp. 2: pr.
Sander (n. sant, sat, compar. sanna- 

ri, -arin, -anne), adj. 1) sann, verk
lig. U.* SM.* G.* Sk.* ME.* s. ældari, 
VG* mæj sannum skælum 1. horma- 
lum, Sm.* vita, skoja, ransaka hvat Jær 
ær sant 1. sannast um, VG.* ÖG.* U.* Chr. 
Eds. 22. Jæt sannasta leta 1. vitna, svær- 
ia Jæt (n. sum) sannast ær, æptir Jy 
han sannast hitter, VG.* ÖG.* U.* ME. 
Eps. 29. sann asynar vitni, VG.* — sant, 
n. abs., det som är sannt, sanning, si- 
ghia sant, ME. pg. 1 ; St. Kg. 1: i. sant 
leta, undersöka sanna förhållandet, ÖG.* 
Jer svorn baje sant ok lagh, se Lagh 1. 
vitna ræt ok sant, se Rætter, adj. 4. 
hittis Jær sant uni, ME.* hittis sant 
Jær til at &c., om det af sanna skäl 
kan slutas att &c. ÖG.* han haver sant, 
det som han påstår är sannt, han har 
rätt, ÖG* niæj sannu, enligt sannin
gen, i sanning, ÖG.* U.* ME. Æ. 9; Chr. 
Æ. 10. Je vita æi sannarin (æn han sor), 
VM.* Sk.* hvilikin 1. hvar Jera (sum) 
sannari haver (svurit), ÖG.* U.* SM.* 
VM.* ME. B. 21: 4 ; Chr. B. 26:4. — Jfr. 
Agreper, Asyn, Ranaman, Rani, Drapa- 
ri, Forfall, Forgærning, Jartighni, Mals- 
æghandi, Sak, Saramajer, Siunættings 
gærj, FmbiiJ, Vissa, Vitni, piufnajcr, 
piuver, Osander. 2) verklig gärnings
man 1. delaktig i ett begånget brott, 
s. at sak, gærning, Jiuft &c. 1. Jær at, 
VG. I. Md. 3: 2; S. 1; FS. 2:1; II. K. 15; 
Dr. 8, 19; p. 12; Forn. 3; U. 22; IV. 19: 
1 ; ÖG.* IL M. 9: 4 ; ME. pj. 7. s. fore sak, 
Sk. 1.143, 210, 211. Ju æst s. ut Jerre 
(1. Ja) sak, iak ær egh s. at sak Jerre 
Ju giver mær, edsformulärer, VG.* 
sværi at han vet han hvarte sannan sel
ler usannan, o: vet hvarken att han är 
skyldig 1. oskyldig, VG.* han æller ho
na vita sanna æller osanna, o: fälla 1.
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värja, ME. H. 1 ; Chr. H. i. giva sannnm 
(n. drapara) sak, ÖG. Dr. 12; ME.* Chr. 
Dr Vi. 26: pr. aen sannum aer sak givin, 
ÖG. Vaja. 6:1. aen Jer sannan (n. dra
para) drapu, ÖG.* 3) öfverbevist om 
brott, a) i allm. (således äfven på 
det sätt, att den anklagade blifvit fälld 
af nämnd 1. ej kunnat fria sig med ed 
då det stått honom öppet), varja s., 
SM.* var Ja s. at (gærning), U. Kg. 11: 
i; G.* var Ja s. fore mali 1. mor Je, U.* 
faels Jen (n. af nämnd).. ok varjer s. 
at Je gerning, SM.* Ja vare han s. 
fore Je sak, Sk. 1.118. not. 15. s. 106. b) 
i synn. funnen på bar gärning 1. med 
vitnen öfvertygad. haver kona hor giort 
ok aer hon san at sak Jerre, VG. II. G. 
5. jfr. 6. gita nian at Jy sannan giort, 
göra man sannan at (n. sak), o: öfver- 
bevisa honom om brottet, VG.* SM.* 
fyllas Jön vitni Ja aer han s. at Je gaer- 
ning, C. M. 36. var Ja s. at (n. sak) maej 
fullum vitnum, var Ja s. at male (a: med 
vitnen öfvertygad) seller har ok atakin 
vijer, varjer manni vit ok aer æi s. at 
vaeri sik &c., var Ja s. at ok takin nisej, 
SM.* varjer man takin i horsæng maej 
kunu .. vari san at sak sinni, VM.* aer 
han s. at gaerj sinni )( giver man sak 
andrum, aer s. at ( )( vaeri sik 1. aer aei 
bar ok atakin), aer æi s. at )( ær har 
ok atakin, aer aei s. at vaeri sik, aer s. 
ok atakin, &c. VM.* varjer man s. at, 
n. att han ej gjort rätt innan Jrea syn- 
nudagha, VM. I. Kr. 15. jfr. II. Kr. 24: 9. 
um han aer s. fore æller han dyli &c. Sk. 
1.108. Jfr. Asannat. 4) sannfärdig, rätt
skaffens. saetia sanna maen i na* nul. ÖG.*

Sangbok, f. sångbok (inehållande de 
i kyrkan brukliga sånger). Sm.*

Sanger, m. sång. Se Aptun-, IVat-, 
Ottusanger.

Sanghus, n. sånghus, sångarnes plats 
i en kyrka närmast högaltaret, chor. 
VM * H.*

Sanghus dyr, n. pl. chordörr. VM.* H.*
Sanka (sanckae, Sk.), v. a. samka, samla. 

VG.* ÖG.* U.*SM.* Sk.* s. sammæn, Sk.*
Sankænna, v. a. = raet kaenna. hvarghi 

-ndi iak fyr sen hser, edsformulär, VG.*, 
där på två ställen genom skriffel står 
saknsedi 1. sseknseje.

Sanna, v. a. sanna, bekräfta såsom 
sann. sum (n. Jer) sanna ok vitna, VM.* 
s. msej manni, a: intyga det vara sannt 
som han säger, U.* hvem ser Jsesse 
tolf sanna, den hvars påstående de be
sanna, den som de hålla med, VM.* 
sanna bajir et, a: det samma, n. tillkän- 
nagifva sig vara förlikte, VM.* s. man
ni a hsender at &c., a: bevisa mot ho
nom såsom sannt, Sk.* giter han ei 
-nat at sva (n. ser) giort, kan han ej 
bekräfta 1. bevisa alt så är gjordt; des
sa ord passa dock ej väl tillsamman 
med det föreg. ; och här bör därför 
troligen läsas såsom i en annan hs.: 
-nan at Jy giort (jfr. Sander 3), SM.* 
Jfr. Asannat.

Sannandse, se Sannindi.
Sannind (sanind; gen. sannind för -da 

1. -dar, ME. pg. 32: pr.), f. I) sanning, 
sanna förhållandet med en sak, och 
hvad som tjenar till upplysning 1. be
vis därom. SM. J. 7:1; Chr. Tg. 34: pr. 
leta s., U.* SM. Kp. 10: 2; ME. pg. 38; 
H. 10; DrVl. 19; jfr. Utleta, skuja s., 
VM.* mæsta s., ME. Æ. 13. biskups 
naemd skal s. leta, )( lagha gaerj, a: 
undersöka om den ed, hvarom fråga 
är, i själfva saken är sann 1. falsk (li
kasom sant ok lagh, osanning )( olagh; 
jfr. Lagha gaerj, Osannind 1), ÖG.* hit- 
tir man Jaer fulla s. til, a: finnas om
ständigheter som fullt bevisa sanningen 
däraf, ÖG.* vaejia til syn ok s., allitt., 
a: till syn som skall undersöka san
ningen (jfr. Asker), U* Jfr. Lagh2, At 
letan. 2) rättrådighet, redlighet. SM. 
Add. 1: 3; ME. Kg. 5: 2; Chr. Tg. 9. Jfr.
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Sannindainan, Osannind2. 3) samvete, öf- 
vertygelse om det sanna och rätta. VG.* 
SM.* taka thet a s. sina, St.* — Jfr.
Sanninder, -di.

Sannindainan (sanundanian, H), m. (af 
sannind 2) rättrådig, redlig man. VG.* 
ÖG* U.* SM.* VM.* H* ME.* Chr. Tg. 
41: pr; SV1.12. Jfr. Osanninda man. 

Sanninder, m. = sannind 1, om ej d.
0. är f'elskrifvet för sannind. Sm.* 

Sannindi (sannandæ, Sk.), n. pi. (Isl.
sannindi, sannyndi, n. pi.) 1) = sannind
1. vita mest af -dum, G.* 2) = sannind
2. Sk*

Sar, n. sår, eg. af svårare beskaffen
het, gjordt med dödande vapen. VG.* 
ÖG.* U.* SM* H.* Bj.* G* Sk* )( bloj-
viti, blojlæti, skena, lyti, se Bl o J viti 
ficc. )( Iæst, VG. I. S. 4: pr, 1, 2, 4-6. )( 
afhog, stangæ bog, Sk.* )( slagh, SM.* 
)(, bardaghi, se Bardaghi. )( luka bagg, 
syn^r slegir, G.* riujandi 1. opit s., 
U * iarnhuggit s., U * SM * benbrutit 
s., benbrut i sarum, U.* gönumlagbat 
s. undir tvar 1. mæj undiim tvem, U.* 
SM* fnll s., U.* SM.* H.* sargha ful- 
lum sarum, VG. II. 0.1:12; IV. 9:1; ÖG* 
U. Kk. 17: 4; SM* Bj.* ME. SV1.14: pr. 
sargba fullum sarum )( sia skenu, ÖG.* 
hugga (annan) fullum sarum, VG. II. Add. 
7: l, 19; ÖG.* U. Kg. 11: l; M. 25: l; SM.* 
VM.* ME. Eps. 1 ; SV1. 2: pr, 5. hugga 
fullum sarum )( sia skenu 1. gæra bloj- 
viti, ÖG.* fiæjærtiugh s., ÖG.* hög
sto s., IL* SM.* H.*, där de svårare sår 
nämnas, som inefaltas under denna be
nämning. varja sarghajer högstu sa
rum = varja gælder, ÖG.* göra (man- 
ni) s., SM.* Bj.* G."* Sk.* hugga man 
s., ÖG.* veta (manni) s., G.* Sk.* för* 
1. sætiæ s. a man, Sk.* fa s. (af manni 
1. diur), Sk.* fa sar )( var Ja bar Jer, 
Sk.* far man s. annur ok ei döj, a: sår 
som ej medföra döden, SM. M. 19: pr. 
liggia i sot (1. sottasiæng) æller sarum,

U.* SM.* ME.* sökia s. sin, ÖG.* Jre 
marker &c. at sarum, se At 6. Jfr. Jam- 
ka, Mæta; Bana-, BloJ-, Döds-, nul-, 
HuvuJ-, Köt-, Sma-, Vaja-, Vajvæ sar;
Ful-, Hulsæri.

Sar, adj. sårad. VG* ÖG.* U.* VM.*
H. * ME.* St. G. 4: 2. göra man saran, U.* 
SM.* VM.* Bj.* ME.* St.* Chr. SV1. 20; 
hvartill äfven hör Sk.*, där yngre hss. 
för saran hafva sar. s. gör I. gior 
(pari. pass. af göra), SM.* VM.* varja
I. liggia siuker æller s. (= i sot æller 
sarum, se Sar, n.), SM.* varja s. a man
ni (jfr. AI), VG.*, där Ih. {G/, o. veta) 
tror att för uærjær bör läsas væter, i 
hvilket fall dock o. a skulle gå ut; men 
denna ändring är onödig; snarare kun
de, om en rättelse här behöfdes, för a 
läsas af, såsom då det heter: varja s. 
af ajrum, ME. SV1. 15:1 ; Chr. SV1. 16: 
i. sva saran sum osaran, så väl då han 
blifvit sårad, som om han ej hade blif- 
vit det, VM.* Jfr. Osar.

Sar, pron. se Sa.
Sara bot (pl. -böter; -bytr, G.), f. så- 

rabot. VG* ÖG.* U* SM* VM.* H. M. 
10 ; Bj.* G.* Sk.* ME.* Chr. Eds. 26, 39: 
pr;SVl. 15: pr. )( lytis bot, SM.* ME* 
St. SVd. 7:1 ; Chr. SV1. 9: l ; 20. )( læstis 
bot, se Læstis bot. fullar -böter, U.* 
SM.* Sk.* taka vij sæt ok s., allitt. 
SM* böte æptir -botum, o: såsom om 
dessa böter är stadgadt, Bj.* som skils 
i -botum, o: i balken som handlar om 
dessa böter, Chr.*; i ME. SVI. 16:1. me
nas härmed det som i allm. är stad
gadt om såraböter då ingen fred är 
bruten, hvarför här tillägges: ok senk
te for frijbrutit.

Sara far, n. (Isl. sårafar) sårande. G.* 
Sk.*

Sara gærdh, f. (af göra sar, se Sar, 
n.) = sara far. St.*

Saramal, n. 1) mål som angår sår.
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VG.* ÖG.* U.* Sk.* s. mæj vilia I. va- 
Ja, mål angående sår som äro gjorda 
med vilja 1. våda, ME.* St.* Chr. SVI. 
och SVd. rubr. -la halber, ME.* St.* 
sum 1. epter Jy i -lum skils 1. urskils, 
o: i balkarne om såramål, ME.* St.* 
Chr.* böte septir -lum, o: såsom om 
såramål stadgas, Bj.* St.* 2) sår. H.* 
Bj.* ME.* Si.* Chr. SV1. 1. )( lyti, ME.* 
St.* Chr. SVI. 3: pr; 4, 9: pr. )( blanajer, 
blodvite, drap, St.* s. ok akomur, VM.* 
s. .. varu gior, VM * vitsorj um s., 
VM.* mötas a enu Jingi JiufnaJer ok s., 
se Möta 1. 3) = sara bot. )( lytis bot, 
ME* St. SVd. 6: 2. not. 36; Chr. SVI. 3: l; 
9: l; SVd. 3. have bot sina .. s. Isekes 
bot ok bestes bot, VM.*

Saramajer, m. den som har sårat en 
annan, sänder s., VG.*, där i I. S. 1. 
utan tvifvel genom skrilfel endast står 
majer.

Sarse sak, f. = saramal I. Sk.* giva 
manni s. (jfr. Sak 2), Sk.*

Sara Jul, sar Jol (saradhul, -dhol), 
n. (af Jola) 1) sår som någon har fått 
(eg. tålandet 1. lidandet af sår). )( lyte, 
St.* böte malsseghandanum sunderlika 
fore -lit, Bj.*, där på två ställen är 
orätt skrifvet sar Julikt 1. Jolikt, så
som om meningen skulle vara dylikt 
sår. 2) = sara bot. halvo minna i -li 
)( at lytes bot, St.*, där några yngre 
hss. hafva -la botum.

Sargha (præs. saghser för sarghser, 
VG.*), v. a. såra. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* Il* Bj.* G * ME. B. 34: i; EJs. 19; 
St. Eds. 13: 2 ; DrVd. 16: 3 ; Chr. B. 46: 1. 
)( sla, ÖG.* U* SM.* VM. I. EJs. 2:2; Bj.* 
ME. B. 33: 4; St. DrVl. 2:1; SV1. 16:1; 
Chr. B. 45: 2. )( sla blojviti, blojlseti, 
skenu, se Blojviti &c. )( sla til blojs, se 
BloJ. )( göra blanad eller blodviti, se 
Blojviti. )( bæria, se Bæria. s. fullurn 
sarum, se Sar. s. til blojs, se BloJ. 
Jæn (n. sum) -aJe, VG.* Jfr. Særse.

Sarnajer, m. sårnad, sår. SM.* St.*
SarJ, se Særja.
Sar Jol, se Sara Jul.
Sarjuli, sarjole (saratoli, saradhule), 

m. den som blifvit sårad (eg. den som 
tålt I. lidit sår). ÖG.* VM.*ME.* St.* Chr.*

Saröke, saraöke, m. (Isl. särauki, sårs- 
auki, ML. GulL. M. 18; Jams. M. 11.) 1) 
sår. )( lyti, SM.* Sl.* 2) = sara bot. )( 
lytes bot, Sl.* Jfr. Kon. styr. s. 205; 
Sami. utg. af Sa. Fornskr. Siillsk., II. s. 
XIV. — Mh., D. Gl.j anför o. saaröge (sar- 
ök, saröki) i en annan hem.

Sat (dat. satu, sat), f. (af sitia; Isl. =) 
försåt, bakhåll, prov. såt (Rz. s. 571). 
sitia i satu, II* H. M. 4: 4. standa i sa
tu 1. sat, ME.* St. DrVd. 3: pr. stetia sik 
i sat (acc.), SM.* Men då det heter: 
sitia i sate, VM.*, är delta utan tvif
vel skrilfel, då e antingen bör vara u 
1. gå ut, men genom en förment rät
telse har sate i andra hss. blifvit än- 
dradt till sscte. Jfr. Forsat, -sata, -satan.

Sat, se Sander.
Sati, m., sata, f. (Isl. sata) höstack, 

såte. ÖG.*
Sater, satter, adj. såt, vänligt sinnad, 

ense. Sm.* vara satir )( dela, VM. II. 
M. 20. ksera um Jæt Je varu fyr sate 
um, VG. III. 107. so iru allir men urn 
satir, härom hafva alia blifvit ense, G.* 
msen koma satir saman, VM.* Sk.* hvat 
mam hittis sattir seller osattir, U.* hit
tas I. koma saman sattir ok skilias (at) 
osattir, VG* ÖG.* IL* SM* VM.* ME. 
EJs. 8: pr; St. Eds. 7: pr; Chr. Eds. 8. var- 
Jæ sati sin i msellin, Sk.* til Jses ser 
Jer seru sattir, till dess att tvisten mäi- 
lan dem är bilagd, VG. I. J. 20; II. J. 45. 
göra msen satta, förlika dem, VG.* Sk.* 
— Mällan sater och satter har ursprung
ligen utan tvifvel varit den skilnad, att sa
ter (nu såt) är stammordet, hvaraf kom
mit verbum ssetta, förlika; men då man 
börjat säga satter har man ansett det-
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ta som part. pass, af sætta: dock hafva 
dessa former snart, blifvil förblandade, 
så att ingen skilnad blifvit gjord mäl- 
lan dem. Jfr. A-, Osater.

Satt, se Sætia.
Saujer, m. brunn. G.*, där T. öfvs. 

har sots jfr. VSt. gl. o. zot. På Gotland 
säges ännu saud i samma bem., och en 
myrstack kallas mauräsaud, likasom 
myrbrunn.

Sax, Saxtan, se Sæx, Sæxtan.
Saÿar, m. ? pl. (Isl. såÖar, s«äÖir, f. 

pl.) sådor. ÿæt at hvarte suj> ælla sa- 
Ja, allilf., o: hvarken vått 1. torrt, om 
en hund, ÖG.*

Saÿla, v. a. sadla, hvat han -ar ail
ler silar, allitt., o: brukar det att rida 
på 1. sätta det för vagn, U.* VM. II. M. 
34: pr.

Saÿul (sadul, sadel, pl. sablar), m. 
sadel. ÖG.* U* SM.* VM.* H. Æ. 10:pr; 
G* Sk.* ME* St. G. 9: 4. s. teller sili, 
U.* VM. II. B. 27: pr ; H. V. 23:1. Jfr. Ör-
sa saÿtil.

Sajfolran, n. rån af sadel 1. andra ting 
som en ridande för med sig. VM.*

Schott, se Skot.
Se, se Vara.
Sea, se (seia; sia, G. impf, sa, pl. 1 

pers. saghom, 3 pers. saghu; sup. seet; 
sean för sea han, se Han), v. a. 1) se. 
VG.* ÖG.* IL* SM* VM. II. B. 5:1; Bj.* 
G.* Sk.* s. ater, se Ater 2. sva at s. 
ma, alt man kan se stenarne öfver vatt
net, U.* s. ok vita hvat tlicr görs, s. 
sik fore, St.* syna ok s., allitt., noga 
1. tydligt se, U.* VM. II. Kr. 21. latas, 
(vitni), visa de vifnen som han åbero
par, U.* lati sea ej» sin ok vitne sin, 
framvisa dem som skola svärja såsom 
edgärdsmän 1. vitnen, VM.* s. (sin) e]», 
emottaga den ed som görs af veder- 
parten, VG.* ÖG* SM.* VM* s. logh, 
d. s., Sk.* s. bnj)s cj>, ÖG.* bi]>ia an
nan s. hentuls ej> at sær, o: emottaga

eden af honom, ÖG.* see siælver til 
lagha sinna, emottage själf eden af ve- 
derparten, VM.* s., abs., = s. e]>, ÖG.* 
kununger vil ræfst 1. næmdir sina s., 
biskoper vil næmdir s., o: hafva dem 
samlade, ÖG.* Sm.* ME.* s. (fiærÿungs) 
næmd, broa syn, ÖG.* s. firi (barnum, 
barna go^s &c.), ÖG.* H.* ME.* Jfr. 
Fore sea 2. landskap .. ivir se, o: haf
va uppsigt öfver, n. i afseende på them 
sum almoghan ofrija, ME. Kg. 31. s. 
viÿer (sakum), underhandla om förlik
ning med mâlsegaren i dråpmål, G.* 
sia at sakum, underhandla om förlik
ning som målsegare, G.* Jfr. A-, Fo
re-, For-, Ivir-, Til-, Yederse. 2) sy
na, besigliga. VG.* U. V. 6:1 ; 17:4 ; SM.* 
VM. I. M. 20:1 ; II. M. 21: pr ; Sk.* ME. B. 
7: 3; 21: 4; St.* syna ok s., allitt. U.* 
VM. II. B. 5: 1 ; 17: 3 ; H.* Sk,* s. ok sku- 
ÿa, U.* s. skudha ok urskilia, s. ok 
pröva, St.* 3) tillse, s. ok skipa, s. at 
hvar .. böte &c. St.*

Secret, n. sigill. St. Add. A.
Segia, se Sighia.
Segl, n. segel, væria sik mæj> jîrini 

mannum framman s. ok ÿrim aptan, o:
tre män som hafva sina platser i far
tyget på roddarbänkarne framom (= för 
om) seglet 1. masten, och tre som haf
va sina platser bakom (akter om) ma
sten, SM.* Jfr. Sægl træ.

Seia, se Sea.
Sel, Selamer, Selfat, se Siæl & c.
Sele, se Sili.
Seliker, siliker, adj. (Fries, selik, selk, 

sullik &o.) likadan, slik. aliker ok s., 
SM.* VM.* Hvad första delen af d. o. 
betyder, kan ej med säkerhet afgöras; 
men då se troligen, likasom præp. a i 
det därmed sammanställda ordet, har 
afseende på det ting hvarmed jämfö
relsen sker, och det heter: dræper fæ 
annat alikt ok -kt 1. ÿæt alikt ok -kt 
ær, hvilkel kan öfvs:s: aliud sibi simi-
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le, I. fse sero alik ok -k, a: sinsemäl- 
lan lika, så synes härledningen från sse, 
sser, si g, vara ganska na lu rl ig, och ej 
hindras däraf alt ett annat ord (sserli- 
ker) finnes, där sser oförkorladt fram
träder (jfr. R-t II. 532), likasom ännu 
ett. tredje alldeles sammandraget ord 
(sliker) utan betänkande kan antagas 
vara i grunden samma ord som seliker, 
ehuru betydelsen af det qvarsfående s. 
där blifvit oigenkännlig, och ordet så
lunda förlorat den reflexiva bem. som 
tydligen visar sig i formen seliker. — 
Isl. sjåligr, af godt ulseende, kan, e- 
huru slammordet sjå svarar mot vårt 
sea, här icke tjena till jämförelse, då 
ligr endast är den vanliga ändeisen 
som svarar mot den Sv. lig, t. ex. i 
synlig.

Selskap, n. sällskap. Sk.*
Sen, adj. sen. senaster, superi, se

nast, sist, U.*
Sen (sammandr. af sijan), se Sin.
Sena, v. a. (Isl. seina) försena, för

dröja. Jset kallar -aj»a nianaj (1. mana- 
Ja), den fördröjda månaden 1. de för
dröjda månadernas (n. arf); så kallas 
den tionde månaden efler lädrens död, 
när barn då framfödes, 1. det arf som 
tillfaller ett sådant barn, U. Æ. 10:1; 
H. Æ. 10: i. not. 56. Jfr. Scnaje ari) 
Skynda.

Senarmer, adv. (af sent) senare. U.* 
H.* ME. G. 23: pr. not. 47; St.*

Scnaje ar£ n. (sammandr. af senaja 
nianaja arf, se Sena) arf som tillfaller 
barn framfödt inan utgången af (ionde 
månaden (1. eg. i tionde månaden) ef
ter fadrens död. H.*

Sent, adv. sent. VG. IV. 14: 17; U.* 
compar. senare, sennare, U. Kk. 19: 3. 
not. 18; H.* ME.* Chr. DrVI. 24. sscnare, 
ME.* senaren, U. Kk. 19: 3. not. 18. se
nar, SM.* Il* ME.* sente, H.* senna, 
U* SM.* H* ME* stenna, VM. I. B. 5:

i ; II. Æ. 10: i; J. 4. scnane, senaje, ME.* 
superi, senast, VM.* ME * sinast, G. 3: 
3. not. 36. sensto, Bj * senstuin, senestum, 
SM.* VM.* Jfr. Senarmer.

Ser, se Sin, pron. pers.
Seter, m. (af ssetta; Isl. ssettir) freds- 

medlare, den som förliker. garjer ir 
granna s., ett ordspråk, G* Detta ord
språk har äfven varit brukligt i Norge 
och på Island; se NGL. I. 40, 289; II. 
122; jfr. G. föret. s. VI.

Setter, se Ssctther.
Settunger, se Siattunger.
Sex, se Siax.
Sia, se Sea.
Sifknna, f. (Isl. sifkona) skyld 1. be- 

svågrad qvinna. systrar ok -nur, Sm.*
Sifskaper, m. svågerskap. )( frsendsim, 

VG * )( skyldskaper, SM.* ME.* Tro
ligen har d. o. ursprungligen, likasom 
Isl. sifskapr, sifjar, betecknat äfven 
skyldskap (jfr. (fujsivalagh), och såle
des icke endast svarat mot det nu bruk
liga ordet svågerskap, hvilket omöjli
gen kan omfatta äfven skyldskap, e- 
huru N-m (Bulr. II. 1?) talar om ”ge
nom svågerskap skylda personer” och 
”sv âge r 1 a gssky I d sk a p ”. Jfr. Sivi.

Sitskaps spisel (sipskafs-, syfskap-, syp- 
skaps spield), n. (Isl. sifjaspell) kränk
ning af svågerskap genom lägersmål i 
förbudna svågerskapsleder. Chr. Æ. 20. 
)( frsendsimis spiæl, U.* SM.* VM. II. Kr. 
19, 21; H.* ME.* Si.* Jfr. Skyldskaps 
spield.

Sigher, m. seger. VG.* G.*
Sigfrids dagher, m. S. Sigfrids dag, 

den 15 Februarii. Chr.*
Sighia, sseghia (segia, G. impf, sagh- 

Ji; segji, G. saglii, VG. saghe, VM. 
seghi, SM. Kk. 9: 2. pass. præs. six, impf, 
sagjis, part. saglijer, saghajer; sagher, 
VG. n. saght, sakt, saghat; sauct, VG. 
sect, G. f. acc. sagha, H. pl. n. sagh, Sm.), 
v. a. I) säga. VG. I. A. 10,11,12:pr;ÖG.*
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U* SM.* Sm* G.* Sk.* St* s. ia vijer 
1. til, ÖG.* SM. Kk. 4: 4; 12: pr. s. ne vi
jer, gen, &c., se Ne 1. manne ledh s., 
St.* s. frafall, döja Jerra, sin forfall, 
o: tillkännagifva, VG. I. Md. 1: pr ; A. 13:
1 ; ÖG* s. thorn af thclige gerninge &c., 
berätta för dem om &c. Sk.* sum 1. 
Jæt ær lagh sighia, lag segia so, VG.* 
G*; jfr. Lagh 1. s. ( Jighianda) mæssu, 
siælamæssu, VG * U.* SM.* aptunsanger 
ær saghjer, ÖG.* s. firir, föregifva, 
föreväiida, G* s. sak sagha vara, a: ait 
käromålet blifvit den andre kungjordt, 
att han blifvit stämd, H.* han var sagh- 
der fajir &c., o: sades vara, kallades, 
VG.* s. dagh, stæinnudagh, a: bestäm
ma, utsätta, ÖG.* s. Jing, hänskjuta ett 
mål till tinget (hvilket däraf kallas sæg- 
narjing), sedan det på endagen före
varit, VG.* s. landhoa af iorj, tillsäga 
honom att flytta därifrån, uppsäga, U.* 
H. J. ind. 11; ME* garje bort af s., 
tillsäga om gärdsgårdens borttagande, 
SM* s. sik (hort) af delu, afsäga sig 
del i rättegången, U.* SM.* ME.* s. 
(manni) til, tillkännagifva, Sk. I. 146, 
457, 218. s. til bygd ok byamannum, a : 
tillsäga dem om skogselden, SM. B. 18: 
3. barn til namns s., säga hvad namn 
barnet som döpes skall hafva, VG. I. 
K. 1 ; II. K. 1. til (fe) s., säga hvad han 
vill gifva, tillsäga, lofva, VG.* tillagha 
s., underrätta käranden om de mäns 
namn, med hvilka inan vill gå ed, U.* 
s. (fensmanni) til eja (gen.), tillsäga ho
nom att man är beredd att gå eden, 
VM. I. pg. 13. s. til eja, a) )( ej sin 
sea, tillsäga att man vill gå ed, ÖG. 
EJ)s. 5: pr. b) tillsäga därom alt man 
en viss dag vill af vederparten emot- 
taga den utfästa eden, ÖG. R. 7, 23: pr.; 
jfr. Til sseghn. s. (andrum) til (um fem t), 
ÖG.* s. til skiptis, tillsäga om delnings 
verkställande, SM.* s. bonda til iorj 
sinnar, tillsäga jordegaren att själf e-

emottaga jorden, afsäga sig arrendet, 
U.* s. presti til tiund sinna, tillsäga 
honom om tiondens afhämtande, SM.* 
Ja vil fek s. Jik til lasa ok nykla, o: 
tillsäga dig att einottaga nycklarne till 
låsarne (och till dig allemna dem), U.* 
annar 1. man sigs, sigs han, o: sigher 
sik, U* H. J.ind. 16. -as ur iorjadelu, 
= sighia sik (se ofvf.), SM.* -as af bor
ghan, o: afsäga sig ytterligare ansva
righet sedan han skaffat fram den, för 
hvilken han gått i borgen, VM.* Jfr. 
Eigh; Af-, Ater-, For-, Fram-, Lagh-, 
Til-, Und-, Up-, Ut-, Vi Jer sighia; For- 
saghjer, Unden sagher, Ledhsaghare, Sa- 
gha. 2) afsäga, afkunna. domber döm
der ok saghjer, Bj*

Sig la (segla; impf. pl. silgdu för sigl- 
du, G. præt. part. sighlder), v. n. 1) seg
la på fartyg. U* G.* ME. Egn. 33. 2; St. 
Sk. 9, 14, 15; Chr. J. 30: 3. bort s., IL* 
VM.* Jfr. Fara 1, Roa 1. 2) segla, gå 
seglande (om fartyg). Se Roa 2.

Sighling, f. segling. Se A sighling.
Signa, v. a. välsigna. VM* Jfr. Prim- 

signa.
Sik, se Sin, pron. pers.
Siker, adj. säker, felogher ok s., ME.* 

Chr*
Sikil, m. (AS. sicel, Holl, sikkel, T. 

sichel, E. sickle, D. segl, Isl. sigör, m., 
sigö, f., N. sigd, 6CC., af Lat. secula) 
skära, prov. sikel, sigel, segel. G.* Nu 
brukas på Gotland o. sigde som namn 
på en kort lia med bredt järn, hvilken 
brukas att slå gräs med, på några stäl
len äfven att skära säd.

Sikil (dat. sikli),? slem. s. eja snor, 
G.* Nu brukas o. sikel 1. sekel, äfven 
sagel, i samma bem. som dregel, o: 
spott som flyter ur i synn. små barns 
mungipor; utan tvifvel är detta samma 
ord som förekommer på anf. st., ehu
ru där är fråga om sådant som flyter
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ur näsan, och ej synes kunna vara an
nat än tunnt snor. Jfr. VSt. o. seglie. 

Sila, v. a. sela. Se Safcla.
Sila fylla (selo fylla), f. = sila fylli. 

St.* Chr. B. 45: 2. not. 82.
Sila fylli, f. (af fylla) selfyllnad; sä 

kallas häst 1. oxe som lemnas till ega- 
ren af en skadad dragare, att brukas 
i dess ställe, fa manni -Hr (pl.), U* Jfr. 
Silafylning.

Siiafylning (silafylling, sela fylning), 
f. = sila fylli. fa 1. fylla manni s., SM.* 
VM.* ME.* St.* Chr.*

Sild, f. sill. Bj.* Sk.* St. Kp. 16,17; Chr. 
Kp. 6: pr. Jfr. Brudsill.

Sildapund, n. ett pund sill. H.*
Si hl avi k, f. vik af hafvet där sill fån

gas. H.*
Silder, se Sylder.
Silfgærniug, f. silfverarbete. U.* 
Sillkar, n. silfverkärl. VG.*
Silfr band, n. band af silfvertråd. G.* 
Silfsmijer, m. silfverarbetare. U.* 

VM.*
Sylftal, n. värde i silfver, o: i pän- 

ningar. æptir rættæ (för -tu) -li (jfr. 
Marka tal), H.*

Sili (sele), m. sele. SM* VM.* ME* 
St.* Chr.* )( uk, SM.* Jfr. Saÿul. 

Siliker, se Selikcr.
Silke, n. silke, sidentyg. Sm.*
Silkis band, n. sidenband. G.*
Silver (syIver; silfr, G. silf, sylf, Sk. 

gen. silfs, acc. silver, silf), n. silfver. 
VG.* ÖG.* U* SM* ME. Egn. 9; Kp. 1, 2. 
&c. Jfr. Mark 1, Hovosilver, Höghe sylf.

Sinia (præs. simbir), v. n. simma. VM.* 
ME*

Simi, m. 1) band, rep (Isl. simi, ND. 
N. sinie). Sk.*, där d. o. synes betyda 
en till djurs fångande utlagd snara. I 
vårt allmogespråk brukas ännu o. sim- 
nic 1. sim i flera sammansättningar, så
som hösimme, påsasimme &e. (Rz. s. 566), 
äfven örjasimme = örjesnara, ett rep 1.

en snara att strypa någon med. Jfr. 
Frændsimi, Kynzimi. 2) nät. iæglia (ra) 
til sima, o: mot ett uppstäldt nät, ME * 
Chr*

Simonis (symonis) messa iude, f. A- 
postlarne Simons och Jude dag, den 
28 October. G.*

Sin (sinni, synnæ), n. gång (vicis). e- 
nu sinni, en gång, VG.* Sk.* et sin 1. 
sinni, VG.* ÖG* ME.* Chr.* ezin, ezin- 
ni, för et sin, et sinni, VM * at eno 
sinne, på en gång, ME.* Chr. DrVl. 27. 
fyrsta sinni, VG.* annat sin, St.* Chr.* 
a]>ru 1. annat sinni, VG.* ÖG.* VM.* 
Sk.* ÿriÿia 1. fiærÿa sin 1. sinni, VG.* 
ÖG.* C.* VM.* Sk.* St.* Chr.* at fyrsta 
1. thridhia sinni, G * St.* tvem, jirim, 
Herum dec. sinnum, VG.* U* SM.* H* 
ME.* St.* }>rim sinnum tolf, SM.* i 1. 
at Jy sinni, den gången, U.* VM.* ME.* 
Chr.* at jiy sinne ok ei længer, för 
den gången, a: så länge det målet före- 
hafves, ME. Kg. 32. hvart sin, livario 
sinne, St* Chr.* firi hvariu sinni, SM.* 
med första sin, genast (efter det att 
hunden första gången har bitits), Chr.* 
Jfr. Osin, Ofsinni, Fyræsintiugh, Half 
tbridiesinstiughende.

Sin (sina, G.), pron. pers. reflex, gen. 
sig. (hem See.) til s., till sig, VG. I. FS. 
2: 2. not. 2 ; II. K. 58; Add. 7:15; III. 116; 
ÖG. Kr. 27: pr; Ejas. 4, 5:1; Va{a. 37; Æ. 
1: 1. &c.; U.* SM.* VM.* G.* Sk.* ME.* 
St.* at s., heman fran s., se At 4, Fran 
1. sværia til s., svärja sig vara égaré, 
SM.* Si. Thj. 12, 13: pr; Chr. Kp. 5: pr; 
Tj. 32, 33: pr; 35: pr; 37: pr. sværia in 
til s., St. Thj. 17: pr. væri Jet til s., 
se Yæria. taka til s., åtaga sig, VG. 
IV. 19:1. vil ei eghandin (n. liiisin) til 
s. köpa, SM. J. 10: 2. s. i mællum, ÖG * 
U.* SM.* Sk.* St.* sinje 1. sina (för sin 
i) mællum, ÖG* U.* SM.* VM.* H.M. 9: 
1 ; J. 8: pr; Bj. 29: i ; G * sinni 1. sinne (för 
sin i) mællum, SM * sinæ i mællum, H.
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Kg. 11: pr. mællum s., ÖG.* U.* SM.*
H. Æ. 16: l; Bj. 7; ME.* Si.* Chr. Kg. 4: 
6. înælluin s. ok &c. ÖG. Dr. 5: pr ; Si.* 
I sammanställning med gen. sialfs och 
«ns har älven denna gen. sin fått til
lägg af elt s., såsom dylia &e. mæj ens 
sins eje, U. Kk. 7: 8; 14: 10; M. 24:2; 33: 
pr; 35, 43: pr; Kp. 9: 3; SM.* VM. IL Kp. 
12: 3; Bj. 5: pr; 37: 2; ME. B. 33: 2; Chr. 
B. 9: 3. not. 2; 45: l. sialfs sins, se Sialf- 
sins. — dat. sær, VG.* ÖG.* U.* ser, 
VG.* ÖG* Bj.* sir, G * sæ, VG * ÖG.* 
VM.* Sm.* Sk.* se, ÖG* Sk.* sik, VG.* 
ÖG.* U* SM.* VM.* Sm.* Sk.* sæ livæn- 
dæ, at se livande, medan han lefver, Sk.
I. 36, 58. hava sik i hande, kasta iver 
axl sik, o: i sin hand, öfver sin axel, 
ÖG. B. 28: 3. bcjws laghhok sik (a: för 
sig) up læsas, Bj. 7. halsik för hals sik, 
VM. I. Kr. 4:1. sær, adv:er, se Sær. Jfr. 
Dræpa 2, Vatter. — acc. sik, VG * ÖG.* 
U.* G.* Sk.* sværia til sik, St. Thj. 11. 
sitia sik ensamin, se Ensamin. um sik, 
se lim.

Sin (syn, n. sit, geh. &c. senz, senni 
&c. G. dat. sinæ för sinne 1. sinni, VG. 
II. Add. 11: 15.), pron. poss. refl. sin. VG.* 
ÖG * U.* G * Sk.* sværia med enom si
nom edc, o: ensam, Chr. Tj. 19. ens 
sins ejer, se pron. pers. Sin. krsever 
ut sak sina, o: böter som tillkomma 
honom, SM. M. 26: 9. bol sit, den gård 
som han arrenderat, Sk. I. 225. Jæn 
sin (n. frænda) haver mist 1. latit, se 
Mista, Lata 4. æptir sin (frænda) dræp- 
nan, U.* hini (n. sum) æptir sinum kæ- 
ra, o: sin dräpne slägting, U. M. 46. ta
ker sin (n. Jræl) ater, VM. I. G. 4: pr. 
— I förbindelse med hvar betecknar s. 
en 1. särskild lör hvardera, likasom man 
ännu säger t. ex. hvar sin gång, a: en 
gång hvardera. Jri mæn giva enum sak 
hvar Jera firi s. JiufnaJ, o: för sär
skilda stölder från hvardera, ÖG. Vaf).

32: 6. not. 19. tva mæn taka s. (a: en) 
hvar Jera, ÖGAVaja. 32: 4. mæj sinum 
(a: särskilda) vitmim hvarn Jera beta, 
ÖG.* hvar fiærJunger sit (a: etl) nöt, 
s. bujknfla i hvarn fiærjung, næmni s. 
(miætsman) hvar jiera, mötas hiorjlöta 
tva s. af by hvarinm, &c. U.* SM.* Bj. 
21: pr; G.* ME.* mötas hiorjvalla tve 
hvar af sinum by, a: tillhörande olika 
byar, ME. B. 21:6. hvar (by) i sinu hæ- 
raje, a: byar i olika härad, ÖG. B. 28: 
l. hafva sina (särskilda, n. fasta) at 
hvarre (tomt), ME. Egn. 13. Ja varu VII 
bo .. ok hvart sit bo aflat af Jæmma 
&c., a: dessa sju gårdar voro för- 
värfvade en af hvar af dessa sju bi- 
skoparne, VG. IVr. 16: 7. hvart 1. hvar 
sak æptir sinum briitnm 1. æptir sinni 
akorno 6cc., a: efter beskaffenheten af 
brottet &c. i hvart särskildt fall, se 
Hvar, Brut 4. — Sit, n. abs. sin egen
dom, det som tillhör någon, kænna He
re mæn sit, a: igenkänna ting såsom dem 
tülhöriga, VG. IV. 18: 12. klanda sit, U.* 
vita 1. vinna til sins, bevisa att tinget 
tillhör honom, VG. I. p. 12: pr; IV. 18: 
12. sværia (in) til sins, U.*(u. Sværia); 
SM.* VM.* (Sværia); Bj. 32: pr; ME.* 
sværia sik til sins, med ed styrka sin 
rätt till godset, SM.* ganga til sins, se 
Ganga 2. söki ut sit, atergildi sins, VM* 
krævi, taki ut sit, Sk. 1.18,138; jfr. Kræv- 
ia 2. Jæn sum sins 1. sit haver mist, 
Jæn sit haver latit, se Mista, Lata 4. 
gældi ater af sinu, a: af sin egendom, 
U.* af sino ut göra, Sm. 12: l. Ja mat
te han sit af hændæ, a: sinæ iorj, Sk.* 
före af sit, a: det som han har på stäl
let, VM. I. B. 24. bill Jer ræt firi sit, a : 
lösen för det intagna kreaturet, SM. B. 
31: pr. fult fore sit hava, a: full ersätt
ning för den egendom som gått förlo
rad för honom, U. V. 25:1 ; ME. H. 10. 
eig a tiujerfæ i gærji at ganga a sino,

i
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a: på den delen af gärdet som tillhör för sig. sværia hvar s., VG.* ME.* Chr.* 
kreaturets égaré, VG.* Jfr. Hava I, Na taka s. skript firi hvart Jera (n. frænd- 
3, Sialver. . sima spiæl hor ok skriptabrot) ok böta

Sin, Sen (sammandr. af sijan), 1) adv. s., a : för hvartdera af dessa brott VG.* 
sedan, därefter (postea). U. Kk. 15; 2. Hvad senare delen af d. o. betyder, är 
not. 76; \M. I. pg. 5:1; ME.* 2) conj. ovisst; äldre förf., och äfven Ih., här- 
sedan, efter det att (postqnam). VG. leda den från Isest, som skulle betyda 
I. J. 2: pr; FB. 11: l; U. Kk. 6: 5. not. 28; de för den svärjande förestafvade or- 
G-*(u- Sijanp ME.* den. Jfr. Særlæstis, Særlæstum, och R-t

Sina, se Sin, pron. pers. V. 155.
Sinalejis, se Smlejis. Sinunger, adj. (af sin, pron. poss.)

_ Smaland, adv. på sitt sätt. aen s. kaen- särskild, hvar för sig. uuej -gnin vit- 
nis hvar &c., om hvar och en på sitt num (jfr. Sin), ÖG.* 
sätt a: om käranderna på olika grun- Sir, se Sin. 
der vilja tillegna sig jorden, så alt de Siskini, se Syskini.
icke föra gemensam talan, )( aen Je de- Sitia (sytia, impf, sat, conj. sati), v.
la alli et mal, ÖG. ES. 18: pr. jfr. 17. n. 1) sitta (i eg. bem.). hugunda niaiita 

Sinast, se Sent. -ande sum kuna, G.* s. a baki, o: på
Sindal, n. ett slags siden- ]. halfsi- hästens rygg, rida, G* s. i fængilsoni, 

dentyg. )( silke och fostan, Sm.*, där St.* at Je laenger sitia, n. på värds- 
det talas om messhake, såsom gjord af huset, Si. B. 22: i. s. ok döma I. rætta, 
sådant tyg. Mht. zendal, zindal förkla- a -ande radhe, St.* fore -ande raji, 
ras af Ziemann, Mktl. Wörterb. betyda Bj* foghaten ther ute siter, n. a tor- 
ein halbseidner zeug, schettcrtaffet, sehr gheno, St. R. 5: i. jfr. pr. sum sitia um 
leicht, diinn und durchsichtig; afMüller sama arit, n. i stadens råd, St.* s. fore 
däremot (Mhd. Wörterb.) ein kostbarer raetto 1. raettenum 1. dornen, se Firi 13, 
Seidenstoff; Lat. cendalum, sandale, san- ßaetter, adj. 7. s. i naemd, memdin skal 
datum, uttydes såsom tela subserica s. sik ensamin, ÖG.* ME. pg. 31, 34: pr. 
vel pannus serirus, Gatlis et Bispanis Jfr. Aska, Kniver, Sat, Forsat, Saeta, ßruj- 
cendal, och sandale förklaras äfven be- saeta. 2) i oeg. bem. vara 1. förblifva 
tyda linteolum sericum quo sacerdos (i en viss ställning, stundom med bi- 
post communionem calicem extergit begrepp af overksamhet 1. underlålan- 
(Dufr. Gl. oo. cendalum, sandale). T. zin- de att göra hvad som borde göras), 
deltaft har ända till vår tid bibehållit s.hema, VG.* U.* VM*Sm.2:pr; G.*ME. 
sig i bem. af ett slags sämre tunnt si- Egn. 19: pr; pg. 6. s. enkia (i garji), 
denlyg, som brukas mest till foder. G* ME.* bruj siter i fæstum, se First 

Singia, se Siunga. I. s. ivir siukum 1. döJum, o: hafva en
Suuejis (sinaledhis), adv. = sinalund. sjuk 1. död människa i huset, ÖG.* s.

firi ajrum (a vaegh), a: sitta i försåt, 
Sinne, n. sinne, rada -nom eller skæ- VG.* ÖG* U.* SM.* ME. Ejas. 15,16: i; 

lom sinom, Chr.* illa til -nis, illasin- 19, 20: i; jfr. Forsat, Forsæti. s. i karls 
nad, Chr. Add. I). 3. skauti, se Sköt. s. i eghn uskifti, Sk.

Sinni, se Sin, n. 1.1. s. i hærs hand um, se Hand 2. pre-
Sinqva, se Siunka. ster sum Jar at kirkiu siter, G.* fore
Smslæstum (sinlæstum), adv. särskildt, s., se Firi 16 a. s. firi sokn, blifva lag-



sökt, ÖG.* Jæn sum firi siter, den som 
blir sökt. ÖG.* s. vij svar, o: svara, 
U.* VM.* ME. Æ. 4. s. a Jingi, H. Æ. 
16:1; SU.* s. færnt, se Færnt 2. yver s., 
vara tillstädes, Sk.* site saklös )( hal- 
de garjum uppe, VM. II. B. 17: 5. s. li- 
Jugher, ugipter, VG.* SM.* s. i forbu- 
Ji 1. banni, ÖG.* U.* SM* VM* Sm.* 
siter majer ok gærs nokkadrumber, si
ter nokkadrumber.. vil eig &c. VG.* 
siti um Jry ar, n. utan alt erlägga huf- 
vudtionde, VG.* s... mæj allum tinda, 
o: utan att betala, VG.* s. utiunda, 
Sm.* siti (o: blifve qvar på tingsstäl
let) Jær til daghrin ær urjinga, ÖG.* 
s. for börnum sinum, a: blifva qvar hos 
dem och vårda dem, Sk.* karl sat vi
ter (iorj) ok nötti, VM.* qvar sitia, 
a) blifva qvar, VG.* ÖG.* U.* SM.* Sk* 
)( ryma (undan), SM.* ME.* St. R. 17. 
siter Jo (n. hand eller fot) qvart vij, 
n. armen 1. benet, och är icke alldeles 
skild därifrån, SM.* Jfr. Qvarsæta. b) 
försumma 1. underlåta (det som skall 
göras). VG.* ÖG.*IL* SM* Sk. 1.82,178; 
111.16; V. 8; ME.* Chr.* q. s. um tiun- 
da, gengærj &c. VG.* ÖG. B. 44: i; IL* 
SM.* VM.* Sk. 1.114. q. s. mæj timida, 
lagba gingærd, almænnings öre &c. ÖG. 
Kr. 13: pr; 29:1; U.* VM* H.* ater s., 
= qvar s. b, VM.* ME.* siter sunno- 
dagb en &c., a: underlåter at t, taka skript, 
VM. 11. Kr. 24: 9. jfr. §. 10. Jfr. Firisitia. 
3) bo, vistas, s. innan sokna, i by, i 
girklandi, i bo (saman), &c. VG.* ÖG.* 
LL* SM.* H.* Sm.* Sk. 1. 163; V. 8; Chr. 
B. ind. 36 ; c. 35: pr, 1 ; jfr. Bo 2. s. a an
nars iorj I. gojse, a bole, a gamble 
tompt &c. VG.* ÖG. B. 11: i; IL* SM.* 
VM.* Sk. 1:18. s. saman barnlös, om ma
kar, Sk.* udvortes sidende, a: boende 
utom staden, Sk.* barn 1. kulder siter 
inne (i annöjughum staj), a: är i ett 
främmande hus såsom träl, ÖG.* s. in
ni firi sak, se Inni. firi bo s., a: före

slå, VG. I. A. 4: 2; jfr. Bryti. Ja skal 
landboe qvar s. (n. a bole), VG.* Jfr. 
Besitiande; Bod-, Græs-, Ilasæti; Hus- 
sætis folk, Hussætu majer, Fulsæda. 4) 
v. a. = firisitia 2. hvar sum Jaet bu Jit 
siter, SM.* 5) v. a. förrätta, hålla (eg. 
sittande), s. varj, G.* s. raetten, se Bax
ter, m. 7.

Sivi, m. (Isl. sifjungr) slägting, skyld 
1. besvågrad person. Se GuJ-, Mansivi ; 
Hunsivia.

Sivia slit, n. (af slita; Isl. sifjaslit) = 
sifskaps spiæll. )( ætsku spiæll, Sm.*

Sivyrdhning, se Sævirdning.
Sizskini, se Syskini.
Sija, f. sida. tva sijaer (för sijur), 

på två sidor, åt två håll, H.* fytzmaen .. 
uppa badhæ sidber, a: på båda sidor 
boende (jfr. Nijan), Sk.* atta .. a ba- 
Ja sijor, o : på brudgummens och bru
dens sida, ME. G. 7: l. vidlier bot a ba- 
dha sidhor, n. säljarens och köparens, 
St.* til ryggia i aettene ok a badhe si
dhor, a: fäderne- och mödernesidan, 
Chr. Æ. 4. man a sama sidho, a: på fä
dernet 1. mödernet, Chr. Æ. 3: pr. a ba- 
dha sidhor iordægenda ok fæægenda, 
Chr. B. ind. 10.

Sijan (sijen, syjan, sydæn), 1) adv. 
a) sedan, därefter (postea). VG.* ÖG.* 
IL* SM.* VM* G* Sk* en s., se adv. 
Æn. eptir (Jet) s., G.* s. ær (relat.),
efter del att (postea quod, postqunm),
VG.* ÖG* VM. II. M. 8: pr ; Sk* s. sum, 
d. s., ÖG* SM. B. 22: 2. s. en (relat.), d. 
s., G.* s. ther (relat.), d. s., Sk.* b) vi
dare, ytterligare, åler. ÖG. G. 20; SM.* 
VM.* G.* Sk. I. 94,105 ; Add. B. 7; V. 3. 
epik; St.* æn s., se adv. Æn. c) dess
utom. ok s. böte edsörit, St.* 2) (utan 
efterfölj. relat.) conj. a) sedan, efter det 
att (postquam). VG.* ÖG.* IL* SM.* VM.* 
G.* Sk.* b) då, när. s. ransaka skal, 
G* — Jfr. Sin.

Sijar, adv. senare. G.* Jan et s. sei,
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fastän det sker senare än det hade bort 
ske, G.* Talesättet: Jo at siöarr se 
har fordom varit mycket brukligt äf- 
ven i Norge och på Island; se Jams. 
Landabr. 1, NGL. I. 6, 8, 9,12,100 &c. ; 
Gunni. Ormst. saga, c. 9. Jfr. G. föret, 
s. VI.

Sijari, adj. senare, varja (at) vit- 
nnm s., hafva flera vitnen (eg. blifva 
senare färdig med sina vitnen, hvilkas 
af hörande fordrar längre tid), )( hava 
iammargh vitni, VG.* Att meningen af 
de anf. orden är den här uppgifna, e- 
huru man snarare kunde tro motsat
sen (jfr. adv. sijer, mindre, Isl. siöar- 
ri, adj. senare, äfven mindre, ringare), 
hvarför ock Ih. (Gl. II. 531) öfvs:r: si 
alter testibus inferior fuerit, h. e. si 
pauciores habuerit testes, är klart af 
sammanhanget, enär det vore orimligt 
alt antaga att vitsord, och således bätt
re rätt, skulle tillerkännas den, som i 
afseende på vitnen var underlägsen; jfr. 
VG. III. 86.

Sijarmer (sidhermer), adj. compar. 
senare. Chr.*; jfr. Vara fru dagher. si- 
Jarster, superi. U.*VM.II. Præf.jH.Præf. 
not. 12.

Sijarmer (sijermer, -mera), adv. com
par. senare. U,* H.* ME.* St.* Chr. G. 
2:2. sidharst, superi. St.*

Sijer (sith, Sk. pl. sijir), m. sed. VG.* 
U.* SM * G.* Sk.* Jfr. ösijer, Osijugher.

Sijer, adv. compar. (Isl. siÖr) min
dre. am s., än mindre, VG.* SM.* egh 
Jy 1. Jæs s., icke dess mindre, ÖG.* 
ME.* St.* Chr.* sizst, superi, aldra s.,
u *

SiJIa, adv. (Isl. siÖIa, D. siide) sent. 
Se Arla.

Sido arf, n. sidoarf. Chr. Æ. ind. 3.
Siju langer, sijolanger, adj. belägen 

sidlångs utmed, aker 1. by ligger s. mæj 
vægh fram 1. vij sund seller sio, U.* 
VM. II. B. 3, 17: pr; ME. B. 6: pr; 21: pr;

Chr. B. 7: pr; 26: l. göjning skal -ng 
ma*}} tompt Iseggias, ME. B. 4: i.

Sidolangs, adv. sidlångs. Chr.*
Sijvæne (sidhvani), m. sedvana, ga- 

mul lagh 1. gamal rsetter ok s., U. Kk. 
7: 5. not. 53; SM.*

Sijvsenia, f. sedvänja. ÖG.* U.* H.*
Sial (siæl, siel), f. själ. VG.* U* SM.*

G. 1. giva annöjughum frælsi 1. ga*ra 
bro firi s. sina, o: för sin själs salig
het, ÖG.* stande Jaet a s. bondans, o: 
vseri Jet mej eje ens sins, såsom i de 
tillagda orden meningen tydligare ut- 
tryckes, SM.* Jfr. Bijia 1, Giva 2, Lif 1.

Siala dagher, m. själadag. förste s. 
aeptir mikialsmsessii dagh, näste mån
dagen efter Michaelis, åtminstone i Ska
ra stift, där flere dagar i veckan näst 
efter Michaëlis höllos heliga under 
namn af själadagar (ej den samme som 
alla själars dag, 1. dies animarum, hvil- 
ken var den samme som dies commé
morations fidelium defunctorum, se 
Sialamsessu dagher), VG. II. K. 54; jfr. 
Lat. gl. o. dies animarum.

Sialagift (siælagift; sialogift, VM.), f. 
1) själagåfva (a: gåfva för själens sa
lighet, jfr. Giva 2), gåfva 1. testamen
te till kyrkor, kloster &c. VG.* U.* VM.*
H. Kk. ind. 14; Bj* Sk.* 2) afgift till 
presten för begrafning och själamessor. 
SM. Kk. 11: rubr. full s., Il* SM* VM*

Siælagæf, f. 1) = sialagift 1. Sm.* 2) 
= sialagift 2. vari thet seist.. i s., o : 
det är i detta afseendet det äldsta, om 
det ock är det yngsta till åldren, Sm.* 
af allum Jem han (n. boudin) s. firi gi
ver, Sm.*

Siæla gæld, f. = sialagift 2. full s.,
U.*

Siselagöma, f. själavård, sætia præsti 
-mo i hænder, Sm.*

Sialamæssa (siæla-, sialomæssa), f. sjä- 
lamessa, messa för de döda som hål
les i Romersk-katolska kyrkan. VG.*
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OG* U.* SM.* VM.II. Kr. ind. 7; c. 7: pr, 
i; H. Kk.8; Sin.* fullar -sur, U.* VM. 
II. Kr. 16.

Sialamæssu dagher, in. 1) s. septir hæl- 
ghunamæssu dagh, alla själars dag (dies 
animarum, dies commemorationis jide
li um sanctorum defunctorum), den 2 
November. VG.* 2) förste s. æptir mik- 
ialsinæssu = förste siala dagher &c. (se 
Siala dagher). VG.*

Siælar Jarf, f. själens nytta. U.* 
Siæla vaji, m. själavåda. VG.*
Sialf bot, f. inålsegarens andel af bö

ter. lytis böter æru sva mjkla sum -teu, 
o: soin målsegarens andel af sårabö- 
terna (jfr. Halver), ÖG.*

Sialfræji, n. = enræji. mæj s. sinu 
(n. herdens), o: ban (n. bondin) böj 
hanum eig Jæt, VG.*

Sialfsins, sialfsins (sialf sins, sialfs sins, 
sialsins, siælsins), pron. poss. indecl. sin 
egen. VG.* ÖG.* ü.* SM.* VM.* H.* Bj.* 
G.* ME.* St.* Chr.* (i ÖG.* m. fl. äfven 
upptaget under Sialver). af s., n. iorj, 
ÖG* at s. (n. heme), se At 4. Om se
nare delen af d. o. se Sialver.

Sialfskut, siælfskot, n. själfskott, ut
satt till villdjurs dödande, göra 1. gil- 
dra s. i skoghi, U.* VM. I. B. 44: l; II. 
M. 5: pr; H. M. 8:1. Fr. öfvs:r d. o.: ’\skud 
som löses mod en ved hans egen med- 
virkning”; af hvilken alldeles oriktiga 
uttydning ej kan fås något begrepp om 
ordets verkliga bem., 1. om anlednin
gen till namnet. Han citerar endast ME. 
GulL. Landsl. 58. (NGL. II. 142), där 
ordet förekommer i alldeles sanuna bem. 
som i de Sv. lagarne; och alt namnet 
icke betyder att någon lossar skottet 
mot djuret med dess egen medverkan, 1. 
mot den människa som händelsevis däraf 
får skada, utan det gillrade spjutet af- 
skjuter sig själft, är mycket tydligt. EJ., 
som i allm. icke upptager ord ur N. ia-

garne, har dock detta, som endast öfvs:s 
”selvskud”. Jfr. Biorn-, Ælgspiut.

Sialfsvald (siaelfs vald), n. 1) egen 
magt, fri vilja, mej s. ok obijin )( ep- 
tir bön æller bu J annars, SM. M. 20: 2. 
not. 48. 2) rättighet att efter eget godt- 
finnande göra något, hafi s. vera .. eja 
fara, hafi s. um gipta &c. G.* havi (Jaer)
s. a, VM.*

Sialfsvili, sielfs vili, m. (Isl. sjalfvili) 
1) egen vilja, mij s. sinnm utan Jvang, 
G.* ohijin mæj s. )( eptir bön æller 
buj annars, SM. M. 20: 2. 2) vilja, upp
såt. mæj s., SM. M. 17: 2; pg. 5: pr.

Sialfviliande (siælf-, sialfsviliandis ; 
sialsviliandi, SM.), ad j. själfvillig, af e- 
gen vilja. VG.* ÖG* SM.* G* ME. EJs. 
20: pr; DrVJ. 9; St. Eds. 15: pr; DrVd. 6: 
pr ; Chr. Eds. 16: pr; DrVd. 7: pr.

Sialogiff, -mæssa, se Sialagift, -mæssa.
Siælorôkf, f. omvårdnad för själen. 

SM.*
Sialvasæt, siælvasæt, f. enskild förlik

ning. VM.*
Sialver, siælver (sielfr, G. n. -lft), pron. 

själf. VG.* ÖG.* U* G.* Sk.* s. annar, 
JriJi &c., han själf jämte en annan, två 
andra &c. U.* SM* VM* St.* Chr* -vum 
1. -van sik, sig själf, S!;.* gen. -Ils, f. 
-va (för -var), egen. hans -Ifs, VG.* 
ÖG.* SM. Kli. 15:4. not. 37; VM.* St* 
-lfs hans botin (jfr. Sialf bot), ÖG.* i 
sin -lfs skogh, i sit -lfs hus, vidher- 
lægning sina -lfs, i sinnm -lfs skoghi, 
a tompt sinni -lfs, af sinnm -lfs pæn- 
ningum, a sina -Ifs væghna, VG * U * 
SM. Add. 8; St.* sialfs sins, se Sialfsins. 
firi -va (gen. f.) sina svnd, VG.* af Je- 
ra -lfs pænningum, U. Kk. 6: 6. no i. 84. 
-vra (gen. pl.) Jera, SM. Add. 1: 3, 5; 
VM. II. B. 15: l; ME.* — Att i de här 
anf. exemplen gen. sialfs förbindes med 
pron. poss. sin 1. ett annat pron. poss.,
t. ex. i sit sialfs hus = in sua ipsius 
domo, är ganska naturligt; men då sin
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i st. f. att böjas i öfverensslämmelse 
med del subsl. hvartill det hör, blifvit 
forvandladt till en med sialfs samman
hängande gen., såsom då man sagt mæj 
sialfs sins forseo i st. f. ni. s. sinni f., 
VG. IV. 14:17; af sialfsins kandvierkum 
i st. f. af sialfs sinum h., ÖG. VaJ. 1:3, 
är sin ej behandlad! som pron. poss., vi
lan som en med sialfs sammansatt gen. 
af pron. pers., då sin således hör till 
personen likasom sialfs. Denna sam
mansättning hade ej kunnat klandras 
om sin i alla sådana ställningar hade 
blifvit oförändrad!, enär sin såsom gen. 
af pron. pers. är lika oböjligt som gen. 
min (till iak) och Jin (till Ju); och 
det hade då ej varit oriktigt alt säga 
t. ex. ma;]) sialfs sin forseo !. handvær- 
knni; men genom ett oklart begrepp 
om beskaffenheten af detta sin, som i 
nämnda ställning redan är en gen., lå
nad till pron. pers. från pron. poss., har 
man försett denna gen. med en ny gen., 
emedan man tyckt att det med sialfs 
förbundna sin också borde hafva ett 
s i slutet. Till denna förvirring kan 
det hafva bidragit, att man icke alle
nast sade til sin, till sig (se pron. pers. 
Sin), utan äfven til sins, men sins är 
då verkligt pron. poss. n. abs. (se pron. 
poss. Sin). Det sålunda såsom ett mis- 
foster tillkomna sialfs sins måste eincd- 
lertid, sådant det råkat blifva, anses 
som ett sammansatt pron. poss. indeed., 
hvilket ock ofta finnes skrifvel sam
manbundet, och äfven utan s vid sialf; 
se Sialfsins. Denna förvända samman
sättning har sedermera dragit med sig 
andra dylika, då pron. poss. min och 
Jin blifvit gjorda till bihang vid sialfs, 
så att man skrifvit sialfs mins 1. Jins 
(se R-t II. 521), och så förekommer 
äfven, med subjekt i fem., firi sialvra 
sinna (i st. f. pron. poss. sinni) gærj, ÖG. 
Dr. 9: l; siirlfra sinne (för sinom) edlie, St.

B. 15: pr. Men alt sin i förbindelsen 
med sialfs i vårt äldre språk ej alltid 
så förvrides till ett bihang till sialfs, 
visa de ofvan anf. exemplen, där det 
rätteligen heter sin, sit, sina, sinum, 
sinni sialfs (då sin ordentligen böjes 
som pron. poss.), och ej sins sialfs; icke 
häller inträffar delta alltid i Isl. såsom 
Münch och Unger {Det oldnorske sprogs 
gramm. s. 93) uppgifva (jfr. R-l anf. st.); 
hvaremot Grimm (Deutsche gramm. IV. 
352 o. f.), som anmärker alt sainman- 
ställningarne mines, dines, sines selbes 
finnas i Fht. och Mht. skrifter, äfven- 
som mins, sins, haers selves i MNederl., 
besynnerligt nog tror att i de nordiska 
språken ”aldrig den genom sialfs, sjalf- 
rar, sialfra förstärkta gen. af pron. pers. 
brukas för att därmed omskrifva pos- 
sessivum” (anf. st. s. 362). — Samman
ställningen sialfs sins har gifvit anled
ning till en annan lika beskaffad, då 
man i st. f. o. sialver sagt en, ensam, 
och således liuej ens sins eje för ens 
sinom eje, o: ed som han ensam skulle 
svärja ; se Sin. Med sins i de auf. sam- 
manställningarne är äfven att jfra. sins 
liestum och det nu brukliga sins emällan.

Siang, siæng (sæng, dat. -gu; -gi, H.), 
f. säng. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* 
Bj.* G.* Sk.* liggia i s. samu, se Lig- 
gia 1. givi tva öra til s. lucnna (n. hus
kono), o: liil hennes giftermål, VG.* 
vita s. sina, vela hvar hon har sin säng, 
och där, men icke på något hemligt stäl
le, framföda sitt barn (jfr. NGL. I. 375, 
376, 394), G.* Jar liennar s. ir ok hen- 
nar bairn, G.* iorja köp innan -gar, 
o: inällan föräldrar och barn 1. mällan 
syskon, U.* H. J. ind. 3. drap innan -ga, 
se Drap, Innan siænga drap. Jfr. Sa- 
man, Lagiigifter; Barn-, Gifta-, Hamar-, 
Hor-, Sotta siang.

Sianga ganga, f. sänglag, samlag. ÖG.*
Senga kleji, n. pl. sängkläder. G.*
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Siænga köp, sænghar köp, n. = bol- 
köp. U.* VM. I. G. 11: 5 ; II. Æ. 8: 3 , H. 
Æ. 9: i. -pit halder saman, se Halda 17.

Siænga laghi, in. sängkamraf. mista 
-gha sin, om hustru som hindras att 
ligga tillsamman med mannen (jfr. Siæn- 
ga læghi), U *

Siænga læghi, sænglæghe, n. sänglag, 
mista -ghi (för -ghis) sins, o: sänglag 
med sin man (till dess att hustrun blif— 
vit kyrktagen efler barnsbörd), U.* 
VM. II. Kr. 8:1 ; Sm.*

Siængar alder, m. afföda af ett äk
tenskap. ÿær skils s., o : skiljes mäl- 
lan barn af olika kullar, U.* H. Æ. 12: 
pr. (ærvi) aldrigh s. annan (n. s.), U.*
H. Æ. 12: pr., där dessa ord genom 
pleon. uttrycka samma mening som de 
föreg. : servi ok aldrigh kulder kull. gæf 
ok köp innan s., o: mällan makar 1. 
mällan föräldrar och barn (jfr. Siæng), 
U.* dræpa nokon innan s., o : sitt barn
I. syskon, )( bonde dræper husfru sina, 
H.*

Siængar alster, n. = siængar alder. U.* 
VM. II. Æ. proi. gæf ok köp innan s. 
(jfr. Siængar alder), U.* H. Æ. ind. 9. 
dræpa nokon innan s. (jfr. Siængar ai
der), U*

Siangaran, siænga ran, n. inkräktning 
af en annans äkta säng (genom hor). 
IL* SM.*

Sængaslæt,? = siænga aider, æ mæÿan 
qvart ær i s., siÿan uti ær s., VM.* 
Senare delen af d. o. är troligen sam
ma ord som vårt nuvarande slägt (Isl. 
slekt, Fht. slalit, slahta, Mht. slaht).

Sænga stukker, m. sängstock, säng
bräde. VM.*

Siar, se Sior.
Siatti, siætti (siate, sætti, sæti), num. 

sjette. VG.* ÖG.* U.« SM. B. 3, 7: 2. &c. 
VM.* Sk.* ME. Æ. 13; pg. 13: pr. half 
s., VG.*

Siattunger, siettunger (settunger), m.
1) sjetting, sjettedel. -gs attunger, se 
Attunger 1. Jfr. Sætungsmæn. 2) så kal
lades de sex delar hvari Gotland var 
indeladt, så ait hvar treding var de
lad i två sjettingar, och hvar sjetting 
inehöll flera ÿing 1. hunderi, G.* )( 
hunderi, ÿriÿiunger och land alt, G.* 
I den ofvf. s. 241 nämnda D. förord
ningen angående Gotland af 1618 upp
räknas de ”sex settings tingh som aff 
arrildtz tid ere forordnede”, tillika med 
”de andre (hinge som under samme set
tings (n. ting) ere liggendis” (Handl. 
rör. Skandin. hist., XXX. s. 376-7) ; och 
i den äfven ofvf. s. 377 anf. berättel
sen om Gotland af 1654, s. 380, 381, 
uppräknas dessa sättingar och ting en
ligt landets dåvarande indelning. Sch. 
(Gutal. s. 195, 243) slutar oriktigt af 
orden hundere adir sechstenteilc, G. II. 
50: 3, att siettunger och hunderi betyd
de d. s., och denna mening finner han 
fullkomligt bekräftad på ett annat ställe, 
II. 53, där hvarken hundare 1. sjettin
gar nämnas, ulan dinghe och dritten- 
teyles dinghe, och att äfven dessa ord 
icke betydde d. s., är mycket tydligt.

Sætungsmæn, m. pl. män som livar 
för sig ega en sjettedel af ett visst 
ting. VG.*

Siau, Siauandi, Siauneter, se Siu, Siun- 
di, Siunæter.

Siax, siæx (sæx, sex, sax), num. sex. 
VG.* ÖG.* U.* Sm.* G.* Sk.*ME.Kg.22, 
32; G. 2: 2. &c. man vijier binda, vita 
ficc. line}» s. mannum, fylla a man s. man
na vitni, s. mæn skiilu væria æller fælla 
(a: en af sex män bestående nämnd), 
næmpna s. mæn &c. U.* SM.* H.* ligge 
til s. manna, o: en nämnd af sex män, 
St.* s. thusand, Sk.*

Siaxtan, siæxtan (sæxtan, saxtan), num. 
sexton. VG.* ÖG * U.* H.* G.* sæxtan- 
örtogher, se Ortogh.
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Sæxtandi, num. sextonde. VG. IV. 14: 
16 ; 15: 16; 16: 16; VM.*

Siæxtighi (siextighi, sæxtighi), num. 
sextio. U* G.* St.*

Siaxtantighi, num. sexton gånger tio, 
hundradesextio. ÖG.*

Siaxær Jer, adj. (af ar, f. 1) försedd med 
1. inrättad för sex åror. -ært skip, i yng
re hss. sex aarers skiff, Sk.*

Siel, m. se Siæl.
Sielfr, se Sialver.
Sio lij, f. sidan af ett bärg, sluttan

de mot en sjö. H.*
Sior (sio; siord, Bj. siar, G. syö, sö, 

Sk. gen. sioa 1. sio för sioars dat. defin. 
siomim; pl. sioar), m. (Isi. sjor, sjår, sær) 
1) sjö. VG.* U.* SM.* VM.* H* Sk.* ME.* 
St. Sk. 3: pr; 5,13: l. &c. var Ja utbyrjis 
kastajer ut a sion, o: från den sidan 
af fartyget som är vänd ut åt sjön, 
)( in til lands, Bj.* sænda pæninga til 
sios, o : använda dem till sjöfart och 
handel, St.* Jfr. Almænnings sior. 2) 
svår sjögång, koma i hafs nödh ella 
sio, St. Sk. 11: i. af sia Ja varjar ai, 
man ansvarar ej för sjön, n. om far
tyget af vågorna lösryckes, G.* Jfr. 
Ofse, Ofsinne.

Siostrand, f. sjöstrand. frisk s., strand 
vid insjö, där vattnet ej är salt, )( salt 
vatn, St.*

Siu (syv, VG.* siugli, VM. siau, G.), 
num. sju. VG. I. B. 2: pr; J. 2: pr. &c.; U.* 
SM.Kk. 2: pr; Æ.rubr.&c.; VM.*G*Sk.* 
s. mæn af næmdinni, se Næmd 2 a.

Siukaman, m. sjuk människa. H.*
Siukdomhcr (sinkdom, dat. -msc för 

-mi, Sk.), m. sjukdom. VG.* ÖG.* SM.* 
Sk.*

Siuker, adj. sjuk. VG. I. K. 14: 2, 3 ; A. 
13: pr. &e.; ÖG. Kr. 12: pr; ES. 12: pr. &c.; 
U.* SM. B. 26:1; pg. 4: pr; VM. I. Kr. 4: 
1; Sm. 7: 3; 9:1; Sk.* ME. G.4;Æ. 6:6; 
Egn. ind. 34. siuksmans för sinks mans, 
U.* Jfr. Sar, adj., Barn siuk, Osiuker.

Siulter, se Suiter.
Siunattinger, se Siunættinger.
Siundi (siauandi, G.), num. sjunde. 

VG. I. B. 1: pr; IV. 14:7.&c.; ÖG.*U*SM. 
Conf.; Kk. 11: pr. &c.; G.* s. dagher, n. 
teptir ut lär u dagh, VG.* Jfr. Halver, 
Majer 1.

Siunga (singia, G. part. pass. sungin), 
v. a. (Isl. syngja) sjunga, s. (Jighianda) 
messu, bruj-, sialamæssu, ottosang & c. 
VG. 1. Kk. 14: 3; IL K. 28. nott. 6, 7,10; 
ÖG.* Sm. 8; G.* s., abs., = s. messu &c. 
VG.* Sm. 8. æi fyrr a*n sungit aer, = 
æi fyrra aen aeptir inaessu, såsom i det 
följ. säges, U.* -ge (n. sialamesso) Jaen 
(n. praester) aeptir komber, VM.*

Siunka (sionka; sinqva, G. impf, sank), 
v. n. sjunka (i vatten). G. Hist. 1. um 
Jörn sum siunka, o: drunkna, såsom i 
det för eg. säges, VM. I. G. 14. hindra- 
dags gif ma hvarte s. aeller flyta, o: här 
gäller ej den invändning, att det som 
är gifvet antingen sjunkit 1. flutit bort, 
a: morgongåfvan skall utan all invänd
ning utgifvas, H.* Jæt ma æi i eldi 
brinna ok æi i vatni s., låntagaren må 
ej fria sig från ersättningsskyldigheten 
med den invändning, att det lånta krea
turet omkommit i eld 1. vatten, VM.* 
thaet (gods barnanna) ma æi s. ella 
brinna fore barnomen, barna gods ma 
ey s. eller brinna, o: det skall utan all 
invändning utgifvas till barnen, St.* 
Chr.* a hafi nider s., drunkna, G. Add. 
5: 2.

Siunæter (siaunetr, G.), f. pl. sju dygn. 
VG.* SM.* VM* H.* -natta dagher, VG. 
III. 120. -natta frest, G. 32. i saniu -nät
tum, i samma vecka, inom sju dygn, 
G. 26: pr. Jfr. Nat 2, Siunætta tak.

Siunætta tak, n. borgen som enligt 
VG.* gafs då någon i en annans för
var hade funnit ett honom frånstulet 
ting, och löftesmannen ansvarade an
tingen, i händelse detta hade skett på
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landsvägen, därför att det klandrade 
tinget skulle på sjunde dagen därefter 
framvisas hemma hos den, i hvars för
var det blifvit funnet (s. til hus ok til 
hems, hrötar tak), 1. ock, om inehafva- 
ren sade sig hafva lånt det klandrade, 
att detta på sjunde dagen skulle upp
visas hos den, som uppgafs vara lån- 
gifvare. Jfr. Brötar tak.

Siunættinger (siunattinger, synættin- 
ger, sinættinger, siunæ tinger), m. (af 
siunæter) eg. en tid af sju dygn; ut
sättandet af sjunde dagen (efter till
sägelsen), då, enligt VG.*, en samman
komst skulle hållas med den som man 
antingen ville tilltala för vissa brott, 
1. med hvilken man hade att göra i 
vissa civila angelägenheter; äfven själf- 
va sammankomsten som hölls på sjun
de dagen, gæra -ng, utsätta sjunde da
gen till sammankomst; gaera -gs (firi 
garji mans); visa (manni) -ng, d. s.; sök- 
ia (til) mæj -gi; sökia Jrea -ga; vara 
mau vi]» -ng, a: tillsäga tredje man 
därom; ater sighia firi tvem (-gum) mæj 
lagha forfallum; siu natta gamal skal 
s. vara, o: på sjunde dagen efter det 
tillsägelsen skett skall sjunättingen hål
las; halda -ng (firi manni), infinna sig 
på utsatt dag hos den 1. dem, med hvil
ka man vill hafva sammankomst; in 
halda -ng, d. s.; a -gi, på själfva sam
mankomsten. Jfr. Siunættings dagher, 
-gærj; prenættinger.

Siunaettings dagher, m. den dag, på 
hvilken sjunätting hålles. VG.*

Siunaettings gærj, f. = siunættinger. 
sökia mæj s., sanna s. halda, VG.* 

Siutan, num. sjuton. VG.* s. ok tju- 
ghu, tretiosju, SM.*

Siutandi, num. sjutonde. VG.* U.* Sk.* 
Siutighi (siu tiugh, siu tiugU|), num. 

sjutio. Sk.* siutighiförste, St.Tldd. A. 
Siuja (siude, Sk. siauja, impf. pi.

sujii, G.), v. a. sjuda, koka. G.* Sk.* Jfr.
SuJ, Siijnautar.

Siu^er (sujier), m. (Isl. sjéör) pân- 
ningpung. fara mæj sækki ok -])i, allitt., 
o: för att sälja och köpa, U.* Jæn sum 
-J haver diupastan, o: som har bäst 
råd att betala, U.* ÿa ær s. oJals ma- 
Jer, se OJals ma Jer. fraelsan man sæl- 
ia ok i -J læggia, allitt., o: sälja ho
nom som träl, VM.*

Siuærings bâter, m. båt som ros med 
sju åror. VG.*

Siaegl trae, se Sæghl træ.
Siæl, f. &c., se Sial &c.
Siæl (siel, sæl, seel), m. (Isl. selr) 1) 

sjel, sjelhund. H.* 2) sjelspäck och sjel- 
tran. Bj.* St.* obraender s., sjelspäck, )( 
brænder s., sjeltran, St.* Jfr. VSt. o. sel.

Siel amer, selamer, m. tranâm, trau- 
tunna. St.*

Sielfat (sæl fat, selfat), n. = siel amer. 
St. Kp. 21: pr. not. 2; §. l.

Siælfsins, Siælfskot &c., se Sialfsins &c.
Siælia, se Sælia.
Siæng, se Siang.
Siætti, Siæx &c., se Siatti &c.
Siokiare, se Soknare.
Siö rövare, m. sjöröfvare. Chr.*
Siô ænde, m. änden af en sjö. vid s., 

)( sidholanger vid sio, Chr.*
Skaf, n.? (Isl. =, N. skav) afskafven 

bark af asp och vissa andra träslag, 
hvilken, såsom bruket ännu är i Sve
riges nordliga landskap, nytjas till föda 
åt den smärre boskapen; prov. skaf, 
skafvel. Se Skaf skogher.

Skafl, n.? ätliga frukter af trän och 
andra växter. G.* Detta ord är ännu 
i bruk på Gotland, men endast i bem. 
af träfrukt. Jfr. Skafl Jiuver.

Skafl Jiuver, m. en tjuf som stjäl väx
ande ätliga frukter (t. ex. rofvor, är
ter &c.). U.* H. M. ind. not. 31.

Skaf skogher, m. skog, hvaraf skaf 
tages, prov. skafskog. VM.*
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Skaft, se Skapt.
Skaina, se Skena.
Skakhælda, f. ett slags hälla, som sat

tes pä hästar, troligen en sådan som 
nu kallas skäckhälla, och består däri, 
att grimskaftet är bundet vid hästens 
framfot (Rz. s. 237); med skak menas 
ock kedjan som fästes vid en band
hunds halsband 1. vid en klafve (Rz. s. 
576). H.* Ih. uppgifver (i Dial. Lex. 
s. 149) att d. o. på hans tid brukades 
på Gotland i bem. af hästefjätrar; men 
det lär numera hafva försvunnit; i Gl. 
II. 550. antager han att sista stafvel- 
sen af d. o. icke är annat än en till 
ordet skakel tillagd ändelse, hvilket 
dock är uppenbart oriktigt, enär det 
ej kan vara något tvifvel underkastadt 
att o. s., likasom de ännu brukliga or
den gånghälla, hoppliulla &c., betyder 
hvad dess senare del tydligen tillkän- 
nagifver, n. ett slags hälla, och det så
ledes endast är dess första del som 
behöfver förklaras.

Skal (dat. -lu), f. skål. skælla all (n. 
bénin) i -lu, om alla benen äro så sto
ra, att de klinga då man kastar dem 
i en skål (jfr. Muldug), ÖG.* bain sum 
i -lu skielder, G.* en half s., G. 63: 3, 
af hvilket ställe synes att de där om
talade skålar voro af en bestämd stor
lek. taki vijer skiaujm ok -lum, se 
Skiaujia. Jfr. Hiern skal.

Skal, n. se Skall.
Skalbathe (skalvetlie, skalbag),? skarp

sill, hvassbuk (clupea sprattas, Linn.); 
Sk.* Att d. o. betecknar en fisk af säm
re slag, men liknande den vanliga sillen 
(clupea harengus), synes af anf. st., där 
det stadgas att all sill som saltas skall 
vara lika god, och utan s. Enligt be
näget meddelande af Herr Professor S. 
Nilsson är s. samma slags fisk som van
ligen kallas brud sill (eg. broddsill), 
hvaraf stundom en betydlig mängd fån

gas vid Skånska kusten. Jfr. S. Nilsson, 
Skamlin. Fauna, IV. 516 o. f., där dock 
det ifrågavarande namnet icke förekom
mer.

Skal buj> (skalla budli, skalz buj»), n.
I) bud om inställelse till skallgång, fa 
s., ÖG.* 2) själfva inställelsen vid skal
let. næt ok s. uppe halda, fri for næt- 
iuni ok -budhi, C hr.*

Skalker, m. (Isl. skalkr) 1) tjenare. 
Se Marskalker. 2) skalk, skälm. Sk.* 

Skall (skal, skaal), n. (eg. starkt ljud, 
hvaraf skælla) skall, skalljagt, så kal
lad! af rop och buller, hvarmed det 
samlade folket drifver djuren upp ur 
deras gömställen, i s. ganga I. koma, 
fylghia s., &c. ÖG.* SM.* VM.* ME * Chr.* 
varjia firi s., se Firi 2. Jfr. Nætia-, Var- 
gha garda-, Vargtia skall; Skælla.

Skallabrut, n. brott mot ordningen 
vid skall. Chr.*

Skalla budh, se Skal buj>.
Skalla fogate, m. skallfogde, befäl- 

hafvare vid skall. Chr.*
Skalla læghe, n. en landsträcka, hvars 

inbyggare skola tillsamman deltaga i 
skall. Chr.* ödis iord ligger i s., Chr.* 

Skalla lægis mæn, m. pl. invånare i 
ett skallaläge. Chr.*

Skalla rætter, m. det som enligt lag 
bör iakttagas i afseende på skall, ly- 
dugber til -ræt allan, o: till att göra 
allt det &c. Chr.*

Skalla saköre, m. böter för förbry
telse mot lagarne om skall. Chr.* 

Skallavræt, f. (af vræka) skallgång. 
VG.*

Skalpa, v. a. (Isl. skalpr, svärdskida) 
förse (svärd) med skida, -pat sværji, 
skyggia ok s. (sværjj), ÖG.*

Skam, f. 1) skada. VG.* 2) skamm. G.* 
Jola sltMua ok skaÿa (i hvilken sam- 
manstälyPng a för rimmets skull är til— 
lagdt vid o. s., jfr. Re]>e), VG.* 3) skam
lig gärning. Chr.*

É
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Skamber, adj. (Isl. skammr) kort. Sk.* 
Jfr. Skamt, Sksemma, v. a., Skæmta.

Skamma, se Sksemma, f.
Skamt (skamp ÿær för skampt ÿær, 

VG.), adv. (n. af skamber) kort(tid). s. 
(j>ær) æpter, VG.* Sk.* skæmber (Isl. 
skemr), compar. IL* SM. B. 9: 3 ; VM. II. 
Æ. 10:1.

Schannerlogh, n. pl. lag för Skanör. 
Sk. V. 7: rubr.; jfr. skanör logh, V. 5: 
rubr.

Skaansker (skoiisker), adj. Skånsk, 
-ske men, bönder, Sk.* -ske lovböger, 
o: handskrifter, Sk.* -sk mark, se Mark 
2.

Skanung, m. Skåning. Sk.* -gæ bön
der, -gæ logh, Sk.*

Skannngs bo, m. invånare af Skå
nings härad i Västergötland. VG.*

Skap, n. pl. (Isl. sköp) manslem. Bj.* 
G.* St.* snæra skal læggias um s. hans, 
ett straff för mannen som begått hor, 
och på detta sätt skulle ledas omkring 
i staden af den brottsliga qvinnan, som 
var belastad med stadens stenar (jfr. 
Mantul), St. G. 10: 2, hvarmed kan jfs. 
stadgandet i Lübecks lagar om den 
brottslige mannen: de schal getoghet 
werden van deme wiue bi deme pinte 
dor de stat in den stråten vp vnd ne- 
der (Das alte Lüb. Recht, herausg. 
von Hach, s. 249, 407, jfr. s. 198; Hit. 
Gl. o. pint). Jfr. Skapt 4.

Skap, n. skåp. St.*
Skapa, v. a. 1) skapa, hemen var -aj>er, 

Sk.* 2) tillskära (kläde 1. tyg till klä
der). s. ok skæra, n. tyg (ill kläder, 
ÖG.* -at klæjii, a: tyg, VG* Sk* Chr.* 
-a}» kkrj)i (pl.), tillskurna kläder, ÖG.* 
jfr. Skipa. — Jfr. Oskapa^er.

Skapare, m. skapare. SM.*
Skaparvi, m. bröstarfvinge (eg. den 

som är skapad 1. född till arfvinge). ÖG.* 
rsetter s., VG* ÖG.* ME.* Detta ords 
eg. bem., hvilken ock synes åsyftas då

det säges raetter s., är troligen den an
förda; en vidsträcktare bem. af laglig 
arfvinge i allm. förekommer i Grg. Ar- 
fa-f). 118. (Fs. I. s. 223, 224). Första de
len af d. o. härledes af Ih. från skap, 
manslem; jfr. Skæptarvi.

Skapt (skaft; schaft, Sk.), n. 1) käpp. 
alna langt s., ÖG.* Chr.*, hvarmed, an
gående det i ÖG. B. 14. och Chr. be
stämda sättet att mäta gärdsgårdars 
höjd, må jfs. Gr. RA. s. 550. iord fra 
sig göra med s. ok skæl, Chr.*, afhän- 
da jord med iakttagande af en sym
bolisk handling, som äfven omtalas i 
ett köpebref af 1341 (Sv. Dipl. n:r 3558), 
där det heter: scotamus.. cum omni 
ratificatione et modo legnm vestgoto- 
rum dictis skapt et umfærd, och hvar- 
vid tillgick så, att en käpp vidrördes 
af fästarne till betecknande af köpets 
afslutande; af hvilken sed, såsom S-k 
s. 235 anmärker, endast återstå rvoces 
ipsce skaft och skö t ning, quæ di- 
cuntur de tabulis sive instrumentis iu- 
dicialibus super contractu factis" (så
som ännu säges skaftebref, skaft, 
fastebref, sk af t a, taga fasta, se Rz. o. 
skaft); den i sammanhang härmed stående 
seden vid adeliga bröllopp, att då mor- 
gongåfvan gafs, ett spjut (glafven), med 
en därvid fästad hoprullad fana, af fa- 
starne vidrördes och sedan utkastades 
genom fönstret (hvilken högtidlighet 
fortfarande medgafs genom K. stadg. d. 
17 Dec. 1644 §. 3, men ej alltid iakttogs, 
såsom man finner af K. stadg. d. 19 
Dec. 1668 §. 3, där det föreskrifves att 
”hela brölloppsacten på en allena dag 
förrättas, anten glafven kastas 1. icke”), 
fortfor däremot ännu på S-ks tid (se 
anf. st. s. 162, 163); detta påminner äf
ven om det ej närmare kända bruket 
af en kalle vid lottning, hvarvid kaf- 
lens bruk utan tvifvel var ett sätt att 
bestämma lotterna (jfr. Kafli), äfvensom

É
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om bruket af en käpp, en gren 1. ett 
halmstrå vid öfverlemnandet af fast e- 
gendom, hvaraf uttrycken mit hand und 
halm, mit halm und mund, manu et fe- 
stuca &c. (Gr. RA. s. 121-133) ; jfr. Træ. 
2) mätstång. reb ok s., Sk.* Då d. o. 
(skaut) i D. allmogespråket betyder ett 
mått af två stora steg, som då räknas 
för 3 alnar (det. säges t. ex. ”den ager 
er 10 skaft lang”, a: 30 alnar), däraf 
skafte (skaute) 1. skafte af, att mäta ef
ter skaft (Mb. Dial. L. o. skaft), så här
leder sig denna benämning tydligen 
från en måttstock af 3 alnars längd 
(nu i Skåne kallad trealnastock), mot 
hvilken längd två stora steg anses sva
ra. 3) skaft, handtag. Se Grimu-, Haka-, 
Spiuts-, Oxa skapt; Skæpta. 4) manslem 
(n. den del däraf som ordet tydligen 
utmärker, = T. ruthe). skap mæj -ti 
(då skap betecknar det hela), Bj.* G.*

SkarlaJ), n. (Isl. skarlat) skarlakans- 
tyg. G.*

Skarvar, m. pl. skarfvar, de motsva
rande ändarne af ett brutet ben. (ben) 
skiuter -vum saman, benet växer till
samman med skarfvarne, läkes tillsam
man, U.*

Skarjia, se Skærÿa.
Skatta, v. a. 1) skatta, betala skatt. 

St. Kg. 20: 6. not. 13. 2) värdera. St. Kg. 
10: pr. not. 19; Kp. 7. n. 64.

Skattabonde, m. skattebonde. Chr.* )( 
frælsis hion, Chr.*

Skatta ior]>, f. skattejord. ME.* Chr.* 
)( frælsis iord, frælses gots, Chr.*

Skatter, m. I) egendom, varor. Se 
Köpskatter. 2) skatt, utskyld. G.* Sk.* 
St. Kp. 19: pr. not. 1; §. 1. n. 53; 20: pr. n.
4 ; Chr.* )( lejmngslami, H.* konungs s., 
H.* St.* göra konunge skat, Chr. Add. 
A. Jfr. Skyld.

Skat gilder, adj. (Isl. skattgildr) = 
skatskyldugher 1 och 2. ME.*

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xll

Schat giældh, n. (Isl. skattgjald) = skat
ter. Sk*

Skattman (skatman), m. uppbördsman, 
som emottager skatter, konungs (ræt- 
ter) s., U.* H.*

Skatskylder, adj. == skatskyldugher 2. 
ME.*

Skatskyldugher, adj. skattskyldig, 1) 
om människor. SM.* ME. Kg. 6: 4; 26. 
not. 5 ; Chr. Kg. 5:4 ; 30: pr. 2) om jord. 
ME. Kg. 26; Chr.*

Skaut, se Sköt.
Ska]>a, v. a. med dat. 1. acc. skada. 

ÖG* SM * VM.* H. M. 9; Bj.* ME. B. ind. 
8; c. 26: 3; SV1. 16: pr; St. Sk. 3: 2; 8; 
Eds. 4: 1. s. biorn til döjis, SM.* nu 
-ar (n. fæ) kalvi, o: (ill lifvet, ÖG.* j>æt 
skaja ÿæn sum &c., o: skadan blir hans, 
han skall ersätta den, VM.* Jfr. öska- 
dadher, Oskadder.

Skathefang, n. (af fa skatha, se Ska- 
j>i) liden skada. Sk.*

Skaÿa gæld, n. skadeersättning. VG.* 
H.* Sk.*

Skathalike, adv. skadligen, så att ska
da sker. Sk.* Jfr. Oskadhlika.

Skaÿaliker (skadhliker), adj. skadlig. 
SM.* nokot som -kit ær, St.*, där utan 
tvifvel skada af eld åsyftas, till hvars 
släckande obehindrad tillgång till vatten 
är nödig.

Skaÿalôs, adj. 1) oskadad, som ej li
dit skada. H.* Chr.* 2) skadeslös, hvars 
lidna skada blifvit ersatt, göra man 
-san, VG.* Jfr. Skajialösa. 3) som ej 
gör 1. vållar skada, oskadlig, graf ær 
s. manm', Sk.*

Skajialösa, f. skadeersättning (hvari- 
genom den som lidit skada görs ska
deslös). hans -so göra, ME.*, där dock 
för hans -so tilläfventyrs bör läsas han 
skajialösan, såsom några hss. hafva. 
Teige stadga af 1345 har hans skaÿa- 
lösn, hvilket sannolikt är skriffel för 
han skajtalösan, om ej ska]>alösn är ett
t- 70
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subst., af samma bom. som skajalösa, 
hvilket ej synes (roligt. Chr. Kg. 18: pr. 
inehåller en y tterligare vanställd läsarl.

Skajalöst, adv. oskadligt, utan ait 
göra skada. Sk.* s. andrum, ÖG.* Sk.* 
ME* Chr. B. 33: 2.

Skaja ma Jer (skaJaman), m. en man 
som tillfogat en annan någon skada. s. 
mans, U.* SM.* VM.* H. M. ind. 17 ; ME.*

Skaji, m. skada. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H.* Sm. 5: 3; G.* Sk.* ME. Kg. 9: 
4; 10:2; 24. Jten sinn a garj komber 
Jær s. gik in giniim, o: den som den 
delen af gärdsgården tillhör, genom 
hvilken kreatur inkommit som gjort ska
da (jfr. Koma 1), VM.* fa skaja (n. Jtrr) 
af man &c. VM. M. 23 ; jfr. Skathefang. 
vil fæ væghia -Ja, a: att blifva slaget 
af den som förföljer det och vill laga 
det, ÖG. B. 15: pr. Jfr. Frome; Aker-, 
Broa-, Pa‘nninga skade.

Ske (impf, skede; sketæ, præf. part. 
skteet, Sk.), v. n. ske, göras. G. 51. not. 
30; Sk.* Chr. Kg. 24: pr; 26: 1; 27: pr; B. 
ind. 36, 48. &c.

Skeling, se Skillinger.
Skelskörsk, adj. från staden Skelskör 

på Seland. Sk.*
Skena, f. (Isl. skeina, obetydligt sår, 

skråma) sår 1. annan kroppsskada, med 
1. utan blodsutgjutelse, tillfogad med 
vapen som ej är dödande, t. ex. en stång. 
ÖG.* VM.* )( sar, VG.* ÖG. EJs. 1:8; 
12; Vap 8: pr; Æ. ind. 23; ME.* Chr.* )( 
fulstrri och afhug, ME.* Chr.*; jfr. Full- 
særi. )( halsar. Sk.* )( blojviti, se BIoJ- 
viti. full s., ÖG.* full s. )( blojsæri 
1. hujsverf och fullsteri, SM.* fitejter- 
tiugh s., Jriggia marka s., ÖG.* s. be
tecknas, utan att ordet namnes, då det 
talas om att sla mæj stang teller ste- 
ne, hvilket, om ej större skada där
med blifvit gjord, ansågs som mindre 
svårt än blokhogg, SM.* sia -nu, VG.* 
St. Eds. 4: l; )( hugga, ME.* St. Eds. 26;

SVd. 5; Chr.*; )( sargha, ÖG. Vap 16: l; 
ME.* sia -no blanaj tella blojvite, )( 
hugga ftilliim sarnm, ME.* St. Eds. 1: pr; 
Chr.* sia annan fulla -nu, ÖG.* sla- 
ghin fulla -no, )( huggin kötsar, ME * 
St. SV1. 9: pr; Chr.* Jfr. Vaja skena.

Skena (skaina, part. pass. n. skaint, 
G.), v. a. (Isl. skeina, skada genom rifning 
1. lindrigt såra; AS. scænan, sönderbry
ta, förstöra) 1) tillfoga sår 1. annan 
kroppsskada med vapen som ej är dö
dande (jfr. Skena, f.). VG.* ÖG* ME.*, 
där dock orden teller s. troligen först 
tillkommit genom skriffel, hvilket blif
vit på fordom vanligt sätt rättad! ge
nom de tillagda orden teller skiuva, 
hvarefler både felet och rättelsen ge
nom misförslånd blifvit afskrifna och 
igenfinnas ännu i ME., där likväl i någ
ra hss. s. är ändradt till skitita; om 
man däremot kan antaga att orden tel
ler s. böra hänföras till de föreg. bry
ta Jer hus, och beteckna någon huset 
tillfogad skada, höra de auf. ställena 
till den nedf. under 2 upptagna bem:en. 
)( hugga, Sk.* 2) rifva sönder, s. kleji 
mans, G.*

Skena, v. n. skena (om hästar). SM.*
SkeJ, f. (Isl. skiÖ) sparre, läkte. Se 

Arja-, LiJ-, Yinsked.
Skift, Skifta, se Skipt, Skipta.
Skicka, v. a. förordna, stadga. Sk.* 

Chr.* Jfr. Til skicka.
Skila, f. (af skilia) eg. urskilning, ut

redning; afgörande, förordnande (me
rendels om lagmannens dom), laghmans 
s., ÖG.* U.* SM.* VM.* næmda manna 
s., VM. II. pg. 14: i. Jfr. Laghskila, Skil- 
ning.

Skila majer (skadia ma Jer), m. 1) skil
jesman. VM.* 2) domare. ÖG. R. 22: pr., 
där d. o. tydligen betecknar samme man 
som i det följ. (§. l.) och det föreg. (21: 
l.) kallas domarin; alt en yngre hs. har
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-mænnin, såsom äfven i gamla edit, af 
ÖG. läses, är icke af någon vigt, då a 
och æ ofta omväxla i hss.

Skild, se Skyld.
Skilder, se Skylder.
Skil fall, n. underlåtenhet alt gå den 

ed (granzla ej), hvarigenom hvar och 
en af grannarne i en by borde fria sig 
från mistanken för en där begången 
slöld. böta s., VM.* Anledningen till 
benämningen synes vara den, att af- 
sigten med denna ed var atl det måt
te urskiljas hvilken af grannarne som 
var den brottslige.

Skilia (præs. skil, impf, skildi, part. 
pass. skilder), v. a. 1) skilja, åtskilja. 
U. Kk. 11: 2. not. 40; Æ. 1: 4. &c. s. bol- 
staja sina nuej garje, SM.* tve bya 
vilia sik nuej garje s., a: med gärds
gård skilja mällan sina egor, ME. B. 21: 
6. skili stang rörtegha sunder, a: vi
se gränsen mällan legarne, U.* -Ii Ja 
bolstaja i mijvatnc (rättare: -li Ja bol
staja mijvatn), SM.* -1 egb undan, n. 
husen från lösörena, ÖG.* ey nia ban 
-tes JæJæn, n. från kongsgården där 
han arbetar som träi, Sk.* -æs frail 
garn, förlora sina nät, Sk.* -Idef vij 
bol, arf, delo, fæjerne &c. ÖG.* U.* SM.* 
H.* G.* ME* s. mojor vijer bo, a: från 
förvaltningen af egendomen, VG.* s. 
kunu vijer bondæ ok eghn, Sk.* -1 sik 
sijan vijer (granna), SM.* s. sik un
dan, undandraga sig, Sk.* vari Jær bi
skoper vijer -lder, a: biskopen har se
dan ej med den saken att göra, Sm.* 
vari ther vidher -de, a: uteslutne från 
rättigheten alt köpa sådana hudar, St. 
Kp. 14: 4. tha han han vidher sik -I, a : då 
han (genom gäldens betalande) skiljer 
käranden från sig, St.* huru -1 (at) 
landslagh ok roja ræt, a: i hvilka de
lar skilnad är däremällan, U.* sva ini- 
kit -1, där är endast den skilnaden, Sk.* 
s. at, se Atskilia. Jfr. Enskylder. 2)

skilias, v. dep. skiljas åt. )( saman ko
ma, U. Æ. Prol.; M. 29: pr; SM.* )( hit
tas, U.* SM.* VM.* nur ii, hion &c. s., 
VG.* Sk.* St.* s. vij konu, man, kir- 
kiu, bo &c. VG. II. G. 14; III. 95 ; U.* H.* 
G.* Sk.* ME* bonde -ls vij Jiuf, a: 
lemnar honom från sig, VG. I. p. 3:1; 
II. p. 27. Jiæne hvar for sik (n. Je) 
sum vijer skilias, ME.* s. Iran man- 
ni 1. skipi, SM.* Bj.* Sk* St. Sk. 15. s. 
at, se Atskilia. 3) v. impers, eg. skil
ja människor från hvarandra, göra dem 
oense; komma i tvist 1. strid. -I sokn, 
nuen, tva kirkiur &c. (um iorj, markar 
sksel &c.), VG.* ÖG.* H.* Sk.* -1 Jem 
a kirkiuvægh, a: om de råka i strid, 
U.* SM.* kan Jem s. lim kastet, Bj.* 
-1 Jem (n. Jær) um, VM.* ME.* St.* en 
ÿaim taker s. uni, eu ider skil um, G.* 
-1 Jem a 1. at, se A-, Atskilia. -I by 
vijer annær (n. by), bol (acc.) -1 vijer 
allæn by, Sk.* Jem -1 yvir, Sk.* mæn 
-1 inbyrtlies, de komma i strid med hvar
andra, Sk. V. 3: 4. 4) urskilja, -lin Jæt 
XII mæn Jcra mælluni, SM. pg. 10: i. 5) 
bestämma, s. hvat gamul lagh værit ha
ver &c. U.* s. til lutar (gen.), bestämma 
hvarderas andel i gärdsgården, G.* som 
tve mæn skilia, Chr.* s. inanni iorj til 
væjia, bestämma jord såsom pant åt ho
nom, a: pantsälta henne, VG. I. J. 6: pr; 
II. J. 14. utan sva se fore -lt, a: förut 
aflaladt, VG.* vita .. for hvariu (n. cjs- 
orji) han haver -lt, a: för hurudan 
ed han hade bestämt att han gick i 
borgen, H.* en vægher skils, a: be
stämmes huru han skall gå, utstakas, 
U.* ME.* Chr. B. 1. 5) afgöra. huru (n. 
man skal) urn Jukka s., ÖG.* Jæssa 
skrift skal s. Jeræ 1. Jem i mællin, Sk.* 
s. manna mællum huru &c. St.* 7) dom
ina, i synn. om lagmannen (eg. urskil
ja hvad som är lag om ett förevaran
de fall), laghmajer a lagh s., VM.* 
ME.* Chr. Tg. 41: i. laghman -1 (a mal)
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ræt landslagh, U.* VM. II. pg. 13, 19. 
domara agha lagh s., SM.* laghman -1 
ater 1. -1 gilt (Jæt doinari dömde), U.* 
VM. II. pg. 13, 19. laghman -1 domarans 
dom gildan, SM. pg. 8: 1. sum laghman- 
der -1, SM. Kk. 2: 3. Jörn -1 iæk &c., n. 
lagmannen, se Jak. Jöm -ls (n. af lag
mannen) lagh for sik, ME.* domarans 
domber -Is gilder 1. ogilder, n. af lag
mannen, SM.* æn Jo at æi se lagh Jæt 
(n. domarin) -ldi, VM.* Jæn rætter 
sum hanum var -lder, o: tilldömd, ÖG.* 
laghman a han (n. den valde konungen) 
til krunii &c. s., U.* SM.* ME.* skiæ- 
likæ troligen genom skriffel för skilia, 
och däremot skilder för gilder, VG.* 
8) stadga, förördna. böte &c. (sva 1. æp- 
tir Jyj sum skils, = sum lagh sighia, 
VG.* som lagh skilia, Chr.* bot sum 
-ls, o: såsom det är stadgadt, ME.* 
sum -lt ær 1. var, sum fyr var -It, sum 
framlejis -ls, &c. VG * ÖG * SM.* ME * 
St.* Chr.* sum fore -ls, såsom förut är 
stadgadt, se Firi 16. sum framlejis -ls 
1. för var -lt firi drap 1. biltugha 1. frij- 
lösa mæn 1. frælsan man (jfr. angående 
Cal:i misförslånd Majer 4), ÖG.* sum 
-ls 1. -lt ær 1. för var -It i drapa ma
lum, vaja botum, drapa botum, hem- 
sokn & c., se Drapamal &c. sum -ls (firi) 
i botum, se Bot 3. samu lagh -as um 
værka, o: är stadgad, SM.* vidher bot 
som ther om -ls, o: som om ett sådant 
fall är stadgad, St.* Jörn sum -ld æru, 
som förut äro bestämda, ÖG. B. 9: 3, 
jfr. pr. all annur mal æn -ld æru, än 
nu äro bestämda, ÖG. B. 22. Ja skal 
lands asyn s. mælli Jerra, VG.* sum 
Jer (n. a Jingi) -ls, ÖG * s. firi fæst 
1. gift, förrätta dessa handlingar, se 
Fæst 2, Gift 4. — Jfr. Hæl, f.; Fore-, 
Dr-, Dt skilia; Lagh-, Oskilder; Skæl.

Skillinger (skelling, skeling), m. 1) 
pänning, pänningsumma (af visst belopp), 
lagha s., se Lagha skillinger. Detta ord,

hvars ursprung och eg. bem. är oviss 
(jfr. Bw. Diet. o. scill), brukas ännu i 
anf. bem. i sammansättningar, t. ex. köp- 
skilling. Jfr. Fridhskillinger. 2) skil
ling, ett D. mynt, hvaraf, såsom mån
ga yngre hss. af Sk. visa, på den ti
den 10 gingo på en mark, och 2 1/a vo
ro lika med 2 öre. Sk.* dansk s., Sk.* 
Jfr. Hvidt. Såsom betecknande ett visst 
skiljemynt har d. o. varit brukligt både 
i Sverige, Norge och Danmark, till dess 
att en annan indelning af riksdalren, 1. 
den nu så kallade kronan, i ören, blef 
i dessa länder införd.

Skilnajer (skiælnajer, skialnaJer), m. 
(af skilia) 1) skilnad, skiismessa. U.* 
SM.* ME.* 2) gränsskilnad. Se Bolsta- 
Ja skælnajer. 3) oenighet, tvist, strid. 
St. G. 4: 2; Sk. 2. s. komber (brajlika), 
ær, värjer manna mællum, VG.* ÖG.* 
U* SM.* Sk.* ME.* St. Eds. 8, 10, 13:pr; 
17; SV1.13. bra Jer s. ()( lang avund), 
ME * St.* Chr * Jfr. At-, Drskilnadher.

Skilning, f. pröfning, afgörande (jfr. 
Skila), laghmans s., SM.*

Skin, n. skinn (af djur). St.* tvælyt 
1. blaskorin s., H.* vighra manna s., 
skinn som i skatt, erlades af alla va
penföra män (af hvarium bogha, H. Kg. 
7.), VM.*, där tre slags skinn, i fråga 
om skatt, nämnas, hvarom se Bihanget 
o. bælskin. Jfr. Buk-, Bæl-, Get-, Gra-, 
Har-, Kat-, Kidhlinga-, Kith-, Lam-, Le- 
Jungs-, Lækatta-, Mardh-, Smaskin.

Skina, v. n. 1) visa sig, synas, hiern- 
skal skin, G.* Jfr. Skynia. 2) ske (I. 
visa sig såsom inträffande), skaji skin, 
G.* — De här uppgifna två bem:er äro 
icke så vidt åtskilda, att de måste hän
föras till två olika ord; då likväl bem:na 
äro olika, är det ganska naturligt att i 
T. öfvsren meningen uttryckes med två 
olika ord; svårligen torde däremot det 
försöket lyckas, att, för bemrens skull,
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härleda det här under 2 upptagna skin 
från ske (R-t I. 119, 505), hvilket ord 
dessutom i senare tider från Tyskan 
blifvit upptaget i de nordiska språken, 
och ej finnes i någon äldre Svensk lag 
än Chr. (se Ske), för att icke tala om 
en afskrift af G. från år 1587 efter en 
hs. af 1470.

Skinnari (skinder, Sk.), m. (Isl. =, ND. 
skinder) eg. en som tager skinnet af 
djur; garfvare. YTG.* Sk.* St.* Chr.*

Skinna tal, n. antal af skinn 1. hudar. 
St.*

Skin varninger, m. skinnvaror. St.*
Skip, n. 1) skepp, fartyg. VG.* ÖG.* 

U* SM.* VM * H.* Bj.* G.* Sk.* ME. Æ. 
6: pr; B. 38: l; St. Kg. 20: 7; Kp. 16, 20: 
l. &c. )( bâter, St.* bater seller annat s., 
H.* siaxært s., Sk.* i -puni ok i skær- 
ium, allitt. ÖG.* Jfr. Haer-, Kaup skip; 
Skipa. 2) = skipvist 2. Jæt ær lagha 
lcj> linger (a: leÿungslami) fiughur (tu, 
VM.) s. af hundari hvariu, U.* VM. II. 
Kg. 7:1; att med s. här ej menas skep
pen som vid sjötågen skulle utrustas, 
utan de afgifter, dels i säd och dels i 
päuningar, som i 4 terminer om året 
erlades i fredstider, är klart däraf, att 
de 4 s. som i U. nämnas, uppenbarli
gen äro samma 4 skeppvister som, en
ligt hvad i det följ. föreskrifves, utgå 
då konungen æi vil siselver ut fara ok 
æi hær sin utrikis sænda, och hvilka 
återigen kallas s. då det slutligen sä- 
ges att de två sista skeppvisterna sko
la med päuningar utgöras, 40 marker 
i hvart s., o: hvar skeppvist; samma 
stadganden läsas i VM., där de tu s. 
som i början nämnas, äro de två för
sta skeppvisterna som erläggas i säd, 
hvarefter, likasom i U., nämnas de två 
skeppvister som erläggas i pänningar 
med 40 marker i hvart s. Då sålunda 
dessa s. bestämmas för de år då leding

ej utgick, kan därmed icke menas skep
pen som utgingo i leding, hvaraf ock 
är tydligt att lagha lejmnger betyder 
ledungslamen; såsom ock i VM. slut
ligen säges om dessa 4 skeppvister: 
ÿætta hetir lejiungs lame; om den verk
liga ledingen är det däremot som det 
stadgas då i båda lagarne säges: vil 
kununger siælver utrikis fara &c.; ut- 
skylderna voro i det fallet alldeles o- 
bestämda, och berodde på behofvet och 
ledingens långvarighet; det är också 
med afseende på denna obestämdhet 
som den förut omtalade ledungslamen 
däremot kallas lagha (o: lagligen be
stämd) le]>unger. — Då de ofvan anf. la
garne ej angå själfva krigsskeppen, de
ras byggande och utrustande, så ine- 
hålla de inga föreskrifter härom. Att 
delta ålåg landskapens inbyggare, är 
dock otvifvelaktigt, ehuru de grunder, 
efter hvilka denna skyldighet mällan 
dem fördelades, äro okända. Att skep
pen byggdes vid kusterna, och ej ine 
i landet, är klart; men att de därtill 
erforderliga dryga kostnader ej kunde 
åläggas kuststräckornas (skeppslagens) 
utan tvifvel i allm. fattigare inbyggare 
ensamt, utan fördelades äfven på fol
ket i det inre landet, kan såsom sä
kert antagas. Också finnas några bref 
från 13:de årh., som visa att kyrkor 
och kloster ej voro befriade från ifrå
gavarande skyldighet, hvaraf tydligen 
följer att denna ålåg folket i allm. Ett 
Biskopens i Linköping Hertig Bengts 
bref d. 8 Julii 1288 {Sv. Dipl N:r 968) 
omtalar huruledes kyrkornas gods och 
personer äro befriade från alla skat
ter och pålagor, med undantag af skyl
digheten att bygga och reparera broar 
inom häradet och hæræzsnekkior (hä
radens krigsskepp); och två bref af K. 
Birger d. 9 och 10 Augusti 1296 (Dipl. 
N:r 1169, 1172), där abbedissan och
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nunnorna i Vreta och Vårfruberga klo
ster förklaras befriade från utskylder, 
hvaribland nämnas spannamalse, ledhunx- 
lainse, settsegyald och skipvistir, tillägga: 
r'a factura (\. structura) au t em et re- 
paratione navium expeditionis nostræ 
nullatenus sint exempted*. Jfr. B-lk, i 
tidskriften Frey, 1841, s. 215, 216. 3) 
= skiplagh 3. H.*

Skipa (sup. -pat, part. pass. -ajer), 
v. a. 1) ordna, inrätta, sva husiim s. 
vi]> annan &c., o: iakttaga den ordning 
i afseende på platsen där busen sättas, 
H.* 2) förordna, stadga. VG.* U.* SM.* 
H. Kk. 16: pr; Sk.* ME. Kg. 23: 4 ; 31 ; G. 
8: 2, 6. s. lagh, SM.* H.* ssctia ok s., 
se Sætia. -at ok skrivstt, stadgadi och 
bekräftadt genom skriftligen författad 
och utfärdad lag, VG. IV. 19: 5. se ok 
s. at &c., tillse och föranstalta, St.* Jfr. 
Nyskipajer. 3) förordna, tillsätta. St.* 
s. gisla, rsettara &c. VG.* Jser sum han 
-ajer värjer, där han blir tillsagd att 
vara (under skallet), ME.* Chr.* Jæt 
vald guj haver os i -pat, o: satt. oss
1, förordnat oss till, VG. IV. 19: pr. Jfr. 
Til skipa. 4) sköta, handla med. s. sta
vi ok stole, se Staver. -,pum Jsessiun 
ejum sva &c. VG.* 5) fördela. VG.* 
G.* skipta ok s., allitf. SM.* -ajer sko- 
gher, sådan skog, hvilken, likasom åker 
och äng, är delad i tegar mällan gran- 
narne i en by, ÖG.* U.* VM. II. B. 6: pr,
2, 3; ME.* Chr.* huru aldinskogher skal 
-as med svinum epter iorda æghu, o: 
fördelas i afseende på rättigheten att 
där hålla svin i förhållande till hvar 
bondes jordegendom, Chr. B. ind. 11. 
mæn skipa (n. skogh sin), o : fördela på 
det sättet ållonskogen mällan sig, att 
det bestämmes huru många svin hvar 
bonde får hafva i skogen, ÖG.* s. a 
skogh svin sin (æptir örum ok örtu- 
ghum), o: släppa svin i ållonskogen ef
ter sådan fördelning, U.* SM.* VM. II.

B. 7: pr; ME.* Chr.* s. a (n. skogh) svin, 
ÖG.* -pi Jsenna kost sum han vil, o: 
använde den, SM.* 6) öfverlemna, till
dela ål en annan alt begagna 1. bru
ka; äfven utarrendera, s. skogh sijruin 
a lof seller leghii mæÿ vitnum, leinna 
sin räil att begagna skogen åt en an
nan utan 1. mot betalning, H.* skogh 
andrum lana seller s., d. s., ÖG. B. 30: 
pr. s. iorj sina landboa, o: utarrendera, 
H.* fa 1. hava -at, d. s., ÖG.* andrum 
mannuni Jæt (bol) s., d. s., ME. B. 24: 
5; Chr. B. 31: pr. væghfaranda mannum 
nödhthorpt s., a: meddela ât dem, ME. 
Kg. ind. not. 65. klæje Je hanum æru 
-paj ok skurin, ME.* Chr. G. 17; där 
dock skipa]} troligen tillkommit genom 
skriffel för skapa]), såsom i en del hss. 
läses (jfr. Skapa 2). 7) skaffa, föran
stalta 1. låta en annan få något. s. bil- 
togoin månne frid af kononge, Chr.* s. 
manne ræt, o: dömma, St. Kg. 11: pr; 
Kp. 30: 2; Chr*

Skipa (skippæ, skybe, Sk.), v. a. (af 
skip; Isl. =, ND. skibe) föra (gods) i 1. 
ur fartyg, s. gods i skip, s. nokot i ski- 
pi, St.* s. gods (n. ur fartyget) a klæ- 
dhe husit 1. i bodher seller a almænnings 
torgh, St.* s. gotz bord over bord, se 
Bor]) 2. Delta ord bör skiljas från det 
föreg. skipa; i annat fall skulle den här 
anf. bem:en vara den eg. och ursprungli
ga, från hvilken de ofvan uppgifna måste 
härledas, hvilket svårligen kan antagas. 
Nu brukas o. skeppa (in 1. ut), äfven- 
som T. schiffen, i annan bem. — Jfr. 
Af-, In-, lip-, lltskipa.

Skipabor]), n. skeppsbord, fore lun- 
num seller -Je (jfr. Bor J 2), SM.*

Skipa brsening (skypa hrsen), f. upp
brännande af fartyg. SM.*

Skipa bygning, f. byggning 1. repa
ration af skepp (till bruk i krigstider). 
VM.*

Skipalagh, se Skiplagh.
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Skipan, f. 1) (af skipa 2) förordnan
de, stadga. VG* 2) (afskipa5) fördel
ning. SM.*, där d. o. liai- afseende på 
ållonskogs fördelning, då svin där skola 
insläppas. Jfr. Skogha-, öia skipan. 3) 
(af skipa 6) öfverlemnande af jord åt 
en annan alt begagnas 1. brukas. H. J. 
10: pr. (där fråga är oin arrende); V. 
7. (där d. o. angår det fall, att någon 
åt en annan mot 1. utan betalning lem- 
nar sin rätt alt begagna skog), bol 
ær falt skipan (dat.), o: ledigt att arren
deras ut, legofalt, ÖG.*

Skipari (skippere), m. 1) båtsman, sjö
man (som hör till ett fartygs besätt
ning). U. M. 6: pr; SM.* Bj.* )( styriman, 
SM.* Bj.* )( skiphærra, St * lysa fore 
-rum simun, a: dem som äro på sam
ma fartyg som han, U. Æ. 16:2. 2) skep
pare. Sk.* St. Add. I). 4.

Skipbater, m. skeppsbåt. St.* 
Skipbrut, n. skeppsbrott. St.* 
Skipfridher (skipa-, skipsfridher), m. 

skeppsfred. St.*
Skiphærra, m. skeppare. St.* Jfr. Ski

pari.
Skipilsi, f. = skipan 1. VG.*
Skiplagh (skipalagh), n. skeppslag; 1) 

i Upland en af de delar hvari den när
mast hafvet belägna så kallade Ro])in 
var indelad, svarande mot hundare i 
folklanden (jfr. llainna, och min skrift 
om Sv. ä. ind. s. 26); så kallas ännu de 
mot härad på andra ställen svarande 
delar, hvari Roslagen är indelad. U.* 
sæx s. nämnas i U.*, då det stadgas att 
om någon i 11 oj) in ville vädja till syn, 
fick han vädja under ett jnnglagh; var 
han ej nöjd med det som- ÿinglaghs 
syn hade sagt, fick han vädja under 
(syn af män från) två jiinglagh; var 
han icke häller nöjd med den synen, 
fick han vädja under sex s.; hvarvid 
är att märka att med ÿinglagh här me

nas d. s. som s. 2) i SM., med undan
tag af två från U. hämtade ställen (M. 
29, )( hundare, pg. 11:1, jfr. U. M. 18; 
p. 14:1.), där s. skulle synas, likasom 
enligt U., utmärka en mot hundare sva
rande indelning af den närmast hafvet 
belägna delen af landet, förekommer 
d. o. endast i fråga om utskylderna till 
konungen (Kg. 10:1-3; halft s., s. st. §. 
2.); det är därför sannolikt att, likasom 
i U. s. i afseende på rättegång kal
lades jiinglagh, i Södermanland d. s. 
som annars kallades hundare, i afse
ende på leding och utskylder benämn
des s.; jfr. Skiplæghi. — I stället för 
notalagh förekommer genom skritfel s., 
SM.* 3) i H. utmärkes med denna be
nämning en indelning af hela landet, 
svarande mot den i hundare 1. härad, 
som i andra landskap förekommer. Kg. 
11: pr; M. 23, 27; V. 24: 3. næmpd af 
-ghi, næmdamæn skulu takas i -ghi, tolf 
mæn af ajiru -ghi teller sokn, s. alt æl- 
ler sokn gör jiingfall, H.* Jfr- Skip 3 ; 
Skipnöti. —- Mot s. svarade i Norge 
skipreiÖa, ett distrikt, hvars inbyggare 
skulle utrusta ett skepp i leding; då i 
01. Tryggvas. S. c. 41 (Fornrn. sög. X. 
306) säges alt }»at er fylki callat meÖ 
norömönnuni er gera ma af 12 skip al- 
skipaÖ af mönnuin oc vapnum, oc å 
hverio scipi LX manna eja LXX, hafva 
tolf skipretöur utgjort ett fylki.

Skiplegha, £ skeppslega, frakt. Bj.* 
St.*

Skiplæghi, n. = skiplagh 2, förekom
mer i VM, likasom skiplagh i SM., en
dast i fråga om utskylder till konun
gen, hvarför det är sannolikt att äfven 
i Västmanland d. s. som annars kalla
des hundare, i afseende på leding och 
utskylder benämndes s. styremaÿer fo
re sino s., fiorjmnger af s., halft s., alt 
s., VM.*

Skiplön, n. pl. = skiplegha. St.*
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Skipmal, n. skeppsmål, sjörättsmål. -la 
balker, St.*

Skipmæn, m. pl. sjöfolk. St.* 
Skipnöti, n. = skiplagh 3. II.* 
Skippund, n. skeppund. U. Kg. 11: pr. 

not. 50; St* Att i Sverige ett skeppund 
fordom inehöll 24 lispund, visar ett bref 
af 1316, Sv. Dipl. N:r 2063; Jfr. VSt. 
o. pund.

Skiprede, n. (Isl. skipsreiäi) skepps- 
redskap. St.*

Skip rætter, m. sjörätt, sjölag. St.* 
Skips farm, m. (af farmber) ett far

tygs last. Sk.*
Skips redskaper, m. = skiprede. St.* 
Skipsven, m. = skipari 1. St.*
Skipt (skift; -te för -t, dat. SM. B. 

5:2.), f. (af skipa 5) l) skifte, delning, 
ræt s., IL* SM.* lagha s., ME.* Chr. B. 
14: pr; 32: pr. ræt lagha s., U* vara 
utan s., H.* bejas s., LL* ME. B. 20: 
2; Clir. B. 25: 3. fa s. af fejer, få af fad- 
ren egendomens delning (jfr. Skipti), 
G.* (där s. hvarken är sup. af skipta, 
såsom S-e s. XX tror, 1. n. part. pass.), 
göra s. a torfskyrd, SM.* s. a læggia, 
skifta (skog 1. fiskevatten), SM.* VM.* 
ME. B. 20: 2 ; Chr. B. 25: 3. bæra 1. gan- 
ga til s., U.* VM.* byr ligger i ham- 
bri ok i forni s., se Hamar. ny s. )( 
forn 1. gamul s., ny 1. gammal indel
ning af en by, IL* VM. II. B. 1: pr; Chr.* 
fara gambla s., bruka sin förra del i 
jorden enligt den gamla indelningen, U.* 
VM. IL B. 1: pr; ME.* Chr. B. 1. sa var- 
sæj sinne i gambli -tinne, a: på den 
jord som enligt den gamla delningen 
tillhör honom, )( træja i nyu -tinne, 
ÖG.* han aværkaji Ja iorj i gamblu 
-tinne sum han lik i nyu -tinne, o : den 
jordlott som han genom den nya del
ningen fått förlagd på ett annat ställe, 
brukade han enligt gamla skiftet, på 
det ställe där han förut hade haft den, 
ÖG.* Jfr. Bo-, Bröjra-, By-, Hamar-,

Lagh-, Solskipt; Skipt, n. 2) andel som 
genom delning tillfallit någon, bejas 
sina s., begära att utbekomma den an
del, som genom skiftet tillfallit honom, 
H.* ær mera giptin æn -tin, om hem- 
följden som skall återgäldas var mera 
värd än hans arfslott, U.* VM. II. Æ. 9: 
l. alla Ja -tir sum man vil hava, o: 
allt hvad man vill hafva deladt, såsom 
fiskia ælla forsa &c. ÖG.* bol haver 
alla lagha -tir, a: andelar i alla byns 
egor, ÖG.* -tir, VG. II. J. ind. 18, är 
skriffel för utskiptir. Jfr. Aker-, Lut-, 
Tegha-, lltskipt. 3) = aker skipt. VG.* 
SM. B. 5: 2.

Skipt, n. (troligen genom förkortning 
af skipti framför ær 1. a) skifte, byte. 
VM. I. B. 6; II. J. 3:1.

Skipta, skifta (part. pass. -ter, f. n. 
skipt), v. a. med dat. 1. acc. (af skipt) 
1) skifta, dela. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM* 
H.* Sm.* G.* Sk.* Chr. Tj. ind. 32. s. by, 
H. V. 1. -ter skogher, -t bro, VM.* s. 
skuldum, VG. I. A. 21: 3; II. A. 30. skæ- 
ra ok s., se Skæra. s. mæj lot ok kalla, 
se Luter 5. s. (arvi &c.) vij annan, VG.* 
ÖG.* IL* Sk.* s. mællin sin, SM. Æ. 5: 
pr. s. saman, o: mällan sig, VG.* s. (ar
vi &c.) kollum 1. attungum, a: mällan 
föderne- och möderneslägtingar, 1. mäl
lan åttingar i en by, VG. I. A. 3: 1; J. 8. 
i tu 1. Jry (sunder) s., a: i två 1. tre 
delar, VG> ÖG.* IL* SM.* VM. I. Kr. 3: 
pr; Sk.* ME. G. 16. -tis Ja (n. bot) i 
Jry sunder, H.* s. i Jrea lyti, ÖG.* 
ME. G. 17: pr. s. i lira fiærdhunga, St.* 
s. til halfnajæ, se Halfnajer. s. til halfs 
vij barn sin, se Halver. s. Jinglot JriJ- 
iungum, a: i tre delar, VG. I. pl. s. 
bo, a) i allm. VG.* IL* SM.* b) då (den 
lösa) egendomen genom brott är för
verkad, VG* ÖG.* U.* SM.* ME.*; jfr. 
Boskipti. lösöra hænna -as, n. såsom 
förverkade genom hennes brott, ME. 
H. 12: pr. ok -tis (n. bot) sum fyr ær
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sagt, H.* Je böter skal ey s., n. mäl- 
lan målsegarens släglingar såsom dråps- 
böter, Sk.* Jaghar aer J. fyr aen (n. ar
vi) -tis, VG.* tve bröjer-ta tvem bol- 
stajum, o: få i arf två gårdar, af hvil
ka hvardera tager en, VM.* vatn a var- 
pum s., se Varp. s. skogh til öra ok 
örtogha, se Öri. utan -t se, o: om ej 
torfmossen är delad, VM.* ME.* bro
ker far mij> fe -tu, o: sedan arfskifte 
skett mällan honom och hans bröder 
G.* s. or (n. bo) barna lot, VG.* s.’ 
uudan maeti, undantaga sådant gods som 
ej får utmätas, U.* -as brot (o: bort) 
af, U.* arf -tis til klostra ok kirkna, 
U.* s. hvarium sin lot, IL* -ti allum 
hans börnuiu til faejernis, a: åt dem 
såsom deras fäderne, Sk.* bonden -ter 
sinæ börn (dat.) ut tberae mödherne, 
Sk.* s. barn fran sik, o: skilja dem 
från sig genom arfskifte, H.* Jfr. Af-, 
Fran-, Lagh-, Undan-, præskipta. 2) skif
ta, byta (bort 1. till sig). )( sælia, U* 
SM.* G* Sk.* ME. Egn. 11, 18. )( kö
pa, ÖG. B. 9: 6 ; U.* SM.* VM. I. B. 3, 5: 
i;ME. Egn. 11. s. iorj, eghn, ovorma- 
gha möjerni &c. VG.* ÖG.* U. J. 8: pr, i; 
SM. J. 5; G.* s. (iorj) i iorj, VG.* eghn 
ur staj s., ÖG* s. (iorj) til bætra 1. 
værra, OG.* U.* SM.* ME.G. 20; Egn. 18. 
s. egnum 1. eghn til köpstaja, se Köp- 
stajer. s. til jeghn a landit, a: taka 
iordh a lande fore tompt i köpstadhe, 
såsom i det följ. säges, St.* s. tompt 
teller gardh a landit (i iordh), d. s., St.
J. ind. 11; c. 13: pr. s. iordh i staden, 
bortskifta jord (på landet mot gård) i 
staden, Si.* Jæt sum han innan haver 
skipt, se Innan 1. c. s. bort, se Bort skip- 
ta. s. vij annan, U.* SM.* s. nuej fæ- 
stiim ok köpum, ÖG.* tve (n. præstir) 
skipta kirkium, VG.* s. egnum, hæstum, 
U.* SM.* VM.* G.* s. jeghn undir sik 
hem, se Hem, ad v. Jfr. Ater skipta. — 
Skiptas, dep. skifta med hvarandra, s.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XL

iorjum, ÖG. ES. ind. 14. s. vijer, ÖG. 
Æ. 10: 3; ME.* s. iorjum 1. eghnnm vi- 
Jer, ÖG.* s. gavum I. gævum vijer, se 
Gava, Gaef. 3) omskifta, ändra. s. ta- 
lu, VM * H.* Jfr. Umskipta. 4) skilja 
mällan sammanstötande jordegor m. m. 
(likasom dela dem) genom utmärkande 
af gränsen mällan dem. sva -tis i ha- 
ghum &c., thær man agher s. saman, o : 
bestämma gränsen mällan jordegor, H.* 
sva -tis landum &c., så utmärkas 1. des
sa äro gränsorna &c. H* huru tomp- 
tum 1. akrum skal s., o : iakttaga grän
sen då hus bygges, H. V. ind. 2, 3. 5) 
bestämma, afgöra. Jæssa skrift skal 
Jene i maellin s., Sk.* s. manna mæl- 
lin, St.* 6) = skipa 5. s. laghum, o : li
kasom utdela lagen genom dess tillämp
ning på förekommande mål, VG.* 7) 
= skipa 3. s. gisla, VG.* — Jfr. Skripta.

Skiftæ bot, f. böter som skola delas 
(mällan målsegarens släglingar); så kun
de d. o. förklaras, men det har endast 
tillkommit genom misförstånd af ordet 
skuta bot. Sk.*

Skiftar loter, skipta loter, m. (af skipt 
2) = skiptis loter. IL* VM. II. Æ. 9: i.

Skipter, adj. (part. pass. af skipta) 
1) delad. Se En-, Fiæjcr-, Lagh-, 0-, 
Tegh-, Iltskipter. 2) genom egendoms 
delning skild (från en annan), s. fran 
bondanum (n. fajrinum, jfr. Laghskip- 
ter), ÖG* sijan Je ærn -ti at, a: ge
nom arfskifte åtskilde, ÖG* brojer 
hans (n. dråparens) s. vijer han, )( brö- 
Jir sum saman jeru, VM.* æn han ær 
s. vij han, om en gård är delad mäi- 
lan dem, men den ene ej ännu har ut
bekommit sin del af dragarne, ÖG.*, 
där dock meningen är dunkel, och möj
ligen några ord äro uteglömda. Jfr. 
Laghskipter 2, Lutskipter, 0skipter2.

Skipti, skifti, n. (af skipta) I) skifte, 
delning. VG.* ÖG.* U.* SM.* H. Æ. 10: pr ;
J. 13: pr; Sk.* lagha s., ÖG.*; jfr. Luter
/. 71
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5. sökia til -is, se Sökia. krævia skogh 
til -is, SM.* ganga, (ater) bæra, sigkia 
til -is, U* SM.* Sk.* baera ater gipt 
til -is, H. Æ. 8: 2. Jera bo (n. gangi) 
til -is, U.* fa s. af manni, se Fa 2. lut
lösa mæn til -is næmna, H. M. 19. ba
vin til -is &c., tage (n. böterna) till del
ning mällan sig, Chr.* resæ lot allum 
bans börnum til -is, o: till delning mäl
lan alla hans barn, Sk.* Jfr. Dela, Gan
ga 3, Lagbvara, Stæmna, Vara; Akra-, Bo-, 
Fiughur-, Jamnaja-, Jor Ja-, Kolla-, Lagh-, 
OJol-, Raju-, Skogha-, Tompta-, Tvæ-, 
prijiungs-, præskipti. 2) = skipt 2. 
VG.*ME.B. 4:4; Chr. B. 5:4. 3) skifte, 
byte. U. J. 8:1; SM.* VM.* G* ME. Egn. 
1. pr. )( köp, se Köp 2. b. )( iorja köp, 
hæsta köp, SM.* fa iorj i 1. rnæj s., 
U.* H. V. 16: pr. tver binda s. a man, 
VM. I. B. 5: i. tiærjunger komber fiær- 
Jungi til -is &c., o: de som hafva lika 
stora andelar i byn, byta jord med 
hvarandra, 1. erhålla vid den nya del
ningen lika andelar af jorden, U.* Jfr. 
Jorja-, Or Ja-, Vakna-, Vapna-, Umskipti.

Skiptis bröjer, m. pl. 1) eg. bröder 
som skifta arf mällan sig; i allm. de 
som skifta arf mällan sig (jfr. Skiptis 
laghar). St.* 2) sådana som ega lika 
rätt till ett ting, likasom bröder då de 
skifta arf. ÖG.*

Skiptis fastar, m. pl. gode män (fa
star) som voro närvarande vid jorda- 
skifte. U.* SM.* ME* St. J. 12.

Skiftes kona, f. qvinna som är berät
tigad att skifta arf med sina syskon. 
)( najakona systkana sinna, VM.*

Skiptis laghar, m. pl. skifteskamrater, 
de som dela egendom mällan sig. St.*

Skiptis loter, m. (af skipti) andel som 
genom delning tillfaller någon, taki ful
lan -lot, U* VM. II. Æ. 9: l. Jfr. Skiftar 
loter.

Skipvist, f. 1) skeppsproviant; sam
manskott af matvaror, som under sjö

tåg egde rum. SM.* givi ut -stena, å- 
terlemne den proviant som för resan 
hade blifvit på skeppet emotfagen, SM.* 
2) de utskylder som, i st. f. den eg. 
skeppvisten, i fredstider erlades, i synn. 
de afgifter, dels i säd och dels i pän- 
ningar, som årligen i 4 terminer utgin- 
go (jfr. Skip 2). U.* VM * kunungs -tir, 
U.* VM. II. Kg. 7: rubr. )( spannamali ficc. 
U.* VM * fyrsta, annur s., U.* VM. II. 
Kg. 7:1. Det är s. i denna mening som 
nämnes i ett bref af 1318 (Sv. Dipt. 
n:r 2175), då där talas om skipvist span- 
namala ac aliis exhibitionibns &c., hvar- 
emot i det följ. säges: si ver o expedi- 
tionem nostram (a: ledingj evocuri . . 
contigerit &c.

Skir, Skira, se Skær, Skæra.
Skiri, n. distrikt, område; d. o. be

tecknar den del af ett härad, hvaröf- 
ver, enligt VG.*, en nämndeman hade 
inseende; jfr. Næmdarmajer 2. Den 
märkvärdiga öfverensstämmelsen mäl
lan VG:s stadganden om nämndeman
nen och det som de AS. lagarne ine- 
hålla om tien-heafod (se Bihanget o. 
næmdarmajer) gör det alldeles otvifvel- 
aktigt att s. är samma ord som det 
Eng. shire, AS. scire, hvilket, likasom 
VG:s s., betecknar en viss del af lan
det, men eg. betyder en afskuren del, 
af AS. sciran, sceran, skära.

Skirskuta, se Skærskuta.
Skirsl, se Skærsl.
Skija, f. (Isl. skiÖ, tunnt trästycke, 

äfven skida) skida; förekommer här i 
samma bem. som lij skej. ÖG.*

Skiai, se Skæl.
Skialghind, f (af skælgher, sned, Isl. 

skjalgr) ett af de på skrå satta tvär
trän i en grind. ÖG.* Sådana trän kal
las krossband i ML. GulL. Landsl. 30.

Skialnajer, se Skilnajer.
Skiamder, se Skæmma.
Skiant, Skiauta, se Skiut, Skiuta.
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Skiauja, f. ett obekant ord, som fö
rekommer i sammanhanget: taki vijer 
-Ju ok skalum, G.*; möjligen har -Ju 
tillkommit genom skriffel för skiautum, 
såsom den yngre hsren har schiauti (se 
Skiut); så har ock Sch. {Gu t al. s. 211) 
förstått d. o.; Had. däremot öfvs:r: ”arf- 
vedel sin i löst och fast”, och anmär
ker i brädden att s. eg. betyder cru- 
nena; om så vore, skulle det vara skrif- 
vet för siauji 1. siuji (se Siujer). Hvad 
s. än må befyda, är det otvifvelaktigt 
att de två genom allitt. sammanställda 
orden beteckna den efter fadren ärfda 
egendomen i allm.

Skieg, n. skägg. G.*
Skiel, se Skæl.
Skioldajer, adj. försedd med sköld 

(jfr. Skiolder). s. a stampne, VM.*, där 
dock d. o. synes hafva tillkommit ge
nom skriffel för skiolder.

Skiolder (skiolder; skuld för skiold, 
VG.*), m. sköld. VG.* ÖG.* SM.* H.* 
Sk.* föra 1. bæra a vug lian skiold &c., 
se Avugher 1. s. (star) a stampni, o: en 
i förstäfven på ett krigsskepp uppsatt 
sköld, U* ME.* St. DrVl. 14; Chr.DrVl. 39: 
pr. Jfr. pangbnekka; Avend-, Hærskiold.

Skiul, n. skjul, gömställe. ME. DrVl. 
ind. 41 ; pj. 1 ; Ghr.* Jfr. Garja-, Grin- 
da-, Husa-, Li J-, Skogha-, l)t mcsia-, Öia 
skiul.

Skiurta, se Skyrta.
Skiut (skiaut, G.), n. (Isl. skjötr, fa- 

rarskjöti 1. -skjötr, häst 1. annat krea
tur som brukas till resandes befor
drande, reidskjötr 1. -skjöti, ridhäst, af 
adj. skjötr, snabb, has(ig) 1) häst till 
skjutsning, skjutshäst, taka s. (af man- 
ni), VG. III. 71; IV. 19: 4; U.* SM.* VM. 
II. Kp. 13: 3. göra s., lemna häst till 
skjutsning, VM.* H.*; jfr. Skiuta gærj. 
sva mang s., n. som behöfvas och upp
bådas, H. Kg. 11: pr. Jfr. Skiauja, Faru 
skiaut, Skiuta bref &c. 2) sto. )( hæster,

VG. V. 1; ÖG.* L.* SM.* VM.* H.* ME.* 
St. Thj. 13: pr; 18:pr; Chr. B. 10: pr; Kp. 
8: pr; Tj. 35: pr; 38. Då i ÖG. stadgas 
att om häst biter skiut därför skall 
bötas likasom då uren biter gælding, 
emedan det är ofæfle, och liknande 
stadganden förekomma i VM. I. B. 47; 
II. B. 27:1, så förklaras detta däraf, att 
de gamle ej plägade skära ut (vallacka) 
sina hästar, hvilken sed ännu fortfar i 
Sveriges nordligaste landskap, och hä- 
slarne blefvo sålunda (såsom hingstar) 
mycket starkare; också finner man att 
de förra ansågos hafva högre värde än 
de senare, Ü.* H. V. 18: 3; då flera slag 
af hästar nämnas, stå, i afseende på 
deras värde, örs i främsta rummet, där
efter gangari, rinnari och sist skiut, 
VM. I. B. 38:1; II. B. 23: 5 ; 27:1. Man 
kan häraf sluta att till skjutsning van
ligen användes de minst dyrbara hä- 
starne, och då sådana i allm. voro 
ston, har o. s. af denna anledning kom
mit att öfvergå till den oftast förekom
mande bem. af sto. Jfr. Skiut fyl.

Skiuta (skiauta, G. skyter för skiuter, 
VG. VM.), v. a. 1) skjuta, fösa, skuffa, 
s. manni 1. kunu (ut af bro), G.* St. SV1. 
14. skiuva (manni) aeller s., allitt. VG.* 
ÖG.* ME.* St. Eds. 4: i; 13: i. s. manni 1. 
man i eld 1. vatn, ÖG.* U* SM.* s. (ko- 
nu) ut um dör, VG.* s. af handum sær, 
förskjuta, VG.* Jem (n. sun idler dot- 
tor) fra sik snöj s., VM.* s. sik fran 
almcnings butki, o: undandraga sig, Sk.* 
Jfr. Af-, Bort-, Fram-, Undan-, Ut skiu
ta. 2) kasta. s. iarn, om den som bär 
skuts iarn, Sk.* 3) skjuta (med spjut 
1. båge), s., abs. )( kasta, ME. SVJ. 6 ; 
St. SVd. 5; Chr. SVd. 5. s. spiuti, OG.* 
U* H. M. 3: pr; ME.* St. DrVd. 3: l. s. 
stang, n. likasom ett spjut, )( kasta sten, 
ME.* St. SVd. 3; Chr. SVd. 4. s. (n. pil) 
af bogka, H.* s. at diurum eller til mals 
meth bogha eller spiute, Chr. DrVd. 3.
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s. til (n. garjs) mtej spiutsskapte, o: 
nå dit med spjutet då inan håller i skaf
tet, = na til mæj spiutsskapte, SM. M. 
27: pr. jfr. §. 2. s. at manne, Chr.* s. at 
fas )( kasta, ME. B. 33: 1; Chr. B. 45: pr. 
s. til mans )( kasta, U.* SM.* H. Kg. 2: 3. 
s. æftir manni 1. man, VG. II. Add. 7: 2 ; 
ÖG.* ME. EJs. 2; St. EJds. 2. s. up a lopt 
1. in at liura, VG. I. Md. 12: 2 ; O. 6; II. 
O. 2: 2 ; Dr. 26. s. ivir hus 1. fram fore 
sik )( kasta, SM.* VM.* ME. DrVJ. 5. 
s. diur, ekorna, uxa & c. ÖG.* U.* SM.* 
VM.* ME.* St. DrVd. 3: pr. s. fæ )( læg- 
gia, SM.* 4) växa. s. skarvum sanian, 
om brutet ben, se Skarvar. 5) hänskju- 
ta. s. til Jings Jæt 1. at &c. VM.* dai- 
la skal -as til &c. G* mal -ts op a tolf 
man, VM.* skuteu under konungs dom, 
Chr.* Jar sum han til -ter, n. till fån
gesman, G.* 6) skjuta tillsamman (skatt), 
betala skatt. s. skut, G.* s., abs. St. 
Kg. 19: pr. not. 13; 20:1,6-8,11. 7) in
skjuta, ingifva. Jan guj hanum i hugh 
-ter, ME.* Chr. Tg. 1: pr. — Jfr. Skot.

Skiuta href, n. (af skiut 1) bref ine- 
hållande befallning om hästars anskaf
fande till skjutsning. VM.*

Skiuta farj, f. (af skiut 1) skjutsning. 
H*

Skiuta gar J, f. (af göra skiut, se Skiut 
1) hästars anskaffande till skjutsning. 
VG.* IL* SM.* VM. II. Kp. 13: rubr. ; H.*

Skiut fyl, n. stoföl. ÖG*
Skiuts reysa, f. skjutsresa, skjutsning. 

s. konungs, Chr.*
Skiuva (impf, sköf), v. a. skuffa, prov. 

skjufva. Chr.* s. annan i eld &c. U.* 
SM.* infalter eller skuvin, nedgömd 1. 
inskjuten under andra saker, Chr.* Jfr. 
Skiuta 1, Skuver.

Skiai, se Skal.
Skialnajer, se Skilnajer.
Sko, se Skor.
Skogha a ganga, f. skogsåverkan. H*

Skogha avarkan, f. skogsåverkan. U.* 
VM. II. B. 14: rubr. ; ME. B. ind. 17.

Skoga bregdan, f. = skoga brigsl. G.*
Skoga brigsl, n. tvist om skog. G.*
Skogha branna, f. skogs uppbrännan

de. VG* U.* VM. I. B. 45: 2 ; II. B. 14: 7 ; 
ME.* Chr*

Skogha flat, ? träns afbarkande i en 
annans skog. Sk.*

Skogha ganga, f. = skogha ganger. 
SM.*

Skogha ganger, m. gång i skog (för 
att jaga). SM.*

Skoghar hug (skogh hog), n. skogs
hygge. VG.* Sk.*

Skogha marki (skogs marki), n. 1) rå
märke mällan skogar. H. V. ind. not. 85 
c. 13: 2. 2) märke mällan skogstegar. 
ME.*

Skogha skipan, f. fördelning af ållon- 
skog, hvarigenom det bestämmes huru 
många svin hvar bonde får hafva i sko
gen (jfr. Skipa 5, Skipan 2). U.* VM. II. 
B. 7: rubr.; ME. B. ind. 10. Jfr. Skogha 
skipti.

Skogha skipti, n. delning af skog, H.*, 
där dock ulan tvifvel bör läsas skogha 
skipan, hvilket ord då här skulle be
tyda öfverlemnandet åt en annan af rät
tigheten att begagna skog (se Skipan
3)*

Skogha skiul, n. gömställe i skog. U. 
VM. I. EJs. 9: pr; II. M. 10: pr; ME.* St* 
Chr.*

Skogha skæl, n. gränsskilnad mällan 
skogar. SM. B. 17: pr; Add. 6.

Skogher, m. skog. VG* ÖG.* U* SM.* 
VM.* G.* Sk * kirkiu s., Sk.* brytæ 1. 
lia s., 3 : trän i skogen, se Bryta 1, Fla. 
aegha vitu til -gs, hafva rätt att begag
na (byns) skog, VG.* ægha frij 1. grij 
til -gs, o: att han må hinna att rym
ma till skogen, se Frijer 4, GriJ 2. lösa 
sik af s., se Lösa 5. c. Jfr. Hærajsræfst, 
Skipa 5, 6, Værnkallajer, Sköghia; Al-
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dm-, Almsennings-, Byar-, Döfvija-, DöJ- 
viÿa-, Eghen-, Eki-, Gisninga-, Hseghna-, 
Hseglinajse-, Hsesle-, Nuta-, Hu])-, Rydio-, 
Tymber-, Varskogher.

8kogh hog, se Skoghar hug.
Skogh hsegneth, m. = hseghna Jse skogh. 

Sk.*
Skoglön, n. pi. skogslega (som ållon- 

svins égaré skall betala till skogens 
égaré). Chr.*

Skogh ryjia (skogha rydia), f. odling 
i skog. ryjia -io, ME.* Chr.*

Skoghs luter, ni. andel i skog. ME.*
Skogs mærki, se Skogha mærki.
Skoghtegher, skogha tegher, m. skogs- 

teg, grannes andel i skift skog. U.* VM. 
II. B. 2: 6; ME* Chr.*

Skoghseghande, m. skogsegare. ME.* 
Chr. B. 11: 2; 12: pr; 20, 39: l.

Skogh seng, f. skogsäng, äng belägen 
i skogen. SM.*

Skokker, m. skock, flock. Se Frsen- 
da skokker.

Skola (præs. skal, pl. skulu, skula; al, 
all, pl. nlu, G * conj. skuli, G.* Sk.* 
impf, skuldi; skyldse, H.Æ. 1: pr. pl. skul- 
du, ÖG.*), v. aux. skola, betecknande 
1) något som af nödvändighet, skyldig
het 1. rättighet måste ske 1. göras, 1. 
icke göras (då eig s. inefattar ett för
bud). Ja skal hon ganga fra bo 8cc. 
VG. I. G. 5:1. barn Jcrra skolu setbo
ren vsera, VG. I. G. 4: pr. Jer skulu fem 
vara, o: de skola vara högst fam, ej 
flere än fäm män må nämnas såsom på 
det sättet delaktige i dråpet, VG. I. Md. 
1: i : II. Dr.3. Ja skal skötninga til kirk- 
iu giva, biskupe skal buj fa, man skall 
gifva, man skall sända bud &c. ÖG. Kr. 
1, 2: pr. sum han skulde (n. gsera), ÖG. 
Kr. 11. isek var msej bonda minum 
sksember sen skuldi, o: kortare tid än 
det för vår ålders skull hade varit nöd
vändigt, alltför kort, U.* han skal a 
kirkiu bole boa, barn skal brymsigna

&c. VG. I. K. 1. &c. segha ok s., se Ægha. 
Ja skulu dötser til ganga, kollum skal 
arvi skipta, hon skal i bo sitia, Ja skal 
han raja, Ja skal Jsen yngsti kölder 
arf taka, VG. I. A. 2:1; 3:1; 4: pr, 2 ; 6: 
pr. Ja skal eigi tijir veta, Ja skal eigh 
prester messu sseghia, VG. I. K. 12: pr, 
i. engin ma eller skal, se Magha 3. 
Den infin. hvarpå s. har afseende ute- 
lemnas stundom: morjari skal a stse- 
ghel ok ransman undir svserj (n. dö
mas), U. M. 31: pr; VM. II. M. 25: pr; H. 
M. 16. sijsen bonden haver fangit Jset 
han skal (n. havse), Sk.* han skal i ri- 
kisins Jianist (n. vara) ok Jisena, ME. 
Kg. 20 ; Chr. Kg. 21: pr. finz nokat therra 
eig sva rset som thet skal (n. vara), St. 
Kp. 21: 4. 2) något som endast nämnes 
såsom förestående (som man ämnar att 
göra 1. som kommer att ske), at han 
skal selskia, sannind styrkia, trygger ok 
troin konunger vsera &c., vi skulum ha- 
num lydno halda &c. SM. Add. 1: 3, 5. 
han skuldi til kirkiu fara, Jsen ser sli
ka arvujis lön skal up taka, at han 
skuldi eig liva lsenger, VG.*

Skoli, se Skuli.
Skomakare (skomagere, Sk.), m. sko

makare. Sk.* St.* Chr.*
Skor (sko ; acc. pl. skoa, sko), m. 1) 

sko. VG. I. LB.; ÖG.* SM.* Jfr. Skserpa. 
2) med detta namn betecknas utan tvif— 
vel någon fordom bruklig inrättning, 
hvarigenom en grind hölls fast vid grind
stolpen. bryta (n. lidh) u sko, Chr.*

Skörta, v. a. (Isl. =) fattas, iorj mun 
ængin (acc.) s., U.* VM. II. J. 18.

Skot, skut (schott, St.*), n. (af skiu- 
ta) 1) skjutande, fösande (jfr. Skiuta 
1). Se Etskut, Sknziarn. 2) skott (med 
spjut 1. pil), s. eller stenkast, St.* hug 
eller s., Chr.* spiut i -ti, a: kastadt,
H. * reser (nokor) s., o: griper till spjut
I. spänner båge, såsom i det föreg. sä- 
ges : spsenner armborst eller annor vapn
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reser, Chr.* Jfr. Skut bogher, -mark; 
Arva-, Bughu-, Sialfskut; Sköti. 3) sam
manskott. Se Matskut, Skuta bot. 4) 
skatt, göra, skiauta, læggia s., &c. VG.* 
G. 53; St.* Jfr. Forskut, Skotpænningar; 
Skutgardh, -man.

Skut bogber (skot-, sköt bogher), m. 
(Isl. skotbögr, D. skudbov) skottbog, bo
gen af ett dödadt djur, hvilken tillföll 
den som fällt djuret. ÖG.* H.*

Skotkonunger, m. den förste christne 
Konungens, Olof Erikssons tillnamn, hvil- 
ket, enligt den allmännast antagna me
ningen, grundad på en Isl. uppgift, här
leder sig därifrån, att Olof, då han ef
ter sin faders död blef tagen till Ko
nung, var barn, ok båru sviar hann ep- 
tir sér, }m kölluöu jieir hann skaut- 
konung, o: skötkonung, en i skötet bu
ren konung (Fornetid. sög. IS or dr l. I. s. 
511. not.); hvaremot Olaus Petri i sin 
krönika säger att han kallas skottko- 
nung (a: skattkonung, se Skot4) i an
ledning af en här pålagd skatt till Rom 
(jfr. R-t III. 285-287); båda dessä upp
gifter grunda sig tilläfvenlyrs endast 
på gissningar, och ingendera är därför 
att lita på; då namnet än skrifves skot- 
och än skötkonung, utan att man vet 
hvilketdera är det ursprungliga skrif- 
sättet, kan en säker slutsats så myc
ket mindre dragas däraf, att det ena 
1. andra oftare förekommer, som det 
ursprungliga och rätta skrifsättet till och 
med hade kunnat händelsevis komma 
att qvarstå i en enda handskrift, eller 
alldeles försvinna — ett förhållande, 
hvaraf mångfaldiga oemotsägliga exem
pel förekomma. VG.*

Skotmark, n. skottmärke, mål att skju
ta på. VG.*

Skotning, se Skötning.
Skotpænningar, m. pl. kronoskalter. 

VG.*
Skoÿa, se Skuÿa.

Skra, f. (Isl. skrå, f. skinnbit, äfven 
bok hvari något upptecknas; v. a. upp
teckna, skrifva, kungöra) skrift, skrift
lig uppteckning, äfven skrifven stadga. 
Sk.* etarmanna s., slägttafla, G.*

Skra, f. plogbill; d. o. förekommer blott 
om det till järnbörden hörande sätt att 
ådagalägga sin oskuld, att den ankla
gade skulle gå på tolf glödgade plog- 
billar. Sk.* gangæ a s., Sk.* varÿæ 
skær a s., o: då man går på de glö
dande järnen, Sk.* Att, såsom KR. 
{GDL. I. 58) anser som otvifvelaktigt, 
för skra, som på flera ställen i Sk. fö
rekommer, måste läsas skæra, hvilket 
skulle betyda plovskær, är alldeles o- 
grundadt; troligen har KR. tänkt på Isl. 
skera, skära, I. skæri, som dock ej 
betyder plogjärn utan sax; däremot är 
skra, ehuru med förändrad t uttal, tyd
ligen samma ord som Ght. scar, scaro, 
plohscar, Nht. schar, pflugschar, AS. scær, 
scear, Eng. plough-share, plogjärn; i 
samma bem. och i fråga om järnbörd 
förekommer på flera ställen i de Fries, 
lagarne skere; sålunda förklaras den 
Nd. formen skær, men att dömma skra 
att öfverallt vara skriffel därför att det 
ej öfverensstämmer med denna form, 
är uppenbart obehörigt. — Jfr. Gr. RA. 
s. 914, 915.

Skratte, m. (Isl. skratti, trollkarl, troll) 
narr, gycklare, prov. skratte. Chr.*

Skri, n.? (troligen för skrif; Isl. skrif, 
n. skrift, bok, BH., N. skriv, bref, skrif- 
velse) skrift. G.*

Skrin, n. skrin; förekommer om de 
i kyrkor förvarade så kallade helge- 
domsskrin, där aflidna för helgon för
klarade människors (verkliga 1. före- 
gifna) qvarlefvor enligt katolska kyr
kans sed inlades. VG. IV. 16: 12. hin 
hælghe knut var i s. laghÿer, Sk.*

Skript, skrift (gen. -ta för -tar), f. 
(af skriva) 1) eg. afbildning, bild (Isl.
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=); skrift. Sk.* koma man i s. ok i 
bref, se Koma 4. sum -ten sigher (af), 
såsom den skrifna historien (därom) be
rättar, SM.* Chr.* Jfr. Lysa 2, Utlysa.
2) skriftermål och den h. nattvarden, 
fa s., ÖG.* vil s. hava, St. «Add. E. 2. 
s. ok guds lekamen, U.* Jfr. Skriptalös.
3) kyrkestraff. U. Kk. 19: 5; SM* )(fea 
giald, se Fægæld. openbar s., VG.* full 
1. half s., svårare 1. lindiigare kyrke
straff; med full s. menas troligen det 
samma som openbar s., med half s. där
emot lönda skript, lönskript 1. lönlik s.; 
men dessa ord kunna omöjligen, såsom 
Ih. tror, betyda 40 1. 20 markers bö
ter, Chr.* taka (sik) s. (fore synd, af 
sinum præste 1. provasti 1. biskiipi), e- 
moltaga 1. underkasta sig det kyrke
straff som presten &c. förelägger, VG.* 
ÖG.* IL* SM.* VM.* H.* Sm* Sk.* St.* 
Chr.* s. taka ok egh fæ böta (jfr. Fa
sta 2), ÖG.* taka openbarlika 1. ypen- 
bara s., VG.* ÖG * taka lönlik (för -ka) 
s., Sm.* ganga til -ta (gen.), VG.* fael- 
la 1. ganga til s. ok ey til fæbota, Sm.* 
ganga undir g., U.* SM.* H.* Chr.* ok 
Je (n. gangin) undir s., H.* ejer gan
ger ater bajie undir bot ok s., för å- 
tergångseden skall både bötas och kyr
kestraff undergås, IL* VM. II. pg. 13. 
döma man (fallin) undir s., IL* H. Kk. 
19: 5. inna s. sina, VM.* G.* utlændis 
s. inna inlændis bot böta (jfr. Skrip- 
ta 2), U.* SM.* vara i -tum, H.* bryta 
s. sina, VM.* man i forbuÿ sætia firi 
s., o: därför att han vägrat att under
kasta sig kyrkestraff, ÖG.* U.*SM.* VM. 
II. Kr. 12: 2. raja (fore) s. mans, om bi
skopen, U. Kk. 15. 8; VM.* H* uppinba- 
ra s. mans, o: hans begångna synd och 
den därför honom ålagda penitens, SM.* 
stande s. bondans, o: den som uppen
barat den andres kyrkestraff, skall själf 
undergå lika penitens, SM.* æta köt i 
s., a : under den tid kyrkestraffet varar,

U.* VM. II. Kr. 24:1 ; H. Kk. 16: pr. Jön 
mal som til s. höra, o: där kyrkestraff 
eger rum, ÖG.*

Skripta, skrifta, v. a. 1) emottaga bigt 
och meddela den h. nattvarden, s. man, 
ÖG.* IL* SM * VM. I. Kr. 4: pr; II. Kr. 7: 
1; 11: pr; Sm.* Jfr. Oskriptaÿer 1. 2) 
belägga med kyrkestraff (den brotts
lige 1. ock brottet för hvilket kyrke
straff eger rum), inaÿer -as 1. ær-aÿer, 
a: undergår 1. har undergått kyrke
straff, ÖG.* -aj>er man, en som under
går kyrkestraff, U.* VM. II. Kr. 24:1; H. 
Kk. 16: pr; 19: l. lönlika -ajer, ÖG * 
mali af landi s. ok til rom 1. mae]> breve 
til pavans i rom, a: ålägga den brotts
lige såsom penitens att gå till Rom, 
VG.*, och äfven VG. I. G. 8: pr, 1, där 
skiftae utan tvifvel är skriffel för skrif- 
tae. man aer utlændis -ajer, a: han har 
fått pelegrimsfärd sig ålagd såsom pe
nitens, U.* mal värjer -at manaj firi 
&c., a: kyrkestraff ålägges den brotts
lige, ÖG.*; jfr. Sm. 13: 4. not. 44. biskups 
rætte bort s., a: befria den som un
dergått kyrkestraff från böter till bi
skopen; ÖG. Kr. ind. 14; c. 13: 3. jfr. 14: 
pr. Jfr. Oskriptajer 2, 3; Ut skripta Jer. 
3) s. sik 1. sett (a: sitt) mal, bekänna 
sin synd för presten och underkasta sig 
kyrkestraff. ÖG.* U. Kk. 22: 2. not. 80; 
G.* Sk.*

Skriptabrut, skrifta brut, n. olydnad 
i undergående af kyrkestraff, 1. nytt 
begående af samma brott, för hvilket 
man förut undergått kyrkestraff. VG.* 
Endast i den senare af dessa bem:er 
förekommer d. o. i ÖG.*, i den förra 
däremot i U.* VM. II. Kr. 12: 2. not. 67 ; 
24: rubr.; Sm.*

Skripta fajer, m. skriftefader, prest 
(1. munk) för hvilken någon bekänner 
sina synder. U.* SM.* VM.*

Skriptalös, skrifta lös, adj. som ej (på
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sotsängen) aflagt bigt och undfått den
h. nattvarden, döa s., VM.* H.*

Skriptaman, skriftaman, rn. en man
som undergår kyrkestratf. U.* VM.*

Skriptermal (skrifta-, skriftonial), n. 
1) = skript 2. man vil s. hava i nödh sin
ne, St. Add. E. 2. 2) = skript 3. SM.* 
taka s. ok bætring (jfr. Skript 3), St.* 
biskoper vetir (n. mannum) s. firi syn
der sina, o: föreskrifver dem penilens 
till försonande af deras synder, Sm. 
6: pr; jfr. 13: 3.

Skriva (skrifa, G. sup. -at, part. pass. 
-ajer), v. a. 1) eg. afbilda (genom teck
ning, målning & c., Isl. skrifa); måla, pry
da med målade bilder. VG.* 2) skrifva. 
VG.* U.* SM* G.* Sk.* ME. Egn. 1:1; 22:
i. standa -at, se Standa. -aJer rætter, 
Bj. 7. slikt mal skal alt til rom s., = 
af lande skripta nuej breve til pavans 
i rom, om ej s. är skriffel för skrifta, 
VG.* Jfr. Be-, Saman-, Ut skriva; For- 
skriven. 3) uppskrifva, uppteckna. G.* 
St.* -as i stadsens bok, lata sik s., St.*

Skrivan, f. (Isl. skrifan, bild, afbild- 
ning) skrift. G.*

Skrivare, m. skrifvare. stadsens s., 
sladsnotarie, St* -ren, = stadsens s., 
St.* Jfr. Stads-, Tol-, Vardskrivare.

Skrija (impf. conj. pl. -Jin), v. n. skri
da, krypa. G.*

Skrijanda, f.? skrinda. U.* VM. II. B. 
14:3. Då det nu brukliga o. skrinda 
(såsom kolskrinda) belyder en vagn 1. 
släde med flälad korg, och N. skrinda 
är en korg att bära på ryggen, kunde 
man tro att o. skrijanda betyder en 
korg; men att på anf. ställen fråga är 
om en vagn, är af sammanhanget med 
det föreg. tydligt (jfr. AS. scriÖ, vagn), 
och att ordet är part. af skrija, och 
således eg. betyder långsamt gående 
(såsom en lastvagn), synes ej vara tvif— 
vel underkastadt.

Skroksak, f. (af skruk) falsk beskyll

ning. var Jer s. givin saramal, o: om 
målsegaren i en sådan sak brister i 
bevisning, VG.*

Skroksokn, skrnk sokn, f. hvad som 
på grund af falska berättelser och fram- 
ställningar% blifvit orätt dömdt. -ner ok 
ofsokner, se Ofsokn 2.

Skrokvitni, skrukvitni, n. 1) falskt vit- 
ne. SM.* 2) falskt vitnesbörd. ÖG.* SM.* 
bæra s.,. VG.* böte fore s., säges om 
den som aflagt vitnesmål men ej be
kräftat det med ed, då del således an
sågs lika med falskt vitnesbörd, H.*

Skruk, n. (Isl. skrök) osanning, dikt 
(skrock), siter hun mej -kke, a: på 
grund af osann uppgift om hafvande 
tillstånd, VG.* Jfr. Skroksak &c.

Skruva, v. a. fånga bin med skruf. ÖG.*, 
om ej sætia hade skolat tilläggas, så 
att skruva vore acc. pl. af skruver.

Skruver, m. skruf; så kallas ännu i 
vissa landsorter t. ex. tratten i en qvarn, 
en skäppa; strut, näfverkorg; här före
kommer d. o. om den bikupa 1. det kärl 
(bikar), som brukades till bins fångan
de. sætia skruf, ÖG * ME.* Chr.* Ja ær 
s. Jiuver, n. om man sätter honom när
mare en annans bigård än det är tillå
tet; ty det hör ej till bem:en af d. o. att 
kärlet är furtim expositum, såsom Ver. 
oriktigt föregifver, ehuru LL:ne allde
les förbjuda att sätta skruf i skog. ÖG.* 
Jfr. Bland.

Skrujer, m. skrud, prydlig klädedrägt 
(AS. scriid), i synn. messeskrud; äfven 
andra prydnader som tillhöra en kyrka 
och brukas vid gudstjensten (= Isl. 
skruÖ, n. som äfven inefattar ornamen
ta öll, og daudt inventarium kirkna, 
hveriu nafni sem heitir, Vidalin, s. 129 
anf. st., VI. 141). VG.* ÖG.* U.* SM* 
VM. II. Ivr. 4, 13: pr, 2; H. Kk. 3, 5: pr; 
Sm.* Jfr. Bruda-, Kirkiu-, Mæssu skru
jer; Skryja.

Skryja sik, v. red. pryda sig, förse
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sig med skrud 1. prydnader, kirkia a 
s. s. mæj tiund sinni &c. U.* VM. II. Kr.
6: 3; 13: 3.

Skrædare, m. (af skræda, skära) skräd
dare. Sk.* St.* Chr.*

Skræppa, f. skräppa, väska, påse. pi
ker ok s., se Piker 2. Jfr. Vægh skræppa.

Skill, se Skyl.
Skuld, Skulda, se Skyld, Skylda.
Skuli (skoli, VM.), in. (Isl. skiili, sky- 

li, af skyla, beskydda, BH.) eg. beskyd
dare, försvarare; förekommer bär om 
fångesman, som skall försvara den, hos 
hvilken ett ting blir klandradl. U.* hit
ta s. sin, VM.* I oeg. mening kallas 
den fyrsti s., hos hvilken tinget blifvit 
klandradt, och om hvilken det säges 
att Jæt var ahænt mæj haniini; då det 
skulle ledas til siætta mans, var såle
des i detta antal inehafvaren inberäk
nad, U. M. 44: pr.; jfr. utan Jæn fyrsti, 
§. 1, hvarmed menas den samme som i 
det föreg. kallas fyrsti s.

Skullös, adj. (för skuldlös) 1) = sak
lös 2. Chr.* 2) = saklös 3. Chr.*

Skundi, m. (Isl. =) skyndsamhet. U.* 
SM.*

Skunkufals majer, m. en smädetitel 
som gafs åt en frigifven träl. VG.* 
Hvad d. o. eg. betyder, är obekant. Det 
i Sv. och D. folkspråken förekomman
de o. skunk, ”takskägg, den nedersta 
framskjutande delen af vattentaket” (Rz. 
s. 586), ”vinklen under fakutsprånget” 
(PM. Ordb.), ”den huk som dannes der, 
hvor taget stöder sammen med löftet”, 
1. ”aabningen under tagskiæget paa hu- 
se” (Mb. Dial. L.), kunde gifva anled
ning att anse o. s. eg. betyda en män
niska som fallit ned från taket; men 
hvad sammanhang en sådan bem. skulle 
hafva med det bruk som blifvit gjordt 
af d. o., är svårt att inse.

Skura, v. a. (Isl. skora) räkna, be

stämma (eg. genom inskurna märken i 
ett trästycke). Se Til skura.

Skurstain, m. eldslad; eg. en sten på 
golfvet där, enligt bruket i äldsta ti
der, eld uppgjordes till värmande af 
rum (jfr. Brausten). G. 50. Med skor
sten öfvs:s i Jer. 36: 22, 23. Hebr. rus, 
som betyder en glödpanna, hvilken, en
ligt Österländsk sed, sättes i en för
djupning af golfvet midt i ett rum till 
dess uppvärmande. Ordet skorsten, som 
numera öfvergått till bem. af det rör, 
genom hvilket röken från en eldstad 
uppstiger och utgår, brukas ännu i D. 
äfven i bem. af själfva eldstaden. An
gående första delen af d. o. jfr. Ih. GL 
o. skorsten.

Skut, se Skot.
Skuta (skude), f. skuta, mindre (last-) 

fartyg. Sk.* )( snækkia, SM.*
Skuta bot, f. (af skot 3) böter som 

erläggas genom sammanskott, såsom 
(enligt Sk.) dråpsböter. Sk.*

Skutgardh, m. (af skot 4) gård där 
konungens ämbetsman bor och skatter 
skola betalas. Sk.* Mb., D. Gl., anför 
skudgaard i bem. af vissa under ärke
biskopen i Lund lydande gårdar, där 
han under sina resor i stiftet plägat 
taga nattläger.

Skiitman, m. (af skot 4) uppbördsman. 
St. Kg. 20: 4. not. 45; §§. 8, 12.

Skutra, se Skötra.
Skuziarn, n. (af skot 1) ett slags järn

börd, hvarvid det glödande järnet bars 
nio steg, och därefter bortkastades. Sk.* 
bæræ s., skæræ 1. væriæ sik niæb s., 
Sk*

Skuver, m. ? (af skiuva) skuffning. Se 
Jorja-, Vaja skuver.

Skuvestaghe, m. (troligen af skiuva) 
ett slags stake som brukades på fiska
rebåtar, tilläfventyrs åra. engen fiske- 
re skal havæ meræ æn siu s., Sk.*

Skuvin, se Skiuva.
Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 72
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Skuja, skoja, v. a. 1) skåda, bese. s. 
vajer, o : afbida bättre väder, IL* -Jat, 
YM. I. EJs. 3: pr., är utan tvifvel skrif- 
fel för skærskutat. 2) granska, under
söka. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. II. Kr. 1: 
pr; H* Sm.* G.* ME.* St.* Chr.* sea ok 
s., allitt. U.* s. ok syna, SM.* s. san- 
nind, se Sannind 1. s. ok sannind leta, 
ME.* s. vapnasyn, a: förrätta, ME.* Chr. 
Kg. 11: 2; 12, 13: pr ; 14. aptir Jy Jiupt 
ar ok go Je man sknja Jat, o: vid 
anställd granskning finna det hittade 
godset vara värdt, Bj.* godke man 
kunno thet s., o: finna att det så för
håller sig, St.*

Skojan (skudhan), f. granskning, un
dersökning. aptir gojra manna s., a: 
såsom de, efier anställd granskning, be
stämma hittelönen, Bj.* St.*

Skylla, sköfla (skifla, H.), v. a. 1) sköf- 
la (egendom); säges om det boskifte 
som sker då någons egendom genom 
begånget brott blifvit förverkad (jfr. Bo- 
skipti 2). gojs mans -as, VM.* ME. E{as. 
40; DrVl. 15:1; St.* Chr. Eds. 27; DrVl. 
14: 2. lösöra konu -as, ME. H. 12: pr. 
not. 39. s. firi manni, VG.* H.* Jfr. 0- 
sköflajer. 2) = mata 3. H.*

Skyfling, sköiling, f. 1) sköfling, del
ning af förverkad egendom (jfr. Skylla 
1). H.* ganga i 1. til s., om den för
verkade egendomen, ME.* Chr.* 2) den 
förverkade egendomen. JriJiunger af 
-genne, ME.* Chr.* 3) = boskipti 3. han 
agher -gena, Chr.*

Skyggia, v. a. (Isl. skyggja, skygna) 
göra blank, polera. Se Skalpa.

Skykia, se Skökia.
Skyl (skyul, skul; skil, H.), m. skyl, 

trafve. U.* SM.* VM. II. Kr. 6: pr, 1;H. 
M. 32: pr. På D. öfvs:s d. o. orätt med 
kierlf, U.* — R-t (II. 35) anmärker att 
jag angifver skuler såsom nomin. af d. 
o. (i gl. vid U. upptaget under skyler), 
hvaraf han ej funnit någon oomtviste-

lig nomin. sing.; men skyl var, med hän
visning till U., då nämnda anmärkning 
trycktes (1857), längesedan upptaget 
i gl. både vid SM. och VM., och i det 
förra citeras B. 5:3, där skyul, i not. 
skyl, förekommer i nomin.

Skyla, v. a. skyla, dölja. Chr.*
Skyld, skuld (skild), n. 1) skuld, gäld. 

VG.* H.* s. fram læggia, lösa, gælda 
&c. VG.* ægha manni s. at gælda, VG * 
mana s., um pænninga eller andra s., 
St.* taka -dir, emotlaga betalning för 
skulder, VG. I. A. 4: 2 ; II. A. 6. bote ok 
(n. gælde) -dina, VG. I. R. 7: pr. lösa 
nam mæj s., o: lösa panten genom skul
dens betalande, VG.* Jfr. Krævia, Lu
ka, Kirkiu skuld, Kornskyld. 2) skyl
dighet (att göra något). Jæt ær præ- 
stins, klokkarans, bonda s., ÖG.* Sm.* 
inga s. bæra Jær til, o : ej vara skyl
dig 1. förpliglad därtill, VG.* bvat s- 
han haver, a: hvad han (n. den som 
låtit bysätta den andre) är skyldig att 
böta, St.* 3) afgift, ulskyld (som ut
går af jord), äfven landskyld, afrad. 
VG* ME.* Chr. J. 30: 3; B. 29: 2, 3. not. 
34; Tg. 27:1. -dir ok utgær Jir, U.* af- 
raj ok -llir allar, SM.* allum -dum 
1. allæ -der uppi halda, G. 54; Sk.* gö
ra 1. giva skat ok s., a : skatt och an
dra utskylder, ME.* Chr. Kg. 21: pr; 22: 
pr. eig gæra skat æller s., a : skatt I. an
dra utskylder, och icke häller afrad 
såsom landbo, VG.* givi sva mykla s., 
a: ersättning till jordegaren för den 
uppburna afkastningen af jorden, sva
rande mot hvad för jorden hade kun
nat betalas i arrende (sum iorjen matti 
skylda), VG.* gæra præste fulla s., a: 
tionde och andra afgifter, ÖG.* kippas 
um -dir, tvista därom, hvilkendera som 
skall uppbära afrad af en utarrende
rad jord, ÖG.*; men då, efter orden: 
delas tu hæraj vij, ÖG.*, en hs. til
lägger: um -ldir, har detta tillkommit
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genom ett misförstånd, föranledI däraf, 
att i det följ. talas om de olika ut- 
skylder som erläggas af de tvistande 
häradena (jfr. Skylda), men tvisten mäl- 
lan dem angår icke utskylderna. Jfr. 
Af-, Land-, Paska-, lltskyld. 4) (för..) 
skull, for guds s., Sk.* for pænninga, 
Jranga, timans, ovistan, osija &c. s., 
VG* ÖG.* SM.* VM.* ME* St.* firi gi
ri, Jryzsku, vangömo, hats s., af gir ig
het dec. VG.* U.*SM.*Sm.*Bj.* for Jæn 
s., U.* SM.* H.* Sk.* for (the) samu s., 
af samma orsak, St.* 5) skuld, förvål
lande. fore hans 1. domara s., genom 
hans förvållande, SM.* H.* fore sinse 
eghnae s., Sk.* Jfr. Orskuld. 6) tilltal 
inför rätta; merendels beskyllning för 
brott; äfven angående civilt mål (jfr. 
Sak 2). giva manni s. (fore sak 1. g add), 
U.* Sk.* ME.* St. G. 7:6 ; B. 20: pr, 2 ; Kp.
12, 24, 33: 8 ; R. 7:1 ; 8, 21:1 ; 22 ; DrVd. 
6:2; Chr.* s. Jær præsti vitis, U. Kk. 
13:1. not. 17. 7) rättighet, det som till
kommer någon på grund af en annans 
skyldighet (jfr. Skyldugher 2). Jætta ær 
klukkarans s., Sm.*

Skylda, skulda (skylla; skilde, Sk. 
skyldhan för skylda han, Chr.*), v. a. 1) 
erlägga skatt. s. baje kununge ok iarle, 
s. mæj kununge, ÖG* Ja skal sva hvar 
(för hvart, n. liæræj taka sum -ar, o: 
efter som det erlägger skatt, både till 
konungen och jarlen, då det är beläget 
närmare hafvet, 1. endast till konungen 
(jfr. Jarl, Rojer), ÖG. B. 28: pr. afgær- 
Jis by a sva mykit i skoghe sum (n. 
han) -ar, s. st. §. 5. 2) afkasta, ränta 
(i arrende, hushyra 1. på annat sätt, 
jfr. Skyld 3). VG.* St.* 3) tilltala inför 
rätta (angående brott 1. civilt mål, jfr. 
Skyld 6), beskylla, s. man fore sin stads 
fogheth, Sk.* s. man til rætta, Chr. H.
13. s. man um tiund, SM.* s. annan 
fore bosdræt, ran, therföre, St.* Chr. 
B. 53; Add. B. 3. -ather fore sak, Sk.*

s. manni at &c. VG. II. K. 3. not. 41. 4) 
förskylla, förtjena. taki Jiufs ræt sum 
han -at haver, U.* ME.* Chr.* Jfr. For- 
skyllilse.

Skyld arf (skuld arf), n. arf som till
faller syskon. U. ind. 12; c. 12; samma 
arf betecknar d. o. troligen i H. Æ. 12: 
pr., som hufvudsakligen är hämtadt från 
U., fastän i början äro tillagda några 
ord om föräldrars arf efter barn.

Skyldar kuna, f. beslägtad qvinna. vi
tis uianni um tva -nur, a: att han läg
rat två med hvarandra beslägtade qvin- 
nor, VM. I. Kr. 9:1; att skyldar här icke 
är adj., synes af det därefter i lika 
sammanhang följ. o. skyldar mæn (jfr. 
Skyldar man).

Skyldar man (skylda-, skylder-, skyld- 
man), m. skyldeman, slägting. U. Æ. 8: 
pr; V. 17:2. not. 84; VM. II. J. 17. not. 60; 
St. Kp. 7. frænder ok -nuen (jfr. Fræn- 
di), St. Kg. 10: pr. not. 25. vitis enne ku- 
nu um tva -mæn, a: att hon låtit läg
ra sig af två med hvarandra beslägta
de män (jfr. Skyldar kuna), VM. I. Kr. 
9: l. Jfr. llskyldar mæn.

Skylder (skilder), adj. skyld, besläg
tad. VG. I. G. 7; Add. 8; ÖG* U.* VM.* 
Sm.* St. J. 1: pr. -dir 1. de mæn, skyl- 
demän, SM.* VM. I. G. 16:1 ; II. J. 17; G.*; 
jfr. Frændi. -dir men )( qvislar men och 
etar men, se Qvislar men. s. frændi, se 
Frændi. s. manni, VG.* ÖG.* VM. II. Kr. 
24:12. æptir fajurbrojer æller annan 
sin -dan, VG.* frændsim ukkur 1. Jerra 
ær sva -d, a: så nära, VG.* compar. 
skyldari, superi, skyldaster, närmare 1. 
närmast beslägtad, VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* G.* ME.* -daste frændi, se Fræn
di. Jfr. Jamn-, Oskylder.

Skylder, adj. (af skyld) I) skyldig 
(att göra 1. gifva något), s. manni 
pænninga, Jianist, gatu, ÖG.* s. at 
gældæ ater, botæ & c. Sk.* s. til gisla 
ok g r u Ja, se GruJ. Jfr. Skat-, Tro-,
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Tvæskylder. 2) skyldig, brottslig. G.* 
s. fore 1. at sak, Sk.* sværshan s., Sk.* 
Jfr. Oskylder. 3) stralfskyldig. s. at mi- 
stæ sin frith, Sk.*

Skyldman, se Skyldar man.
Skylmænne (skyldmenne, skylinende), 

n. slagtingar (män 1. qvinnor). St.* 
Skyldskaper (skylskaper), m. skyld- 

skap. )( sifskaper, SM. Kk. 15: pr; ME* 
)( niaghsæmd, ME.* )( maghsæmia, St.*; 
men oriktigt )( frændsæmia, ME.* up- 
pinbar s., ME.*

Skyldskaps spield, n. = frændsiniis 
spiæl. ME.*, där d. o. dock genom skrif- 
fel står för sifskapspiæl, hvilket fel 
öfvergått i många hss. af Chr.*

Skyldugher (skuldngher, skiillugher), 
adj. 1) skyldig, förpligtad. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* H.* Sm* ME. B. 28:6 ; St.* Chr.* 
lieber Jæn æptir düjan ær -dukt at 
vara, o: bör vara, 1. man är skyldig 
att göra, SM.* gæld Je han s. var, 
ME. EJs. 43. Jfr. Gæld-, Jæm-, Skat-, 
Tro-, Yærjskyldugher. 2) berättigad 
(jfr. Skyld 7). s. hava (o: få) fiurapæn- 
ninga 1. half mark, SM. Kk. 4: 3; 11: pr. 
s. offer at hava, Sm.* s. kununger va
ra ok kronu bæra, U.* SM. Kg. 3. 

Skylla, se Skylda.
Skyn, f. (Isl. ==; gen. -niar) undersök

ning, profiling (skön). G.*
Skynda, v. a. påskynda. Jæt kallar 

-aja lnanaja (n. arf), de påskyndade 
månadernas arf; så kallas det arf som 
tillfaller ett barn, hvilket blifvit fram- 
födt inom sju månader efter fadrens 
död, U. Æ. 10: 1. Om i stället för ma- 
naja (gen. pl.) bör läsas manaj (acc. 
s.), så menas endast sjunde månaden, 
hvilken då kallas den påskyndade. Jfr. 
Sena.

Skynia, v. a. (Isl. =) undersöka, pröf- 
va (skönja). G.* fajir -as (för -nis) ai 
(n. vara) orajamajer, G.*; men då på 
s. st. sedan säges fajir -ni orajamajer,

synes äfven där böras läsas -nis, om 
ej scyni är skrifvet för scini, visar sig, 
synes (vara).

Skynia kuna, f. (af skyn) en qvinna 
som i något afseende beror på andras 
godtfinnande (jfr. Miskunna kona). dot- 
tir ter s. ok (tillägg æi) terfda kuna, a : 
dotter som har broder 1. brorbarn, är 
beroende af deras välbehag (hvad de 
vilja gifva henne af arfvet), men har 
icke arfsrält, VM.*; jfr. det som säges 
om qvinna som låtit lägra sig: vare na
ja kona systkana sinna ok æi skiftes ko
na; i detta fall hade qvinnan icke en 
gång rätt att skifta arf med sina syst
rar, VM. II. Æ. 6: 4; om dotter som gif
te sig utan fadrens vilja, I. G. 3:1. Af 
Ih. och äldre förf. är d. o. på åtskilli
ga sätt, men uppenbart orätt, förklaradt.

Sky nian, f. = skyn. G.*
Skyria, se Spyria.
Skyrskuta, se Skærskuta.
Skyrta, f. (Isl. =) skjorta. )( serker, 

G.* Jfr. Bakskiurta.
SkyrJ, f. (af skæra) 1) skärning i allm. 

(skörd), græva -der u siöoin &c., o: 
gräfva upp jord 1. sand ur bottnen af 
sjöar & c. Chr.* Jfr. TorfskyrJ. 2) sön
derskärande, sönderrifning. Bj.*, där 
fråga är om kläder, synis 1. värjer s. 
a klæjum, SM.* VM.* föra s. a not, 
o: skära sönder den, SM.* 3)=askyrd, 
om ej a slætu seller skyrd är skrifvet 
för a slætu æller a skyrd, så att a hör 
till båda orden. H.*

Sky t, se Sköt.
Skytta, m. (Isl. skyti) = skyttari. VG.*
Skyttari, m. (Isl. skytari) skytt. VG.*
Skyul, se Skyl.
Skyji, n. (af skor) skor, skotyg. G.*, 

där d. o. möjligen blifvit bildadt för 
rimmets skull med föreg. o. kleji; T. 
öfvs. liar schu.

Sksefta, se Sksepta.
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Skæfte, m. (Isl. skepti, n.) = skapt I. 
Chr.*

Skæl (skiæl, skiai, skiel; skil, ÖG.*), 
n. (merendels pi.; af skilia) 1) skilnad, àt- 
skilnad. s. mællum ræt ok oræt, VG* 
U.* SM.* VM. II. Præf. 2) gränsskilnad 
(på marken), gräns. ÖG.* SM.* sætia 
garj at rættum -liim, ÖG.* sva langt 
sum Jera s. liggia til, se Liggia 4. æru 
æi Jylik s. til urfiæls, är ej urfjällen 
utmärkt genom sådana gränser, U. V. 
17: 3. Jfr. Markar skæl. 3) gränsmär
ke, råmärke. VG.* U.* Jfr. Bolstaja-, 
Bya-, Skoglia-, Tompta skæl. 4) urskil- 
ning, förstånd. ME. Kg. 31; Æ. 13; Chr. 
Kg. 35: pr; Æ. 15: l. til -Is I. -la koma 
1. komin, o: till moget förstånd, VG.* 
ÖG * ME.* St * Chr.* epter bæsta -loin 
thera, Chr.* ei ra Ja sinnum eller -lom 
sinom, se Baja 9. Jfr. Oskiel. 5) skäl, 
orsak. mæj sannnm -lum, Sm.* inæj 
-him, med (goda) skäl, SM.* mæjhvat 
-lum, af hvad orsak, ME.* Chr. Kg. 14. 
liava s. -lum gin, hafva motskäl, göra 
invändning, G.* bætre s. hava, St.* mæj 
Jæssa brefs 1. bok -lum, med skäl 1. 
på grund af denna stadga, U. Conf.; SM. 
Conf. ö) skäl, bevis, full s., St.* mæj 
fullum -lum, ÖG.* VM.* ME.* Chr.* bref 
ok (full) s., U.* VM.* ME. Æ. 21: pr; 
DrVl. 14, 28. vita, ut röna mæj -lum, 
ME. Kg. 18: i; St.* mæj vitnum ok -lum, 
VM.* utan . . s. til æru, o: bevis att 
han förbrutit sig, St.* Je tve (n. mæn) 
sum han mej sik lejir til -la, a: har
med sig till bevis angående edgången, 
VM.* fullas haniiin s., s. fylgliia henni, 
G.* Jaira niauter han ok -la at, för 
Jaira -la niauter &c. G.* taka yxe &cc. 
til -la ok til vijermæle, SM.* göra af- 
tækt til -la ok æi til ran, o: för att 
hafva bevis och ej för att råna, s. st. 
Jerra manna sum Je sin s. til halda, 
o: för hvilka de framhålla sina bevis, 
SM.* Jfr. Bygja-, Takuskæl; Jamskiala.

7) vitnesbörd. mij kirkiumanna -lum,
o: i sådana vitnens närvaro, G.* mij 
Jrim Jaira manna -lam, s. Jaira sum 
vijer varu, biera henni ful s. ok al, 
G.* 8) förhållande, sätt, vilkor. höra 
1. pröva hans s., o: huru det förhåller 
sig med honom, VG.* mej Jem -lum, 
med de bestämmelser 1. vilkor, ÖG.* U. 
Kp. 9: 3 ; ME * Chr.* mæj ajrum -lum, 
med andra förord 1. vilkor, VG.* mæj 
sva s., med sådana 1. dessa vilkor, Sk. 
I. 41. not. 29; ME.* Chr. Kg. 22: pr; G. 10: 
i ; Eds. 33. mæj siu 1. slikum samu -lum, 
i afseende på sju 1. samma omständig
heter, VG.* æpti Jörn -lum, på det sätt, 
U. Kk. 14: pr. æptir Jera -lum, såsom 
de bestämma, Bj.* mæj samu -lum, på 
samma sätt (som förut är sagd t), ME.* 
mæj hvat -lum, på hvad sätt, ME.* St.* 
tæsse try s., dessa tre särskilda saker, 
VG.* Jfr. Forskæl. 9) det som lagli
gen bör göras 1. iakttagas, fastar ok 
full s., se Fastar, mæj skaft ok s., se 
Skapt 1. mæj 1. æptir domum ok -lum, 
utan dom ok s. &c., se Bomber 2. gö- 
ræ ræt ok s. fore sik, Sk. * biuja 
sik til -Is mæj bok &c., a: att göra 
rätt för sig med edgång, Sm.* væjia 
til -la, væj sætia til -la firi fæ sit, o: 
för sakens lagliga utförande, SM.* hal
di bondin up han undi s. soknaris &c., 
o: qvarhålle honom på det att sokna- 
ren sedan må med honom vidare för
fara, VM.* ineth brevom ok androm 
-lom, o: och annat som bör iakttagas, 
Chr.* mæj Jem -lum at &c., med iakt
tagande däraf att &c. VG. IV. 19:1 ; SM.* 
VM. II. Kp. 12: 3; Bj.* utan Jæssi s., 
utan att detta iaktfages, U.* mæj sa
mu -lum, o: med fastar 1. vitnen, H.* 
mæj -lum, rätteligen, lagligen, VM. I. 
pg. 13: pr; G.* -lum, adv:r, se Skielum.

Skælalôst, adv. (af skæl 9) olagligen, 
ej i laga ordning, ganga 1. göra ej 
domalöst ok s. (= utan dom ok skæl,
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)( mæjj domum ok skælum), U.* VM. II.
pg. 19.

Skæla tak, n. borgen, som synes haf
va blifvit ställd för en omtvistad sak, 
då målet drogs under lagmannens pröf- 
ning. s. firi land ok laghman, VG.* I)å 
första delen af d. o. utan tvifvel är den 
samma som i o. skæla væ]>, och såle
des synes beteckna en till en saks or
dentliga utförande hörande handling, 
kan den här, fastän ordet förekommer 
i fråga om ett måls fullföljd inför lag
mannen, icke, såsom jag förr antagit 
såsom troligt, härledas därifrån att lag
mannen sades lagh skilia, och hans dom 
kallades skila. Ih. (Gl. o. tak) uppgif- 
ver en uppenbart oriktig tydning af d. 
o., hvars första del han måste hafva 
ansett betyda gräns.

Skæla væÿ, n. (af væÿia 1. sætia væ]> 
til skæla, se Skæl 9) pant, hvars sät
tande hörde till den för en saks ut
förande föreskrifna ordning, sætia man- 
ni s. fore fæ sit, o: för ett intaget krea
tur som egaren vill lösa, U.* VM. II. B. 
6: i. biuÿi kin s. sum fæ ægher, sætia 
s., SM.*

Skælgher, adj. (Isl. skjälgr) 1) skef, 
sned. munder varier s., Bj.* 2) skelögd. 
U.* — I båda dessa bem:er brukas än
nu i allmogespråket o. skjalg. Jfr. Skial- 
ghind.

Skælia majier, se Skila maÿer.
Skælika (skæligan), adv. (af skæl 9) 1) 

lagligen, rätteligen. VG.* VM.* Sm.* 
ME* St. Kg. 15: 7; H. 3; Chr.* s. mis- 
skrifvet, troligen för skilia, se Skilia 7. 
Jfr. Oskælika. 2) skäligt, måttligt, næpsa 
s., Chr.*

Skæliker, adj. 1) (af skæl 4) förstån
dig, trovärdig, -kir mæn, VG.* VM.* 
St.* sum -ki (n. mæn) sigia, VG.* mæj> 
-kum vitnum, VG.* Chr.* Jfr. Oskæli- 
ker. 2) skälig, billig. U* SM.* 3) (af 
skæl 5,6) skäligen ansedd för något 1.

såsom verklig; så synes d. o. böra för
stås i sammanställningen s. ældari, e- 
buru det andra ordets bem. är okänd, 
då det likväl är tydligt att s., VG. II. 
p. 58, svarar mot rætter, fulkomen och 
i synn. sänder i IV. 20: 2,3; men för
virring har uppkommit därigenom, att 
på första stället några ord blifvit öf- 
verhoppade i den i texten följda hs., 
och luckan blifvit på ett oriktigt sätt 
fylld i två andra hss., och lika orik
tigt, ehuru med andra ord, i IV. 20: 3 ; 
på båda ställena har s. blifvit ansedt 
betyda oskyldig, hvilket är uppenbart 
falskt; jfr. not. 31. s. 222. Äldre förf. 
hafva trott d. o. betyda: qui rationis 
usu fruitur; Ih. däremot öfvs:r s. med 
furiosus, och uskæliker med mentis 
compos, hvilket är alldeles orimligt.

Skælia, f. skälla (som hänges vid hal
sen af fäkreatur). SM.*

Skælia, v. n. (af skall) 1) gifva ljud 
från sig, klinga (skälla), s. i skaln, se 
Skal. 2) hålla skall. s. til vargkagardka, 
o: för att drifva djuren mot varggår
dar, Chr.*

Skælnaÿer, se Skilnaÿer.
Skiclum, adv. (dat. pl. af skiel) = mæÿ 

skælum (se Skæl 9). G. 6: 3.
Skælvis, adj. (Isl. skilviss) = skæliker 

1. -se mæn, Sk.* — Fr. ôfvs:r o. skil
viss : ”tydelig, nöjagtig, besternt”, hvil- 
ken bem. icke hör hit.

Skæmber, se Skamt.
Skæmd, f. (af skæmma, Isl. skemmd), 

skam, vanära. Se Skæmdar död hi &c.
Skæmdar dödhi, m. skamlig, vanhe

derlig död. VG.* Ih. härleder d. o. o- 
riktigt från skamber, kort, och öfvsrr 
mors cita.

Skæmda gæster, m. ärelös gäst. Chr.*
Skæmda man (skændaman), m. ärelös 

man. ME.* Chr.*
Skæmma (skamma), f. (Isl. skemma, 

liten fristående byggning, af skammr,
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kort) liten byggning, kammare 1. för
rådshus. VG.* Jfr. Korn-, Mat-, Symn- 
skæmma.

Skæmma, v. a. (af skamber; Isi. skem- 
ina) förkorta, s. lej sina, förkorta sin 
väg, o: komma fortare, VG.*

Skæmma (skiemma; part. pass. skiam- 
der, Bj.), v. a. (af skam) göra skada I. 
skam, skämma ut, vanära, kona värjer 
-md (at) sinni qvinsku, Bj.* St.* kona 
värjer -md ok til symnis noyd, G.* Jfr. 
Oskæmder.

Skemmelika, adv. skamligeD. St.*
Skæmta, v. a. (af skamber; Isl. skemm- 

ta) förkorta (tiden), s. sik (dat.; Isl. 
skemmta sér), förkorta tiden för sig, 
roa sig, U.*

Skænda (part. pass. -der; AS. scen
dan, T. schänden, &c.), v. a. skända, van
ära. St. G. 3: 1. nott. 29, 30.

Skænkia, v. a. inskänka. s. minni, G.* 
s. drykke til salu, St.* Jfr. lltskænkia.

Skæppa (gen. pi. -pna), f. 1) skäppa 
(ett målkärl). VG.* SM.* Sm.* Sk.* ME.* 
Chr.* tvar -pur, n. säd, VG.* sin, VIII 
-pna tiunde, VG.* faluköpongs s., en 
skäppa korn 1. hafre, som i Västergöt
land af hvar bonde skulle årligen lef- 
vereras i Falköping, och hvilken synes 
hafva tillfallit Falköpings kyrka, VG.*; 
jfr. Faluskæppa. selge i skeppetal, Sk* 
Storleken af detta mått är okänd; af 
det i Chr. anförda ställe ur nyare hss. 
kan slutas att 2 skäppor på den tiden 
utgjorde mindre än en spann, hvilket 
öfverensstämmer med förhållandet i ny
are tider, då 3 skäppor räknats lika med 
en spann. 2) ett kärl som brukades 
vid såning, troligen liknande målkärlet. 
Se Biog-, Sæjis skæppa.

Skæpta (skæfta), v. a. (af skapt) skäf- 
ta, sälta skaft på (t. ex. spjut 1. pilar), 
-ter, part. pass. försedd med skaft, -t 
vakn 1. vapn, VG.*(u. Skiæptcr); ÖG.*

SM.* VM.* ME* Chr. Kp. 1; Tj. 15: i. 
skæft öxe, Sk.* Jfr. llskæfter.

Skæptarvi, m. = skaparvi. rætter s., 
VG.* Förra delen af d. o. kan svårli
gen förklaras om man ej vill med Ih. 
härleda båda dessa ord från skap, mans
lem, hvilken tydning väl icke synes va
ra antaglig, men dock erinrar om o. 
skæftc = skapt, hvilket senare ord äf- 
ven förekommer i en dit hörande bem., 
se Skapt 4.

Skær (dat. pl. -rium), n. skär, skär
gård. U* SM.* ME.* St. B. 12:1; Thj. 8; 
Add. D. 3; Chr.* Jfr. Skip.

Skær (skir, VG. G.), adj. 1) skär, ren. 
U* SM.* ME* St. Kp. 2:1, 2; Chr. Kp. 2:
1, 2., där fråga är om guld och silfver. 
kirkiugarjer ær s., o: renad, sedan den 
blifvit oskärad, VG. II. K. 22. jfr. 5. -rt 
giera, rena (oskärad kyrka 1. kyrke- 
gård), G.* s. ok hemul, ren och för
svarad, o: rätt, laglig (egendom), se 
Hemul. 2) befunnen I. förklarad oskyl
dig. värjer han s. )( ful, G.* var Ja s. 
(at iarne, a skra, at næfnd), Sk.* gö
ra man s., förklara honom oskyldig (om 
nämnd), Sk.* Jfr. Oskær.

Skæra (skiera, G. part. pass, skorin, 
skurin), v. a. I) skära, a) i allm. i eg. 
och oeg. bem. VG. I. O. 6; II. G. 5; ÖG. 
Vaf). 34: pr. not. 63; U. M. 37: pr; Bj.* G.* 
Sk.* slaghin eller skurin minna sar, 
ME. SVl. 9; Chr. SVI. 10. s. torvu, upp
skära en grästorfva, VG. I. K. 21. s. 
torf, se Torf, diki (sum) skorin æru, 
a: grâfda, SM.* skær ur (n. iorj) tor
vu, ÖG. B. 25: 2. skær or (n. Iiofji) 
tungu, U. M. 30: 2. s. ur (manni) sum 
galti, o: snöpa, VM.* s. lot, U. Æ. 11:
2. s. (n. lot) ok skipta, allitt. (jfr. Lu
ter 5), U.* VM. II. Æ. 10: 3. skær uddcr 
ok æg, allitt., om spjutsudden 1. svärds- 
äggen sårar, a: om man gör sår med 
spjut 1. svärd ( )( sla annan mæj hor- 
num ælla hiæltum &c.), ÖG.* vatn (n.
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vattnet ofvanför en qvarndamm) skær 
sik ut ivir aker &c., iorjin sum ut ær 
skoren (n. af vattnet), VG.* b) sär- 
skildt: skära säd 1. mäja åkren. VG.* 
ÖG. Kr. 9; B. 7:1; U. Kk. 7:3. notf. 100,1; 
V. 9:1,3; 12: pr ; 13:1; SM.* s. aker, sko- 
rin aker, SM.* SU.* s. a annan, o: ut- 
öfver gränsen på grannens åker, ÖG.* 
U.* H.* ME. B. 15: pr. s. ginum deld &c., 
d. s., )( mis sia annars æng, VM.* s. 
(sik) vægh ginum 1. yvir aker, göra väg 
öfver åkren genom sädens skärande, 
ÖG.* SM.* Sk.* 2) tillskära kläder, 1. 
skära tyg till kläder, s. bryllöps klæje, 
St.* skoren klæji, VG* SM.* Sk* ME.* 
St* Chr. G. 17; Kp. 1 ; Tj. 15: l. skorit 
klæji, ett afskuret stycke kläde, VM.* 
s. kiortel af klæde, Sk.* Jfr. Skapa 2, 
Skipa 6. 3) märka (såsom genom tec
ken inskurna i trä), utmärka, varja 
skorin i varji, blifva anmärkt för för
summelse, vårdslöshet 1. olydnad un
der vakthållningen, hvarvid, troligen 
genom olika teckens inskärande i ett 
trästycke, utmärktes hvad slags fel som 
var begånget; men härunder är ute- 
blifvande från vakthållningen icke in
begripet, emedan särskild! talas om att 
fælla var]i, U.* SM.* H. Kg. 9: i. vari 
Jæn malsæghandi sum skar (n. han i 
varji), SM. Kg. 12: 2. En intill våra da
gar, åtminstone på en ort i Skåne, bi
behållen sed gifver en tydlig bild af 
det som på de nu anf. ställena omta
las. ”Knäflingar, en art kontraböcker, 
som förvarades af åldermannen, voro 
fyrkantiga stockar, en aln långa och 
ett tum tjocka, försedde en hvar med 
det hemmans bomärke, som den till
hörde, och hvarå medelst särskilda in
skärningar utmärktes uraktlåtenhet med 
stängsels underhållande 1. vårdslöshet 
med kreaturs lössläppande i annan mans 
säd, för hvilka förbrytelser böter skulle 
erläggas, som vid Mårtensdagstiden re

dovistes”; Folklifvet i Skytts härad i 
Skåne vid början af detta århundrade, 
af ISicolovius (Nils Loven), Lund 1847, 
s. 27. En alldeles liknande beskrifning 
på ett dylikt bruk i Danmark läses i 
Mb. Dial. L. o. karvepind; och en lem- 
ning af en vidt utbredd sed af samma 
beskaffenhet är den allmännare kända 
karfstocken (af karfva, skära, D. kar- 
vestok, Holl. kerfstok, Nnt. karfstok, 
Nht. kerbholz). Här bör äfven erinras 
om det fordom i Norge brukliga sät
tet alt utmärka antalet af de till en 
krigshär 1. skeppsbesättning hörande 
män genom att göra inskärningar i ett 
trästycke (skora manntal 1. liö) ; de så
lunda gjorda inskärningarne tjenade se
dan till rättelse vid mönstringen; jfr. 
Ä. FrostL. 7:14. (NGL. 1.202). — skorin 
af skylduin ok utgærjum, utmärkt (tro
ligen på dylikt sätt) såsom befriad från 
utskylder, U.* uriiælder ær dikiim sko
rin, o: genom diken utmärkt till sina 
gränser, IL* — Jfr. Af-, llp-, Utskæra ; 
Bla-, Oskorin; Overskerere, Skyr]).

Skæra (skira, VG. ÖG. G.), v. a. (af 
skær) 1) rena. s. kirkiu 1. kirkiugarj 
(jfr. Skær 1), ÖG.* IL* VM. II. Kr. 22: 2; 
Sk.* Jfr. Oskæra, Kirkiu skærning. 2) 
göra klar, utreda, Jæt skulu XII mæn 
s. (ok vita &c.), SM.* H.* 3) visa sin 
1. en annans oskuld (om anklagad 1. 
målsman), s. sik mæj tolf manna eje, 
Sm.* s. sik fore (sak), s. sik mæÿ iarne 
1. næfnd 1. tylftær ej &c. Sk.* s. sik 
meth fythe ræt, a: såsom i det föreg. 
är stadgadt, n. med sex mäns ed, Sk.* 
giter hondin -rt Jem (n. kunu &c.), Sm.* 
-ri sik Jær ma]) urjiuva, SM.*, tro
ligen skritfel för gæri 1. göri sik &c. 
4) förklara oskyldig, kan præster æi 
Jura s. han, Sm. 13: 4. not. 44. men sku
lu bana saklausa dyma ok s. Jes mais, 
a: i den saken, G.* s. )( fælla (til fæ- 
bota 1. næs), om nämnd, VM. II. Kg. 6:
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l; M. 16: pr; H.* Sm.* skæra Je liana, 
U.* tolf (nuen) skulu han forvinnæ sel
ler s., aile lire thing benke skulu s. 
man fore sag, Sk.* 5) visa (ed) vara 
lagligen gjord. s. ej sin mæj XII Jing- 
vitniim, SM.* — Då del säges att for 
alt konungs ejsöre skal skira liar Jung 
næmd firi lise ra Js iiæmpdenne, VG.*, 
grundar sig detta (om ej häri är nå
got fel) på ett okändt förhållande mäl- 
lan fjärdings- och häradsnämnderna, 
hvilket ej upplyses genom de anf. or
den, enär de kända bem:na af o. s. ej 
synas lemna någon hjälp till deras tyd
ning (jfr. Bihanget).

Skæra Jorsdagher, se Skærjorsda- 
gher.

Skserda, se Skærja.
Skserdagker, m. (Isl. skirdagr) = skser- 

Jorsdagher. VG.* VM.*
Skærdags hselghj, f. skärthorsdags- 

helg. ÖG*
Skærpa, v. a. (af skarper, hvass, hård) 

klämma, sko -pti (karli) at foti, skon 
klämde åt foten (då lädret hårdnat), o: 
egaren blef genom nöd tvungen att säl
ja jord, VM.* Att en sko som kläm
mer ännu ordspråksvis brukas som bild 
af en inre plåga af bekymmer 1. nöd, 
är allmänt bekant.

Skærskuta (skærskota, skirskuta, skyr- 
skuta; part. pass. -taJer; -tin, St.), v. 
a. (Isl. skirskota) framställa för närva
rande 1. tillkallade vitnen. VG.* ÖG.* 
U.* SM* VM. II. Kg. 3: pr; H. Kg. 3: pr. 
not. 50; Sk.* s. firi manni, VG.* Sk.* 
Jæt varj synt ok -at, allitt. ME.* St.* 
Chr. Tg. 17. s. mal sit, SM.* s. skam 
sina, om våldtagen qvinna, G.* -tin sak, 
St.* s. sik (firi vitnum), visa sig för 
vitnen med kungörande af det begång
na våldet, G.*

Skærskuta vitni (skirskuta-, skyrsku- 
ta vitni), n. vilnes intygande därom, att

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol XL

en sak blifvit för dem skærskutad. ve
ta 1. bæra s., VG.*

Skærsl, skirsl (skærilse, skirilse), ? 
rening (af en oskärad kyrka 1. kyrke- 
gård). VG.* SM* Jfr. Uskærilse.

Skærja (skærda, skarja), v. a. (Isl. 
skarda, skerda, af skard, skåra, inskär
ning; N. skarda, skjerda) eg. göra in
skärning i; minska, förringa, somi hans 
var skærder, VG.* hans manhælghj 
skar Jas, ÖG.* manhælgh skærjas 1. ær 
skærj, U.* manhelgd skarjas, SM.* 
De anf. exemplen visa att ingen skil- 
nad görs mällan skærja och skarja i 
afseende på bemren, och att icke häl
ler någon ordentlig olikhet i böjningen 
iakttages, ehuru en sådan synes hafva 
ursprungligen egt rum, såsom Isl. skarda 
och skerda väl brukas i lika* bem. men 
dock böjas olika.

Skærjorsdagher (skæra Jorsdagher),
m. skärthorsdag. VG.* U.* SM.* VM.* 

Skærtorsdags helgd, f. skärthorsdags- 
helg. ÖG. Kr. ind. not. 2. xu.

Sköfla, Sköfling, se Skylla, Skyfling. 
Sköghia, v. a. (af skogher) jaga (i sko

gen). VM.*
Sköghning, f. jagt (i skogen). U.* VM. 

I. B. 44: rubr.; II. B. 15: rubr.; H.*
Skökia (skykia), f. sköka. H* Bj.* St.* 
Skökioson, m. skökoson. St*
Sköt (skaut, G. sköte, Sk.), n. (Isl. 

skaiit, AS. sceat) 1) hörn. Se Skötra, 
Fiæjer skötter. 2) sköte, klädningsflik. 
lut &cc. i s. læggia, (lut) a -tihalda, o: 
i fliken af en närvarandes kappa (jfr. 
Luter 5. b), ÖG.* U.* ME.* Chr. Æ. 14: pr. 
halda a -te, hålla i hörnen af den ut
bredda kappan, om vitnena vid skolning 
(se Sköta I, Skötning I), Sk.* sva brat 
sum sköt (n. part. pass. af sköta) vär
jer ok s. saman lukit, o: fliken af kö
parens &c. utbredda kappa, hvari jord 
var lagd af säljaren, blifvit tagen till
samman, så att köparen tagit till sig
/. 73
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den i kappan lagda jorden, hvarmed 
således traditionen är fullbordad, Sk.*, 
där det i • Lat. texten heter: dimisso 
pallio post factam scotationem, hvil- 
ket har afseende därpå, att så snart 
skötningen blifvit förrättad och köpa
ren tömt ur kappan den däri lagda jor
den, nedsläpptes kappan. 3) sköte, famn. 
Jar (n. sondöttrarne) skulii sitia i karls 
-ti, o: anses lika med farfadrens egna 
döttrar, G.* Jfr. Skôtsætu barn.

Sköt (skyt), adv. (Isl. skjétt,n. af skjötr, 
hastig, snar) snari. VG. IV. 12; SM.* ME. 
Kg. 5: 5 ; Chr.* ÿa ær s. höter mæ J litlu 
böter, Ja ær botter s. bötter 1. höt s. 
böt, snart, o: med inte, därför bötes 
icke (jfr. Ilöta), VG. II. Add. 7: 13, 16; 
ÖG.* ME. EJs. 5. not. 61; 16: l. n. 65. sum 
-tast, metf det snaraste, VG.*

Sköta (præs. -tir, impf, -tte, part. pass, 
-tter, n. sköt), v. a. (af sköt 2) 1) för
rätta en symbolisk tradition af såld, 
bortgifven 1. förpantad jord, då sälja
ren &c. lade något jord af den föryt- 
rade egendomen i en flik af emottaga- 
rens kappa, hvilken af andra närva
rande hölls utbredd, hvarefter emotta- 
garen tog till sig den utbredda fliken 
med den däri lagda jorden. Sk.* s. iorj, 
s. manni, s. at væjskôtning, s. ofna Jingi, 
Sk.* Jfr. Arilds-, Pant-, Yæriilz-, Yæjskôt- 
ter: Laghsköth gardh. 2) skänka (jord). 
VG.* eghn 1. iorj s. )( sælia, hvarvid 
stadgades att konungen som skänkte 
jorden, skulle af sainu iorj taka sum 
han skötir ok hamim (n. gåfvotagaren) 
i sköt læggiæ; tilläfventyrs var denna 
högtidlighet, hvaraf gåfvan blifvit be
nämnd, då endast i bruk när konungen 
var gifvare (jfr. Skötning 2), ÖG. ES. 1: 
i. jfr. pr. hanum var laghlika -t, ÖG.* 
s. orätt för skipta, ÖG.*

Sköt arf, n. arf som tillfaller legiti- 
meradt barn. U.*H.* Jfr. Skôtsætu barn.

Skôtæ vitni, n. bevisning genom vit-

nen om förrättad skötning (jfr. Sköta 1, 
Skötning 1). Sk.*

Sköt bogher, se Skut bogher.
Sköti, n. (af skot; Isl. skeyti) pil. Jrea 

tylpter -ta, SM. Add. 2; H. Æ. 14: 2. Jfr. 
R-t 1.303.

Skötning (skötning), f. 1) symbolisk 
tradition af såld, bortgifven 1. förpan
tad jord (jfr. Sköta 1). Sk.* Jfr. Pant-, 
VæJ skötning. 2) gåfva af jord, hvil
ken bibehållit detta namn ännu sedan 
den därvid förr brukliga symboliska 
tradition ej mera alltid iakttogs (jfr. 
Sköta 2). )( köp &c. VG.* 3) den skänk
ta jorden. VG.* ÖG.* Sm.*

Skötra (skutra), comm. (af sköt 1) = 
tonipta ra. VM.*

Skôtsætu barn, n. eg. barn som blif
vit salt i skötet 1. knäet; legitimeradt 
barn. U.* Det har utan tvifvel varit 
en plägsed att en man, då han gifte 
sig med en qvinna, med hvilken han 
förut hade barn, satte dessa på sina 
knän, för att sålunda erkänna dem så
som sina; det är bekant att det så till
gick vid adoption, hvaraf Isl. knésetja, 
adoptera. Jfr. S. Tu. Thorlacius, Bo- 
realium veterum matrimonia, Köpenh. 
1785, s. 95-101.

Sla (præs. conj. 3 pers. pi. slain, sla- 
ghin, SM. part. pass. slaghin, slæghin), 
v. a. 1) slå. VG.* ÖG.* VM.* G.* s. dyr 
up, IL* Sk.* s. klokko sunder, Sm * s. 
mæj fastre hand, se Faster 1. s. sik for 
nuinnin, St.* Chr.* s. til (inans) mæj 
stang &c. SM.* s. inan pust, U.* SM.* 
Sk.* s. tan 1. tænder ur andrum, IL* 
Bj. 14: 2. s. manni tender yr hafji, G.* 
s. ut ögha, ÖG. B. 24: 4. s. man blan, 
VM.* s. til blama, blojs, blojviti, se 
Blami &c. s. blojlæti, SM.* H* s. kin- 
pust, blojvite, skenu, svartaslagh, se 
Kinpuster &c. s. )( sargha 1. særæ, ÖG.* 
IL* SM.*Bj.*Sk.* s. )(huggæ (fulsæri), 
se Fulsæri, Hugga 6. s. )( hugga fiilliim
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sarum, VG.* ÖG.*, där de tillagda or
den seller siar skenu seller gör blod
vite ej böra sammanställas med orden 
hugger fulliim sarum )( siar, såsom i 
gl. vid VG. är antaget, utan inefatta 
en förklaring att här endast menas så
dant slag, som medför skena 1. blod
vite. slaghin )( sar gör, SM.* slaghin 
blokhoggum, SM.* s. nian (i) lisel 1. til 
hselia, ÖG.* U* SM.* VM.* Sm * s. fæ 
i lisel, Bj. 31. s. fse til döjs 1. skaÿa,
U. * SM.* hsester siar (oxa), ÖG * U.* 
SM.* Sk.* s. for samlupp, slå på trum
ma för att samla folk, Sk.* sias, dep. 
slås, slå en annan, ÖG.* 2) piska. s. 
]>iuf til stupu 1. kagen (samma straff 
som kallas ad discum flagellari i Mal
mös Privilegier af 1360 c. 17, KR. GDL.
V. s. 76, där för discum orätt står di
stum; jfr. s. 596 s. st.), Bj.* Sk.* vardha 
slaghin vidhcr stupona 1. ■ stokkin, se 
Stupa, Stokker. Jfr. Stupo slaghin. 3) 
slå ihjäl, han var slaghin i en stridh, 
VG. IV. 15:12. not. 47. varder nian sla
ghin, H.* væghin ok slæghin, se Vægha. 
4) skära gräs I. slå äng. Sk.* s. agh,
G. * s. höstak, U.* SM.* s. at 1. a teng- 
ium, U.* VM.* s. i almæniiingum, ME.* 
s. a annan (jfr. Skæra 1. b), ÖG. B. 7: pr;
H. V. 11: pr.; hvartill kommer ÖG. B. 21: 
2, där dock äfven menas att skära säd, 
ehuru detta ej nämnes; jfr. A slat. s. 
sik (dat.) vægh, göra sig väg öfver äng 
genom att slå gräset, ÖG.* SM.* s. (n. 
sæ vægh) gönuui æng, Sk.* s. æng, VG.* 
ÖG. B. 16; U.* SM.*; men då det säges: 
siar ælla skær allan aker up, ÖG. B. 7:
I. borde antingen efter siar tilläggas 
alla æng, 1. ock är siar skriffel, hvil- 
ket blifvit på vanligt sätt rättadt ge
nom de tillagda orden ælla skær, om 
man ej skall antaga att o. aker på det
ta ställe äfven inefattar äng. s. iord, 
ME.* s., abs. K skæra, U* SM.* Jfr. 
Mis sia, Oslaghin, Aslata. 5) i vissa ta

lesätt har d. o., likasom i det nuvaran
de språket, åtskilliga oegentliga bem:er, 
som äro vidt åtskilda både från ordets 
eg. bem. och från hvarandra, s. man- 
ni mungat i augun, a: kasta, G.* s. 
band af diuvi, a : skära, ÖG.*, där dock 
siar troligen bör vara skær, såsom i 
andra hss. läses. s. bændil um hals (n. 
diuvi), a: sätta, binda, VM* stena sias 
i fat meth iern, a: inläggas, inpackas, 
Chr.* s. man af 1. yr banni, a: befria 
därifrån, Sm.* G.*; jfr. Banslætter. late 
s. sæ af banni = lôsæ sik af banni, Sk.* 
s. d%t först i gialdit, inberäkna det i 
betalningen, ÖG.* slac af hovudgælde- 
no sva mykit Scc., a: då den pantsatta 
jorden löses, skall från gälden afdra- 
gas* så mycket som svarar mot den in
komst panlhafvaren uppburit afjorden 
(jfr. Af sia), Chr.* — Jfr. Af-, Bla-, 
Jern-, Köp-, Aider-, Sunder-, lit sia; 
Be-, For-, Fran-, Hælslaghin 1. -slæghin.

Sia brand, m. = stampa 1. fallstock. 
Sk.*, där denna benämning, som före
kommer i många yngre hss., är lånad 
från ett fordom brukligt krigsvapen 
(Isl. slagbrandr, af brandr, stock), som 
användes till fästningars försvar, och 
bestod i en tung stock med hvassa spet
sar, hvilken från fästningens mur ka
stades ned öfver de stormande fiender
na; så nämnas ”slagbrandar görvir af 
löngum råm ok dllnsUItb hvasstentir 
meö harÖri eik, reistir å enda nær vig- 
skörÖum, svå at d!l megi degar å menn 
fella, er nær er gengit kastala”. Kongs- 
skugg-sjô, ed. Christiania s. 89. Jfr. Mb. 
D. Gl. o. slagbrand.

Slagh, n. 1) slag. SM.* )( sar, SM.* 
s. ok bardagbi, U.* hvar ægher hava 
lagh ok ey s. meth andrum, Chr.* Jfr. 
Bla-, Döt-, Hand-, Svarta-, Upslagh. 2) 
slagsmål. ME.* St.* 3) oafbruten följd 
efter hvartannat (i tid, likasom i ett 
slag), tre synnodaga at I. a s., o : i rad,
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omedelbart efter hvarandra, Chr.* I 
samma bem. brukas d. o. i Norge, t. 
ex. tri dagar i slag (A-n).

Slakteri, n.? det odugliga som bort
kastas vid kreaturs slagtning. Sk.*

Slatto dagher, se Slæt© dagher.
Slega byter, f. pl. (af sieger) böter 

för slag. G.*
Sieger, m. (Isl. slagr) = slagh 1. G.* 

synir -gir, -gir sum synlikir varja, G.*
Slember, adj. (Holl. slim, T. schlimm) 

slem, dålig, elak. emunder sleme, den 
Svenske konungen, till hvars binamn 
flera skäl uppgifvas, bland hvilka i synn. 
det bibehållit sig i folkets minne, att 
han mykit minskade riket, n. genom 
gränsbestämmelsen inällan de tre nor
diska rikena vid mötet på Danaholmen. 
VG.* SM.*; om de delar af landet som 
Emund vid nämnda möte kan anses haf- 
va afhändt Sverige, se min skrift om 
Sv. ä. ind. s. 8, 23-25. Jfr. Bihanget.

Sletr, se Slætter.
Sleja ran, se Slija ran.
Sliker (acc. m. -kan, -kin; n. slikt, 

slit), pron. 1) slik, sådan. VG.* ÖG.* U.* 
H.* G.* Sk.* ME.* i -knm by, i en så
dan by, o: i den 1. den byn (n. som 
han uppgifver), VG.* til slikra gærning 
sella Jylikra, pleon., ÖG.* fulla iorj- 
æghandanum -ka öra Scc., o: så många, 
ÖG.* givi ater Jylik tu -k (n. sum) han 
tok, o: dubbelt så mycket som han e- 
mottagit såsom fåstepänning, Bj.* gael- 
de ater thiufnath ok slik tu til, o : dess
utom det stulnas dubbla värde, Sk.* 
2) likadan. VG.* IL* VM* H* G.* Sk.* 
ME.* aliker ok s., pleon., VM.* slikt 
se 1. vari s. givin ejer sum gangin, o: 
den medför lika kraft och lika ansvar, 
U.* VM.* vari Jaer s. halver by sum 
halver, o : om den ena hälften af byn är 
mot den andra, gäller det som i det 
föreg. säges, att den har vitsord &c., 
såsom det ock i det följ. tydligare ut-

tryckes: kan si Jan halver by dela &c. 
SM.*; samma mening ligger i orden: s. 
halver (n. by) sum halver, VM.* höte 
-ka (n. böter) for hvar Jera, VG.* Ja 
skal hvar -ka (n. böter) böta, H.* s. 
sami, VG.* U.* VM.* H.* G.* Sk. I. 4. not. 
25; 110; Add. G. — slikt (slit), n. abs., 
så mycket, lika mycket, s. a bol sum 
annat, s. skal kölder taka sum kölder & c. 
VG.*(u. Slikt); U.* SM* VM.* Bj.25; G* 
ME.* St.* s. hvart sum (n. Jaet) i bo a, 
VG. I. A. 18: i ; II. A. 26. s. skal vaja laest 
vaera, o: lika mycket skall därför bo
tas, VG. I. S. 4: 8. haetta vij sliku sa- 
mu 1. slikt sama, böta lika mycket, VG.* 
VM.* 3) hvilken (som hälst). taka -kan 
malsman &c. han vil, taka -ka 1. svaeria 
rnaej -kum sum han kan fa, -kin tima, 
&c. VG.* ÖG.* IL* SM.* VM.* Sm.* Sk* 
Chr. Tg. 2: pr; 7. -kt han vil, VG. II. p. 
27. taki -kt et Jaer af sum han vil, o : 
ett däraf, hvilkeldera han vill, ÖG.* 
-kt annat sum Jingmaen döma til, j : an
nat hvad som hälst &c. Sk.*

Slikka, se Slykka.
Slikt, adv. (n. af sliker) så, likaså, s. 

sum lagh sighia, s. aer vita til Jaes ski- 
paj .. sum &c. VG.*

Slind, f. sida, prov. slind. VM.* ME.* 
Slinga (part. pass. slungin), v. a. slin

ga, slingra, slungin silkishand, ormar 
varu slungnir sarnan, G.*

Slippa (impf, slap), v. a. med dat. 1. 
v. n. 1) slippa undan, undkomma, s. 
manni, ÖG.* Sk.* s. manni af handum, 
Bj.* s. lös (manni), IL* SM.* H.* G.* el
der -per lös, Chr.* lata s. sik (dat.) 
af handum tugh &c. St.* s. undan, ÖG.* 
Sk.* s. bort, Sk.* s. u haeftilsom, St.* 
s. onaepster, Chr* s., abs. ÖG.* IL* H. 
M. 28: l. 2) släppa, s. Jiuvi, ME. pj. 30; 
Chr. Tj. 31. not. 27.

Slisker, adj. snål, prov. slisk, slisken. 
VG.* Jfr. Ih. Gl. o. slisk.

Slit, se Sliker.
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Slita (part. pass, -tin), v. a. 1) sön
derslita. VG.* ÖG* G.* ME* Jfr. Lagh-, 
Sivia slit. 2) upplösa, hum bolagh skal 
-as, Chr.* 3) slita ut, utnöta. G.* s. ris, 
undergå risstraff, hvilken intill vår tid 
brukliga benämning har afseende där
på, att risen genom detta användande 
uppslitas, Chr. Add. J. 4) afgöra. mal 
skulu -as mæÿ hærajxs næmpdinne, a 
kunungs ræfst, i laghÿingi; jæt skulu 
skyldi s., næmdamæn aghu ÿæt s., &c. 
VG.* ÖG.* VM.* ME* Chr.* atbyrÿir 
skulu -as mej> doutera tali, G.* fyr æn 
annur (n. næmd) ær -tin, a: den andra 
nämndens befattning är afslutad, VM.* 
Jfr. Fiarÿungs-, literals næmd; Næmd 2.

Slija ran (sleÿa ran), n. (af slæÿi) 
rån af släde 1. andrå saker som en re
sande för med sig. VM.*

Sliji, se Slæÿi.
Slijtrir, f. pl. (Isl. sliSrir) slida, skida, 

sværf värjer or -rum drægbit, H.*
Slokifrilla, f. frilla (jfr. Slökifri]»). 

Däraf
Slokifrillu son, m. = frillu sun. )( 

aÿalkono son, VG*
Slott, n. slott. Sk.* -tit, o: Malmö 

slott, Sk.*
Slykka (slikka, part. pass, slukkin), 

v. a. (Isl. slökkva) släcka, prov. slycka. 
ÖG. B. 44: pr ; Bj.* Jfr. Slækkîa.

Slækkia (sup. -kt, part. pass, -kter), 
v. a. släcka. ÖG. B. 44: pr. not. 47; St.* 
Jfr. Ut slækkia.

Slækt (slekt), f. slägt. St.* Chr.* ater 
1. fram i -tene, St. Æ. 3; Chr. Æ. 4. i 
andra -tena, a: till den motsatta (mö
derne- 1. fäderne-)sidan af den dödes 
slägtingar, ME.* Chr. Æ. 3: 3.

Slæppa, 1) v. a. med dat. släppa. Chr.* 
s. Jiuvi (sinum), bana, VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* Bj.* ME. pj. 30. not. 57; 39; 
Chr.* s. tkiiive ella andrum fanga u 
iærnum, St. Thj. 5. hinum sum -pti, n. 
väduren, G. 44. s. lös manni, SM* s.

fiæti, ej följa spåret, öfvergifva 1. för
lora det, ÖG.* s. (tugh) af handum, St. 
Sk. ind. 17; c. 17:1. s. eld, o: låta den 
komma lös, SM.* Chr.* eldi lösum s., 
VM.* 2) v. n. = slippa 1. U.* s. undan, 
VG.*

Slæt, adv. (n. af slæter, slät) slätt, 
platt, alldeles, helt och hållet. ÖG.* U.* 
sM.*, där d. o. öfverallt förekommer 
såsom rim i slutet af en balk.

Slæto dag her (slatto dagher, slata da- 
gher, i yngre hss. slåttra dager), in. 
slåtterdag, dag då höet slås. ME. B. ind. 
31 ; Chr. B. ind. 30. almænningis s., dag 
då höet slås i allmänningar, ME.* Chr.*

Slætter (sletr, G.), m. (af sia 4; Isl. slättr) 
slåtter. Se Ban-, Hoy-, Ramatæ slætter; 
Slæto dagher, Asiat, Aslata.

Slæÿi (slijji), m. släde. VG.* U.* VM.* 
ME.* St.* Chr.* Jfr. Sliÿa ran.

Slôghÿ, f. (Isl. slægô, slughet, list, 
slægr, slug, listig, eg. om en häst som 
slår bakut, af sia) eg. slughet, förstånd 
(prov. slög, sieg, förståndig) ; slöjd, yr
ke, näringsfång, t. ex. handel. ÖG.* ME.* 
St. Æ. 9; Chr. Æ. 13.

Slôkifriÿ, f. (Nd. slegfred) = slokifril
la. Däraf

Slökifrij) barn (slôkæfrithæ-, slökifri- 
Jiu barn), n. (Nd. slegfredbarn) = fril
lu barn. Sk.*

Slökifrijm dotter, f. oäkta dotter (eg. 
dotter som man aflat med sin frilla). 
Sk.* Jfr. Slokifrillu son.

Smabarn (smabörn), n. (Isl. småbarn) 
litet barn. U.*

Sma lilejji, n. småboskap. G.*
Smafisker, m. småfisk. H.*
Smagris, m. liten gris. G.*
Smalændingiar (smalænningia), m. pl. 

Småländingar. U.* SM.* ME* Chr.* allir 
s., invånarne i alla de små landskap, 
som voro inefatlade under namnet sma
land (se min skrift om Sv. ä. ind. s. 18 
o. f.), U.* SM.*
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Smalænsker, adj. Småländsk, s. ma- 
ÿer, VG.*

Smapænninger, m. liten a: Götisk pan
ning, som endast var hälften så stor 
som en Svensk (jfr. Pænningerl.a). SM.* 
tvæggia -ga lever = en svænsks pannings 
lever, ÖG. Kr. 11. not. 84, jfr. texten.

Smar, adj. liten, små. compar. srnær- 
re, St.* smeri, G.* Jfr. Forsnia, Sma- 
barn &c.

Sma sar, n. litet sår. )( högsta sar, H.* 
Smaskin, n. skinn af smärre djur. St.* 
Smasund, n. litet sund. H.*
Smier, se Smör.
Smitta, v. a. smitta, befläcka. Se 0-

besmittader.
Smitz, ett okändt ord, som skulle be

tyda något slags handelsvara, om det 
ej tillkommit genom skriffel för det följ.
0. spetzeri. Chr.*

Smidhe, n. (smidda) prydnader af guld
1. silfver. St.*

Smijer (smedh, Sk.), m. smed. U.* SM.* 
Sk.* ME.* St. Kp. 2:1; Chr.< Jfr. Bol-, 
dull-, Silfsmiber.

Smiÿia, f. smedja. U.* SM.* VM.* ME.* 
Chr. Eds. 3: l.

Sniugha, f. (af smyghia ; Isl. smuga) 
smyghål, öppning. Se Grisa-, Svina- 
smugba.

Smyghia, v. a. (Isl. smeygja, AS. smu- 
gan) smyga. Se Smugha, Ismogs klæÿe. 

Smyria, v. a. smörja. VG.* ÖG.* Jfr.
Nysnmrjer.

Smæda, v. a. smäda, skymfa. Se For-
smedilse.

Sinælikcr, adj. smädlig, skymflig, prov. 
smälig. -k ordh, Chr.*

Smærre, se Smar.
Smör (smier, G.), n. smör. ÖG. Kr. 2: 

pr; U. Kg. 11: pr; Kp. 2: pr; SM. Kk. 5: 
pr; Kp. 2: pr; Add. 2; H.Kk.8-10; G.* 
ME. Kg. 23: 2. &c.

Smörmali, m. en afgift af smör till 
presterskapet. H.*

Snara, se Sniera.
Snatta, v. a. snatta. ÖG.* )( stiala ful

la uft, ÖG.*
Snattan, f. 1) snatteri. ÖG.* VM.* 2) 

det snattade godset. ÖG.*
Snattan bot, f. = snattara bot. G.*
Snattari, m. snattare. Däraf
Snattara bot, f. böter för snalteri.ÖG.* 

SM.* Bj.* ME. pj. 10.1; 15. not. 68; Chr.*
Snepa, se Snöpa.
Snilli, f. klokhet, skicklighet (snille). 

VG*
Snimstu, adv. superi. = snimst (se 

Snimt). ÖG.*
Snimt, adv. (Isl. snemmt, snemma, ti

digt, N. snemnie, snart, sniin, tidig) nyli
gen, prov. snima (Rz. s. 643). snimar mer, 
compar. nyligare, U.* snimst, superi, 
nyligast. ÖG. Æ. 6: l. not. 100; G.* ME.* 
Jfr. Snimstu.

Snialder, se Sniælder.
Sniekkia, se Snækkia.
Snio, m. snö, prov. snjo. SM.* H.*
Sniælder (snialder, snælder, snilder), 

adj. (Isl. sniallr, D. snild) klok, prov. 
snäll. VG.* ÖG.* U* SM.* VM.II. Præf.; 
G* ME.* Chr.* Jfr. Osniælder.

Snor, m. snor. Se Sikil.
Sno]>, f. snodd, snöre. G.*, där D. öfvs., 

genom förväxling af d. o. ined siojier 
1. siuÿer, har pung.

Snækkia (sniekkia, G.), f. krigsskepp. 
SM.* H.* G *

Snækkiu bonaÿer, m. tillredning I. ut
rustning af krigsskepp. SM.*

Snækio bygning, f. byggning 1. repa
ration af krigsskepp, kirkio bygning 
seller snækio (n. bygning), VM. II. M. 
25:12.

Snækkiu friÿer, m. fred mällan dem 
som fara tillsamman på krigsskepp. H.*, 
om ej -]>i är skriftel för kyrkiu friji, 
jfr. Ü. M. 29. pr.

Snælder, se Sniælder.
Snær,? (Isl. snæri, n.) = snoj. H.*,
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där det sages att s. sättes genom (bå
da) öronen på svin, förmodligen för att 
hindra dem att tränga tig genom gärds
gårdar.

Snaera (snara), f. snara. VM.* Sk.* 
ME.* Si.* Chr. B. 48: 4.

Snöpa (snepa), v. a. (eg. vanära, till
foga skam, = Isl. sneypa, t. ex. maör 
sneypir döttur nianns eÖa kono, NGL.
I. 232, hvaraf sneypiligr, snöplig) snöpa, 
s. man sum nokot 1. ann.it fae, U.* H. M. 
15: pr; ME. EJas. 39: pr; Chr. Eds. 39: pr. 
-per lian skær u sum gälte, VM.* Me
ningen af den anmärkning angående fä 1. 
galt som förekommer på de anf. ställena, 
förklaras af den motsats som tydligen 
ultryckes då det heter: var Jer man 
-pter sum annat fæ aeller frölimber af 
hanurn hoggin maej allu, SM.*, där or
den frölimber maej allu betyda d. s. 
som skap nuej skapti (se Skapt4), SM*

Snöjer, adj. 1) bar, naken (N. snaud). 
snöjir paenningar, bara pänningar, )( 
korn ok pænningar, U.* SM.* Då d. o. 
äfven annars förekommer i bemren bar, 
naken (se Ih. Gl. o. snöd), hvilken bem. 
synes vara den ursprungliga, och än
nu igenfinnes i vårt allmogespråk, där 
snaud, snåd, sniiu, sno &c. betyder na
ken, bar, skallig, utan fjädrar (Rz. o. 
snaudr), så är det otvifvelaktigt att sam
ma bem. ligger till grund för samman
ställningen af de anf. orden, som då 
det nu säges bara 1. blotta pänningar, 
enär bar 1. blott också eg. betyder na
ken. 2) fattig (= Isl. snaudr). SM* VM.*

So (gen. soar), f. so, sugga. eig ko 
eig so &c., a: inte slags fäkreatur, VG.
II. U. 8. hava ko ok so, a: fäkreatur, 
om ock ej flera än dessa, Chr.* Jfr. 
Araek.

So, adv. se Sva.
Sokn (sopn, VG.* gen. -na för -nar), 

f. (af sökia) 1) sökande, eftersökning. 
Bj.* Jfr. Hemsokn. 2) socken, a) det

område 1. distrikt, hvars inbyggare sö
ka samma kyrka. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H.* Sm.* G.* syn af s. til kalla 1. 
næmna, tolf mæn (a: nämnd) af s. naem- 
na, se Af 2. c. Jfr. Byr 2, Skiplagh, Kirk- 
iu sokn; Innan sokna maen, -fulk; Ut- 
sokna, lltsoknis. b) det inom detta om
råde hörande folket, som samlas till 
gudsljenst vid samma kyrka, sockne- 
boarne. stamma man a allhælghum da- 
ghe, vara vijer kirkiu vaerianda um sun- 
nudagh, doma til taka, aer Jem laghli- 
ka til saght, laghlika lysa &c. firi s. 
(aeller a Jingi), o: inför de vid kyrkan 
samlade socknemännen, VG.* SM.* VM.* 
H.* Sm. 8; Chr.* firi s. aldri eja a Jin- 
gi, G.* i kirkiii durum standa ok s. til 
sighia, om klockaren, ÖG. Kr. 8: 1; U.* 
(at kirkiu) maej -na vitnum 1. vitne, i 
närvaro af socknemännen såsom vitnen, 
SM. J. 4: l; VM.* klokka skal s. til ti- 
Ja kalla, U. Kk. 3. utan -ninna gojvil- 
ia 1. lof, U.* G.* kan aei s. um praest 
saeniia, U. Kk. 5 ; Sm. 4: pr. saunber a ba
the s. ok praesti, om både socknemän
nen sinsemällan och presten äro ense, 
Sm. 5: pr. læggin faemt firi s., Sm. 12: 
pr. æn s. aer vijer, om socknemännen 
äro tillstädes; men dessa ord, jämte de 
näst föreg. oc flerae &c., kunna ej på 
något rimligt sätt förklaras; att me
ningen är vanställd genom något fel, 
som ej kan utredas, är otvifvelaktigt. 
VM.* 3) lagsökning, rättegång, i synn. 
utsökning af böter; a) i allm. VG.* U.* 
VM.* lagha s., se Lagh sokn I. sökia 
s., U.* göra s. til mans, SM.* frijer 
i -num, U.* SM.* VM. II. pg. 24: rubr. ; 
H.* laghböte s., U.* i s. ok aei i gaeld, 
o: då böter utsökas, men ej i skuld- 
fordringsmål, U.* böte ok vaeri saklös 
firi -ninne, o : han skall böta godvilligt, 
utan utsökning, för att därigenom und
gå särskilda böter för en sådan utsök
ning, VG.* III marker at -ninne (jfr.
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Asokn), VM.* hvat Jæt ser hælder s. 
seller ejer, ehvad det är dömdt i själf- 
va saken 1. om edgång, U.* allir Je 
ejir ok -ner som væjias, SM.* fæsta 
lagh æller s., o: att gå ed 1. utföra sa
ken (om käranden), SM.* krævia sar- 
Jola (I. bijia bonda) sak ok s. op gö
ra, o: uppmana honom att anställa å- 
tal mot den som begått brott och där
för bör böta, VM* Jfr. A-, Of-, Skrok- 
sokn. 4) lagsökning i den enligt ÖG. 
gällande ordningen med tre ting och 
fämter. ÖG.* sitia 1. vara stadder liri 
s., blifva på sådant sätt lagsökt, ÖG.* 
lagha s., se Lagh sokn 2.

Soknaband, n. svarandens ofverty- 
gande genom bevisning å kärandesidan. 
)( synaband, SM.*

Soknabndh, n. sockenbud, fara i s., 
ridha s., U.*

Soknabönder, m. pl. = soknamæn. U.*
Soknafolk, n. = soknamæn. U.*
Sokna kirkia, f. sockenkyrka. U.* ME.* 

St.* Chr. DrVd. 4.
Soknamæn (sopnær mæn, VG.*), m. pi. 

socknemän, sockneboar. VG.* ÖG.* U.* 
SM* VM.* H.* Sra* G* Sk* ME. Kg. 32; 
B. 13: 3 ; Kp. 7. &c.

Soknamærki, n. socknemärke, råmär
ke som utvisar socknens gräns, bryta 
kirkmæssu frij innan -is, o : inom sock
nen där kyrkmessan firas, VG.*

Sokna næmd, f. nämnd af socknemän. 
ÖG.* VM* Sm.* Sk.*

Sokna præster, m. sockneprest. U.* 
VM. II. Kr. 1: pr; 20:1 ; H. Kk. 1:1 ; ME.* 
St.* Chr. G. 2: 3. Arn. vid St. G. 2, tror 
att d. o. där är orätt afskrifvet från 
LL. (o: Chr., som han trodde vara äl
dre än St.), emedan ”icke någon stads- 
prest eg. kan kallas sockneprest”; men 
han borde hafva besinnat att en stad 
kan inehålla en 1. flera socknar.

Soknari (söknari; siökiare, VG.* gen. 
-ris för -ra, VM.*), m. offentlig åklaga-

t

re, fiskal. ÖG.* U.* VM * Sm.* )( husa- 
byntan, VM.* konungs s., ÖG * VM.* 
biskups s., VG** ÖG.* hærajs s., (o: 
häradshöfdingen, såsom man ser af de 
ställen, där hærajshôfjingi )( konnngs 
soknari och malsæghandi, se Malsæghan- 
di), ÖG* Jfr. Undi soknari.

Soknastæmpna, f. sockneboarnes sam
mankomst vid kyrkan, (sockenstämma). 
ME* Chr.*

Sokna syn, f. syn, hållen af sockne
män. U.* H. Kk. 18: pr.

Soknajing, n. 1) sockenting. H.* 2) 
= soknastæmpna. ME.*, där dock för -ge 
troligen bör läsas sokn ællæ a Jinge, 
såsom i SM. B. 31: pr., ehuru den anf. 
läsarten har öfvergått i Chr.*

Sökning, se Sökning.
Sol (dat. solu, solo), f. sol. ÖG* U.* 

VM.* Sk.* fore s., före solens upp
gång, )( uni mijian dagh, H.* s. sæts 
1. sæter, se Sætia. fiærmer, fiærmast, 
liierst, næmir, næst, næsta solu, längre 
I. längst åt norr 1. söder, se Fiærran, 
Nær, Næsta. Jfr. Rætsôles.

Sola sæter (solsæter, sol satter, gen. 
-sæters 1. -sætris), n. (af sol sæter I. 
sæts, se Sætia) solnedgång. VG* ÖG.* 
U* SM* VM* H* St * fore (annat) s., 
före solens nedgång samma (1. nästa) 
dag, Bj.* Jfr. Solsættning.

Sola up ganger, m. soluppgång. G. 9.
Soldraghin, adj. anlagd i solskifte (jfr. 

Solskipt). læggia by s., VM.*
Solskipt, f. solskifte, soldelning; så 

kallas en regulier anläggning af en by, 
då alla byns tomter tillsamman, och 
hvar tomt för sig bilda regelmässiga 
fyrkanter, så att, om t. ex. två sidor 
sträcka sig från norr till söder (hvil- 
ket dock ej är nödvändigt, såsom man 
kunde sluta af 1736 års lagbok B. 1: 
1.), de två mällanliggande sidorna gå 
från öster till väster, och de särskilda 
tomternas storlek utvisar storleken af



Solskipt — Spana. 585

grannarnes andelar i byns egor, ocli i 
hvad ordning dessa särskilda egolotter 
böra utläggas på marken. )( hamarskipt, 
SM.* ræt s., U.* SM* VM. II. B. 1: 2; 
ME.* Chr.* lagha Iseghi 1. i a1 införe ok 
rset s., U* VM. II. B. 2:l,5,6; ME.* Chr.* 
Då tomterna på**detta sätt äro anlag
da och indelade, och denna anläggning 
utgör likasom en charta öfver byns e- 
gor, skall vid delningen af åkrar och 
ängar m. m. denna charta följas (Ja 
skal aker jrptir tompt Iseggia &c., jfr. 
Mojir). Det är således i en sådan an
läggning af bytomterna i en viss ord
ning och riglning mot solen (t. ex. från 
norr till söder) som solskiftet består, 
och icke i egornas fördelning och ut
läggning i öfverensstämmelse med tom
terna, såsom delta blifvit oriktigt för- 
klaradt af äldre förf., och äfven af KA. 
(Jyilske L. s. 347, 348). Jfr. Bihanget.

Solsseter, se Sola sseter.
Solssettning, f. = sola sseter. SM. Kk. 

17: 1. not. 63.
Som, se Sum.
Soman, se Saman.
Somar, Somcr, se Surnar, Sumer.
Somi, m. (Isl. somi, N. some) heder. 

VG*
Somplike, se Sumlike.
Sompnkammar, m. = symnlius. U.*
Son, sun (gen. -nar, -ns, dat. suni, 

syni, pl. synir, syni, dat. sunum; synum, 
G.), m. son. VG.* ÖG.* Ü.* SM.* H.* G.* 
Sk.* ME.* Jfr. AJalkunu-, Bouda-, Bro- 
Jor-, Dotter-, Frillu-, Boren-, Ilunsi- 
vio-, Ilunzsema-, Bserian-, Prest-, Skökio-, 
Slokifrillu-, Sunar-, Systur-, Tiiiufson 
&c.

Sona barn (pl. sunar-, suna börn, VG), 
n.sonbarn. VG.* U.* VM* ME. Æ.l;St.*

Sunadottir, suna dotir, sonadottir (pl. 
-dytrir, G.), f. sondotter. VG.* ÖG.* G.*

Sunaqvsern, f. sonhustru. VG.*
Corp. Jur. So. G. Ant. Vol. XII

Sunar arver (syna arver), m. arf ef
ter son. VG.*

Sunar sun, sona son, m. sonson. VG.* 
ÖG * H.*

Sonnodagher, se Sunnudagher.
Sopn, Sopnser nuen, se Sokn, Sokna- 

msen.
Sorgh, f. sorg. Jsen borghar i sor- 

gbir 4cc., se Borgha ].
Sot, f. sot, sjukdom. VG.* ÖG.* U.* 

SM.* VM. I. M. 11 ; II. pg. 21 ; Sk.* ME.* 
Chr. Kg. 19. not. 13; J. 31: pr; DrVl. 26: 
pr. liggia i s. seller sarum, allitt., se 
Sar. han do af sylt ok s., allift. ÖG.* 
Jfr. Barn sot.

Sot, sotte, se Sökia.
Sottabyr, sotta bv, sottarby, m. (af 

sot) = falbyr. VG.* ME* Chr.*
Sotse forfall, n. sjukdomsforfall. Sk.*
Sottar fse, n. fäkreatur som är be- 

häftadl med smittosam sjukdom. ME.*
Sotta siang (sotta siseng, -sseng; sota 

siseng), f. sjuksäng (sotsäng). ÖG.* U.* 
SM.* Sm.* ME. Kg. 16; Chr.* liggia i s. 
seller i sarum, allitt. SM. pj. 9 ; ME. pj. 
17.

Sotter, se Sökia.
Sova (sufa, impf. pl. svafu, G.), v. n. 

(Isl. sofa, impf, svaf) sofva. G.* ME. 
DrVl. 16.

Sovcn, adj. sofvande. VG.*
Soyjer, se Söjer.
Spaker, adj. 1) fredsam, förståndig, 

hederlig. ÖG* U.* SM.* VM. II. Præf.; 
ME.* Chr. Kg. 4: 7. rsetvis ok s., VG.* 
Jfr. Ospakcr, Spsekt.

Spaklika, adv. med klokhet. VG.*
Spakmsenni, n. fredsamt, hederligt folk. 

VG.*
Span, se Spandcr.
Spana, v. a. (AS. spanan =; Isl. spenja, 

draga genom föreställningar 1. öfverta- 
lande; Fries, spona, locka, förleda, 
sponst, förförelse, jfr. Fiandi) locka. s. 
kunu, n. till lägersmål, H.* s. kunu mans

I. 74
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af gar])i, H.* s. hion annars mans, n. 
till hustjufnad, ÖG.* ganga undir las 
ok nykla ok s. bo mans, hvilket kallas 
bosdræt, o: draga till sig en annans 
egendom med tillhjälp af hans husfolk 
(jfr. Bospænd), SM.* at han egh lok- 
kaÿe sella -aj>c bo hans ælla fæ bans,
0 : hans fäkrealur 1. annan lös egendom, 
ÖG.* Jfr. Hiona span.

Spanan, f. lockande. Se Lokkan, Bo- 
spanan.

Spander (span, gen. -nna för -nnar, 
pi. spam), m. spann, 1) ett målkärl, ine- 
hållande en half tunna enligt den nu
mera upphäfna K. Förordn. d. 29 Maj 
1739. §. 6. U.* SM.* Bj.* St.* stokholms, 
upsala, enæküpungs s., U.* SM. Kk. 4: 3. 
not. 97. (halver) s. hvetis 1. korns, ÖG.* 
U* VM. II. Kr. 5: 5; B. 25: pr; H. Kk. 6: 1; 
ME,* Chr. Kg. 24:1 ; B. 9:1. not. 50 ; 37:2. 
(gialde) span 1. J>re, fæm & c. spæn, n. 
korns, ÖG* U.* VM. II. Kg. 7: i. -nna 
(gen. sing.) sæ])i, fiura -nna (gen. pi.) 
sæj (jfr. SæJ>i, SæJ), VM.* Alt en s., 
åtminstone i Västmanland, svarat mot 
en half tunna (]>yn), kan slutas af VM.
I. pg. 5: 5, där spanna sæÿi ok lassa æng 
ställas tillsamman, likasom il. Kr. 3:2;
II. Kr. 2: pr. tolf ]>ynia ssed ok fiuvur las 
ok tinghu seng; men någon bestämd upp
lysning om spannens storlek vinnes icke 
härigenom, då man icke vet huru stor 
tunnan var. Om någon slutsals kunde 
dragas af de olika läsarterna i ÖG. Kr. 
2: pr. not. 36, skulle 15 spän hafva sva
rat mot 4 tunnor, hvilket dock ej kan 
antagas. Att spannen, äfven som mål
kärl, varit olika på olika orter, synes 
af hvad ofvan är anfördt om städerna
1 Upland; men det stadgades omsider, 
likasom om pyndare och besman, att 
en s. skal ganga um alt riket, St. Kg. 
25. Jfr. Korn-, Malt spander. 2) ett 
kärl af obestämd slorlek, att bära i 
handen, hvilket äfven brukades vid så-

uing. taker nian alt saman ax ek span, 
o: om tjufven blir funnen på bar gär
ning, tillika med spannen, hvari han 
samlat de stulna axen, U.* H. M. 32: pr. 
Jfr. Sæjrn-, Sæjiis spander.

Spang (dat. -gu, pl. spænger), f. (Isi. 
spöng, N. spong, smal plåt söm håller 
något tillsamman) 1) spång, smal bro 
öfver en bäck, ett dike &c. VG.* 2) 
spänne (Holk spang, T. spange). St.* 

Spann, f. (Isl. spönn) spann, längd som 
mätes med utsträckta fingrar (spanna.. 
hoc est quantum index et pollex ex
tendi passant, L. Fris. 22:66.). Se Mund.

Spannaland, n. (af spander) spannland, 
en åker, hvarpå en spann säd sås. halft, 
helt, tu s., H.*

Spanna mali, m. en utskyld i säd, ut
görande i Upland en spann korn och 
en spann malt. )( skipvist, U.* VM.*; jfr. 
Skip 2. Jfr. Korn-, Malt spander.

Spannemål, n. (af mal 3) säd (som mä
tes i spann, eg. så mycket som går i 
en spann, = D. spandemaal). Däraf 

Spannemålshus, n. spannemålsmagasin, 
kornbod. Chr.*

Spar, adj. (Isl. spår) förutseende, vis. 
viger spa (för spai), U.*

Spara, v. a. spara. Se Usparlika. 
Sparka, v. a. sparka. G.* -kas, dep. 

d. s. G.*
Sper, se Spiær.
Spctzeri, se Spisseri.
Spik, f.? (Isl. spik, f. en tunn 1. sli

ten lie) ett spetsigt instrument till un
dersökande af djupa sår (Fr. sonde), 
troligen något liknande en spik i or
dets nuvarande bem. ÿorf vijj s. ok 
spiær, Jiorf hvarti vi}> s. ællcr spiær, 
allitt., om såret är 1. icke är sådant, 
att för dess läkande behöfves dylik un
dersökning, VG.* ÖG.* I lika samman
hang förekommer d. o. i Y. SelL. II. 42, 
51 ; III. 14, 49. sar thæt thær spek ok 
spiær skal vith liggæ; thær kombær
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spik ok spiær vethær, &c. (KR. GDL. II. 
114,138,222,286). Ih. och KR. (anf. 
st. s. 359) hafva på samma sätt förstått 
d. o., som utan tvifvel är d. s. som Lat. 
spicella, specillum, som af Dufr. öfvs:s: 
instrnmentum par »um ac teres, quo me- 
dici utvntur ad vulnerum aut fistu- 
larum viam vel profunditatem perqui- 
rendam; då detta skrifves specillum 
torde det härröra af en falsk härled
ning från specio. Då de sammanställ
da orden s. ok spiær måste anses som 
nästan synonyma, anmärker Bg. (Cod. 
J. VG. s. 83. not. 3) mot denna tydning, 
utan alt själf uppgifva någon annan, alt 
han haud facile adducitur ad credendum 
duo vocabula eiusdem significationis 
hoc modo esse coniuncta; men just 
denna sammanställning genom allil t. bi
drager att gifva anf. tydning företräde 
framför den af Ver. uppgifna, att s. 
skulle betyda unguentum (förmodligen 
på grund af Isl. spik, n., speck, fett), 
hvilket äfven antages af Gr. (RA. s. 630).

Spilla (spiella, impf, spilti, part. pass. 
-iter), v. a. med daf. 1. acc. skada, för- 
därfva, förstöra. VG.* ÖG* U* SM.* 
VM. II. Kp. 9; B. 16: 4; 22:1; 27: pr; H. 
V. 2, 11: pr; 23: l; Sm.* G.* Sk.* ME.* 
Chr.* s. æller sprængia, allitt., sprän
ga 1. på annat sätt fördärfva (jfr. Spræng- 
ia), VG.* U.* VM. II. B. 6: pr; ME.* Chr.* 
s. barni, o: bringa det om lifvet, G.* 
barn -lis oburit, G.* s. not )( hugga 
sva sunder at hon ær ængo nyt, dä s. 
betecknar en skada som ej gör noten 
alldeles oduglig, Chr.* s. sær vi]> hors 
æller nöt, n. genom beblandelse, VG.* 
s. kirkio (n. vigslom) eller kloster vig- 
slont, Chr.* æller ær mal hans -It, a: 
hans talan är förlorad, VG.* Jfr. 0- 
spilter, Uspiælder, Spiallæ, Spiæll.

Spilnader (spiælnader), m. skada. Chr.*
Spini (pl. -nar), m. spene. VM.* Bj.*

St.* barn ær af -na vant, U.* H. Æ. 14; 
i. Jfr. Dia, Drikka, piggia.

Spisseri (spetzeri), n. (Fr. épicerie, 
épice, fordom espicerie, espice, af Lat. 
species) speceri, kryddvaror. St.* Chr.*

Spital, n.? (hospital], U. i yngre hss.) 
spitali, m. (Isl. spital, n. spitali, m.) (för
kort. af hospital) hospital, sjukhus. VG.* 
U* SM* VM. II. Kr. 13: pr.

Spitals korn, n. en del af sädestion- 
den som tillföll hospitalet. VG.*

Spial, se Spiæl.
Spiallæ (part. pass. -lather), v. a. (Isl. 

spjalla) skada, fördärfva. Sk.* Jfr.
Spilla.

Spiut, n. spjut. ÖG. Vaja. 1:1, 2; U.* 
SM* H. Kg. 10; M. 3: pr; Sk.*ME.DrVf>. 
3: 1; 6; SV1. 5; St. DrVd. 3:1; Chr. DrVd. 
3, 4; SV1. 6. dragha s., se Dragha 1. 
ganga a s., n. sådant som är utlagdt i 
skogen till villdjurs dödande, VM.* Jfr. 
Baker; Biorn-, ÆIgspiut.

Spiutsasker, m. = spiutsskapt. SM.*
Spiuts faler (spiut faler), m. den ihå

liga delen af ett spjutsjärn, som omgif- 
ver änden af skaftet, synis bloj> i -li, 
o: sådant som inkommit mällan järnet 
och skaftet, och ej blifvit aftorkadt 1. 
aftvättadt, U.* VM.* Att d. o. icke be
tyder spjutsskaft, såsom i gl. till U. blif
vit efter Ih. (Gl. I. 418) antaget, visar 
tydligen 01. H. S. cap. 137 (Forum. sög. 
IV7. 338), där om ett spjut säges: ”var 
falrinn allr gullrekinn, en skaptit var 
eigi hærra, enn taka måtti hendi til fals”; 
och Kristinnrettrhingamli, utg.afTiiOR- 
KELiN, cap. 18; ”spjét.. ÿat er sva væ- 
ri scept, at madr mætti taka hendi til 
fals”.

Spiutsskapt, n. spjutsskaft, sva nær 
garjie at skiuta ma til mæ]> -te, sva 
nær kirkiugarÿe at na ma til rnæjï -te, 
SM.*; då skiuta här icke betyder ka
sta, utan nå med spjutet som hålles i 
skaftet (jfr. Skiuta 3), så är detta ställe
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af Gr. orätt upptaget bland de exem
pel af sätt att mäta afstånd genom ka
stande, som anföras i RA. s. 59; det 
hade däremot bort upptagas bland ex
emplen på mätning genom vidrörande 
s. 68 o. f.

Spiæll (spiall, spiell, spiæld), n. (af spil
la; Isl. spjall, spell) 1) skada, fördärf 
(som tillfogas ett ting). ÖG.* SM.* VM.* 
G.* Chr.* synis s. a klæjuni, om klä
derna äro sönderrifna, U.* VM. II. M. 
11: 3. s. ganger göniim garj I. farlig, se 
Ganga 3. böta s., se Böta 2. akra s. 
eller ængia, = s. i akrum eller ængium, 
SM. B. 5: 4. not. 8. Jfr. Akar-, Bo-, Dags- 
værkis-, YaknaspiæIl;Spiællabot. 2) våld
förande, kränkning. Se Frtendsimis-, 
GriiJ-, Gujsiva-, Gujsiva lagh-, Kirkiu 
vigsla-, Laglia-, Sifskaps-, Skyldskaps-, 
Syskin-, Yixla-, Ætsku spiæll.

Spiæld, n. spjäll. Chr.* Jfr.Jern spiæld.
Spiælka, v. a. spjälka, förbinda bru

tet ben med spjälar. Bj.* St.*
Spiælla bot, spisel bot, f. ersättning 

för skada som fäkreatur gjort i åker 
1. äng. VM.*

Spiær, sper, n. eg. spjut (Isl. spjörr, 
spörr, AS. spere &c.); ett instrument 
liil undersökande af sår, d. s. som spik,
I. möjligen något olika. Se Spik.

Spordaghi, m. (af spyria; Isl. spnr-
dagi, spörsmål) spaning, kunskap (er
hållen genom efterforskning), prov. spor
dager, spyrdager, spoldag. fa -gha af 
&c. SM.*

Sporgæld, n. enkla dråpsböter som 
erläggas af känd dråpare. U. M. 46; YM.
II. M. 26:17. )( morjgæld, U. M. 16: 2; 
VM. II. M. 15: l. )( dulghadrap, U.* )( 
tvcböte, U. M. 11: pr, 1. och not. 90; §. 6; 
12: i ; VM * liggi i -dum )( i LXXX mar
kans, VM. I. M. 3:1; II. M. 11: 1. )( bun- 
drajum ok Jiughum finrum, U. M. 12: 
3-5. all s. (ok dulghadrap) skulu Jræ- 
skiptas, U. M. 10: 3 ; SM. M. 25: 4. Att

förra delen af d. o. kommer af spyria 
(likasom spordaghi), och eg. betyder 
böter som erlades i det fallet, att drå
paren själfmant inställt sig och erkänt 
gärningen, synes då det om detta fall 
säges att Je bot a s. heta, U. M. 9: 2; 
SM. M. 23: 3 ; men ordet har fått en vid
sträcktare bem., så att det kommit att. 
omfatta enkla dråpsböter i allm., )( 
morjgæld, som eg. betyder böter för 
mord 1. hemligt dråp, men ock öfver- 
gåtf till en vidsträcktare bem., inefat- 
tande högre dråpsböter (jfr. Morjgæld); 
och att bem:en af o. s. ej sträckt sig 
vidare än till enkla dråpsböter, synes 
äfven af den ofvf. anmärkta motsatsen 
mot tveböte &c. Bem:en af böter som 
känd dråpare erlägger, visar sig i mot
satsen mot dulghadrap. Om dessa bö
ters belopp hafva olika meningar blif- 
vit ytrade, då S-k, de hire vet. s. 346, 
bestämdt uppgifver att de utgjort 40 
marker, Gal. däremot [Opp. 1.316,317), 
på grund af U. M. 9: 2. antager att de 
utgjort 66 marker 16 örtuger. Då anf. 
st. uttryckligen bestämmer målsega- 
rens andel i böterna till 40 marker, 
kan delta icke misförslås, icke häller 
anses som skriffel, i synn. som äfven 
orden : sva inykit fore hvariuui sum bo
ten ær til, 10: l, visa att de tre sär
skilda andelarne i dessa böter icke vo
ro lika stora; men dessa ställen måste 
dock i så måtto anses som felaktiga, 
att de råkat här qvarstå på en tid då, 
såsom af alla öfriga omständigheter är 
klart, hela summan af dessa böter i 
själfva verket ej utgjorde mera än 40 
marker. Här möter först det ofvan auf. 
stadgandet att all s. skulu Jreskiptas, 
o: delas i tre lika delar, hvilket tyd
ligen inefattar en ändring i ett äldre 
förhållande; vidare att 66 markers 16 
örtugers böter på inte annat ställe om
talas, men då enkla 1. dubbla dråps-
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böter omnämnas, uttryckes del på flera 
ställen med: gilder at 1. liggi i tin git inn 
finrum 1. atta 1. liggi i XL 1. LXXX mar
kant, o: 40 1. 80 marker, U. M. 8: pr; 
11: pr, 1. och not. 90 ; §§. 2,3 ; YM. I. M. 3: 
1; II. M. 11:1 ; och till och med det anf. 
stället i U. M. 10:1, som visar ett spår 
af det äldre stadgandet, börjas med 
orden: vinz æi fæ til fuldra fiiiratighi 
marka, o: till böternas fulla belopp, 
hvilket visar alt en ändring här blifvit 
gjord, hvilken blifvit glömd i det följ., 
där orden sva mykit &c. hade bort ut- 
strykas. Också har i det från U. M. 
9:2. hämtade stället i SM., M. 23: 3, måls- 
egarens andel i sporgälden, likasom de 
öfriga, blifvit bestämd till 13 marker 
8 örtuger, således hela boten till 40 
marker.

Spörjer, m. (Isi. sporör, eg. stjerten 
af en fisk 1. orm) ände, det yttersta af 
ett ting. Se Bryggiu spörjer.

Spränger, m. (af sprængia; Isl. sprengr) 
spräckning. Se SvarJ spränger.

Sprida, v. a. sprida. Se Ut sprida.
Springa, v. n. springa. C hr.* s. afka- 

ghen, a: slå vid skampålen på den upp
höjda schavotten för att skämmas 1. 
hudstry kas, och sedan springa ned däri
från (jfr. Kagh, och VSt. o. kac), Sk.*; 
detta stratf beskrifves tydligare i Dr. 
Margaretas I). stadsrätt c. 55, där det 
säges att brottslingen schall settis paa 
kaget (läs kagen) och seif needspringe 
(KR. GDL. V. 511; jfr. s. 596).

Sprund, n. sprund (på en tunna, hvar- 
igenom vin 1. en annan vätska ingju- 
tes). tunno up i s. fylla, St.*

Sprængia (part. pass. sprender för 
-ngder, VG.*), v. a. (af springa, spric
ka) eg. spräcka (jfr. Spränger); sprän
ga (en häst 1. annat fäkreatur genom 
våldsamt pådrifvande. spilla æller s., 
se Spilla. Jfr. llsprængder.

Spur, n. spår. Se Tanna spur.

Spyria (spöria, præs. spyr, impf, spur- 
Ji), v. a. (af spur, såsom vestigare af 
vestigium, i/Ptvcu af r/pos) eg. följa 
spår för att finna en människa I. ett 
djur; 1) söka, efterforska. s. æptir Jem 
manniim &c., VG. IV. 14: ii ; SM.* han 
spurji innurlika all lums lagh, )( han 
fan landsins lagh, VG. IV. 14:17. Jfr. 
Up spyria, Spordaghi. 2) spörja, fråga, 
s. at fangura, at koste Jiiifstolniim, o: 
fråga om, efterfråga, G.* Sk.* s. at livar 
sum tcc., efterfråga hvem som &c. SM. 
Kk. 13, där dock at är öfverflödigt, jfr. 
not. 97. s. (a Jinge) æftir banæ frændæ 
sins, Sk.* um leta ok um s., St. Add. 
D. 3. -as (dep.) firi (um nokot mal), frå
ga sig för, VM.* Jfr. At spyria. 3) för
spörja, få vela. VM. II. J. 1, hvartill utan 
tvifvel bör läggas I. B. 1, där för s. är 
skrifvet skyria. thet kan engen stads 
-as, det är ingenstädes bekant, St. Add. 
A. mæn -as döje, blifva kände såsom 
döde, o: det blir kändt att de äro dö
de, ME.* Chr.*

Spickt, f. (af spaker) fredsamhet, sakt- 
mod, förståndighet. styra nuej s. ok god- 
vilia, VG * goje nuen nyta Jerra s., 
H.* (fara ok) liva mæj s. ok laghum, 
SM.* ME* Chr. Kg. 4: 7.

Spænna (part. pass. -liter), v. a. spän
na. Se Armborst.

Spæjer, adj. späd. spæt barn, Sk.*
Spöria, se Spyria.
Sta, se Standa.
Staddi, stadder, se Stæjia.
Stadder, adj. (part. pass. af stæjia) 

stadd, stående, tillstädes, s. innan kirk- 
in, i garji, a Jinge, U.* SM.* H. Kg. 2: 
3. not. 40; ME.* värjer præster a Vir
gin ute s., om presten varit på vägen 
till den sjuke (fastän han ej hunnit fram), 
VM.* Jæn sum nijri ter s. (jfr Nijri 
2), SM.* H.* then i gard fore s. ter, )( 
the som valdgæstning göra (jfr. firi vara, 
under Firi 16), Chr.* Jæn sum firi ser
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s., a: framfor den som kastar 1. skju
ter (jfr. Firil), SM. M. 7: pr. var Ja firi 
s., stå i vägen för ett skott, hugg 1. 
slag, så att man därigenom af våda 
skadas, SM. M. 21: pr ; ME.* St. SVd. 1, 
3; Chr. DrVd. ind. 3; c. 3. not. 11; SVd. 1: 
pr ; 4. vara s. i handlösum vaja, a : så att 
man genom en sådan händelse träfiäs af 
ett slag, ME.* St. SVd. 4: pr. Jæn sum firi 
var 1. aer s. (sokninne), a: den som är 
föremålet för rättegången 1. anklagel
sen, svaranden, ÖG.* nær, vijer s., se 
Nær-, Yijerstadder.

Stader, se Sta Jer.
Staf, staffr, se Staver.
Stafgarjer, m. en med stafvar (sta

ket) inhägnad plats, haita 1. troa a vi 
ok -Ja, a: de under hedendomens tid 
som heliga ansedda inhägnade olfer- 
lundarne (jfr. Lunder), G.*

Stafkarl (stakkarl), m. (Isl. =) eg. en 
som går med staf; tiggare (stackare). 
VG.* ÖG* U.* SM.* VM. II. Kr. 7: 2; H* 
St. Kg. 19: pr. not. 35.

Stain, se Sten.
Stakajer, adj. försedd med råmärken, 

s. ok stenajer, allitt., försedd med rå 
och rör (staki ok sten, jfr. Ra), VM.* 
ME.*

Staki (staghe, Sk.), m. stake. Sk.* vra
ka -ka, nedslå gärdsgårdsstörar i jor
den (för att inhägna jord), ÖG.* s. ok 
sten, allitt., såsom råmärken (jfr. Ra), 
U.* VM. II. B. 18: pr; ME. B. 22: pr; Chr. 
B. 27: pr. Jfr. Tiujerstaki, Skuvestaghe.

Stakker, m. stack, hög. VG.* liö i stak 
(sætia), U.* VM. II. B. 9: l; ME. B. 13: 4; 
Chr. B. 14: 4. Jfr. Hö-, Löfstakker.

Stakker, adj. stackig, kort. stækre, 
compar. St.*

Stakkntk, adj. = stakker. Sk.*
Stal, n. stål. Chr.*
Stålboge, m. stålbåge. Chr.*
Stallari, m. (af staller) stallmästare. 

VG* s. ok stekari, ÖG.* SM.* VM.* Då

konungens s. nämnes i ÖG. ES. 1: 2, sy
nes icke fråga vara om en så hög äm
betsman som den, hvilken i Norge bar 
denna titel (se Hirdskra c. 22, NGL. II. 
410, 411), eller de, hvilka i andra län
der hade motsvarande titlar; jfr. Ih. Gl. 
d. o. Om de N. stallarne se Münch, 
Det, N. folks hist., IV. 1. s. 601, 602.

Stalla rum, stal rum, n. stallrum. ME.* 
Chr. Kg. 24:1.

Staller, m. stall. U.* VM.* )( nöthus, 
VG.*

Stalli, m. (Isl. =) ett bräde, bord 1. 
dylikt, hvarpå något ställes. Se StuJ.

Stamboi, m. (Isl. stafnbiii) en krigare 
som stod i förstäfven på ett skepp. U.* 
VM.*

Stamn, stampn, m. 1) slam (på far
tyg), stäf. ÖG.* æftri s., bakstam, ÖG.* 
skiolder I. skioldajer a -ni, se Skiol- 
der, Skioldajer. 2) = stamboi. næmna 
hamn ok s. ok styriman ok hasæta alla, 
nämna stamboe och alla krigsmän (som 
utgå från hamnorna i Uplands folklän
der) samt styrman och alla roddare (som 
utgå från Roden); att o. s. här blifvit 
brukadt i bern. af stamboe, likasom 
hamn troligen är skrifvet för hamnu, 
det bör utan tvifvel tillskrifvas rimmet 
i sammanställningen af dessa ord (jfr. 
Reje). U*

Stampa, v. a. stampa, stöta (sönder, 
eg. med fotterna), ær han (n. barkin) 
-ajer, om barken är sönderstött (till be
redning af läder); fråga är n. icke om 
tjufven, som skulle vara funnen på gär
ningen, likasom fången i en gillerstock 
(stampa), såsom detta uppenbart orik
tigt förklaras af Locc. och Ih. U.* SM.*

Stampa, stappa, f. (af verb. stampa) 
gillerstock, stockfälla, en tung träkloss, 
som till villdjurs dödande är upphängd 
på sådant sätt, att den af sig själf ned
faller på djuret då det kommer där
under. ÖG.* U.* VM. II. M. 5: pr; H. M.
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3: pr; ME.* Chr.* På samma satt för
klaras d. o. af Ih. och äldre förf.; an
ledningen till benämningen är antingen 
den, att den nedfallande stocken slår 
ihjäl djuret, 1. alt detta, trampar på ett 
på marken lagdt bräde, hvarvid stocken 
faller ned. Jfr. Fall stock.

Standa (sta, præs. ständer, star, impf, 
stoj), sup. standit), A) v. n. 1) stå, i eg. 
hem., 1. i allm. vara på ett ställe, äf- 
ven med afseende på vissa juridiska 
handlingar. VG.* ÖG.* U.* Bj. 14: 1;G. 
63:2; Sk.* Chr. Add. 1. s. a stubba, VM.* 
s. utan kirkiu, se Kirkia. s. utan vijer, 
n. kirkiu, Sm. 13: 3. not. 12. uti s., = utan 
kirkiu, se Uti. lik -der inne at nianni, 
ÖG.* U. Kk. 12: l. skogher -der a iorj, 
skyl -der hel, SM.* fonter 1. gript -der 
öpin, VM.* then sin -dinde bod haver, 
o: sin egen båt liggande vid stranden, 
Sk. V. 6: 5. s. i haggnni, stå och hug
ga (med svärd) = bruka svärd, G.* -der 
majer mæj sari o: infinner sig på tin
get med sår (som han fått af den som 
han har dräpil), H.* fyrsti kirkia sum 
s. fik, o: ej bief bränd, G.* -de Ja (n. 
byggningen) at saklosæ, H. V. 17: i. för 
prammen star, förr än pråmen slår, n. 
vid stranden, Sk.* franii a Jingi s. 
mæj) vitnum, U.* firi s. a) vara till
städes, inställa sig (mæj) landslagiium 
seller lagha botuin, mæj atertan manna 
eje &c.), b) göra motstånd (mæj vigh 
ok værn, mæj vapnum &c.), se Firi 16 
a, c. a dulum (fore) s., se Dul 2. i mo
te s., mote I. mot s., inotslå, göra mot
stånd, VG.* gen s. (mæj vigh ok værn, 
mæj vapnum), se lien 3 d. -di ok væri 
sik, VM.* s. til værn 1. værio, Chr. J. 
23:1 ; Tj. ind. 13. s. til svars, n. för rät
ten, Sk.* s. vidker svar, St. Æ. 4. s. til 
rættæ, se Rætter 7. Jæn -der ær næm- 
der ær, o: är tillstädes, VM.* then sum 
fyr a (n. köpe) stod, förr stod vid kö
pet, a: förut var tillstädes och under

handlade om köpet, St.* afrajer -der 
frammi, a: är framme för att aflemnas 
till slägtingarne, G.* lade landhgilde 
sta, aflemna det, Sk.* s. mæj ejum Jær 
sum iorjin ær &c., stå på själfva den 
tvistiga jorden då eden gås, ÖG.* s. i 
1. innan eje, vara bland dem som (stå
ende) göra ed, se EJer. s. i foreje, 
laghum, tylpt, næmd, hemuld, s. a du
lum, se Forejer, Lagh 2 &c. s. i göj- 
sluejum, bujsejum, iorjaværn, vitnum, 
ÖG.* s. ok stava, n. ej, ÖG.* -di a 
sin um vitsorjum, a: frie sig med ed, 
U.* SM* ME.* Chr. Kp. 12: l. s. a sli- 
kum 1. samu vitsorjum, föra sådan i. 
samma bevisning, U.* SM.* s. mæj man- 
ni, stå på hans sida, hålla med honom, 
IL* SM.* træt sum han -der i, a: där 
bisvärmen satt sig (han måste n. syfta 
på bisværmber, ehuru d. o. ej är ut
tryckt), ÖG. B. 35: l. lata korn sit s., 
n. på åkren oskuret, SM. B. 7: pr. tiun- 
di 1. Jæt (sum) uti -der, a:ärohetaldt 
(jfr. Uti), VG. II. Kk. 73: i, 6. lytis hot 
skall inne s., a: inesfå, ej utbetalas, 
ÖG.* s. til arfs, hafva att vänta arf, 
VG.* arvæ (för arver) -der til mans, 
arf (efter någon som ännu lefver) vän
tar honom, VG * arf -de under staf 
ok stol, U.* s. sva i arvi &c., vara lika 
nära att taga arf, U. Æ. 16: pr. s. skri- 
vat, SM. Add. 12; ME.* St.* sva sum up- 
pi -der (n. skrivat) i bokinne, ÖG.* som 
i konungs balkenum 1. laghbokinne star, 
ME.* St. Kp. 20: i. gyrin sum Jær star, 
n. där det stadgas om förordnande af 
nämnd till konungsräfsten 1. konungens 
rättare ting (jfr. Kunungs næmd 2. b), 
ME.* the i morghongavunne stodho, se 
lorghongava. qvar s., ÖG.* U.* SM.* G.* 
late qvart s., n. den skurna säden 1. det 
slagna höet,. H. V. 11: pr. then (som) 
qvært stodh fore, den hvars hus ej blef 
nedrifvet, St. B. 22: 6. then edher -de 
qvar til næsta thingsdagh, a: skall ej
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gås förr, Chr. DrVd. 2. apter s., slå 
qvar, se Apter. ater s., se Ater 4, Ater 
standa. huru mykit ])ön standa inni fi- 
ri, = sitia inni liri, se Inni. ]ie sak -der 
open, se Open, gift hans -der undir, se 
Gift 7. by -der i iaemföri, U.* ME. B. 4: 
5; Chr. B. 5:5. land standa væl, o:äroi 
ett godt tillslånd, det slår väl till ined 
dem, U.* VM. II. Præf.; H. V. 1. s. undir 
landslagb, kunungs dom, laghmans dom 
1. skilu, s. septir landslaghum, s. i ut- 
skyldum 1. utgærÿum, U.* SM.* s. til 
landslagha, SM.* pænningar standa til 
borghan, se Borghan 2. sum atalan ok 
akallan fyrst stod a ]>ingi, o: inehöll, 
hvarpå den gick ut, VG.* -de i sama 
vadha, se Yaÿi. köpa af andrum bo
skap allan sum han -der, o: sådant som 
boet då är, SM.* ior]) ater lösa sva 
sum hon star, a : efter den gjorda vär
deringen, ME.* -de thet fore hanum, 
o: till hans försvar, Chr. B. 5: pr. ]>æt 
skal s. (qvart) til hæraÿsnæmdinne, = 
]>æt ligger til &c., se Hæraÿsnæmd. -de 
til konungs næmd, St. H. 6: i. Jfr. Hals, 
Tak; Fore-, llp-. Ute-, Æftir standa; Lagh- 
standin, Enstôÿinger. 2) förblifva i sam
ma skick 1. tillstånd. ÖG.* Sk.* by a 
s. um ])ry ar, n. sedan nytt skifte skett, 
ME. B. 4: 5. maet -di jiry laghjring, U.* 
cj»ar standa (ofaldnir) uni ]>re 1. tva 
genfastur, o: tiden att gå dem står öp
pen, H.* -der thet dagh okar, o: ulan 
att böterna emotlagas, St.* arf skal s. 
(til nat ok iamlanga), n. i arfvingens 
frånvaro, VG.* VM.* ME. Æ. 21: i. -de 
thet nat ok ar, n. i afbidan af egarens 
återkomst, Chr.* malit skal s. qvart til 
kunungs ræfst, -de ÿet til kunungs næmd, 
o: till dess konungsräfsten inträffar, ÖG. 
E]ds. 12; ME.* mæn ofæst star, St. R. 14: 
pr. e]>er -de qvar, o: står öppen för 
barnet, SM. Kk. 15:4. morghongæf agher 
ei længer s. &c., o: så att den efter 
drottningens död skulle tillfalla hennes

arfvingar, ME:* gipt 1. skipti -der (um) 
nat ok mana]> 1. til ÿriÿia solasæters, 
n. utan att dess återgång yrkas, SM.* 
ÿær 1. ]>æt sum -dit haver ÿrea væter, 
n. oklandradt, VG. I. J. 16: pr; II. J. 37. 
-der ]>æt Jry ar .. okært, e huro længi 
skipti -dit htiver, VG.* ior]) baver o- 
qvald -dit, U. J. 9: 4, ME.* s. (ovæjùajer 
ok) oqvalder, SM.* s. i 1. til qvarstajni 
1. i taka handum, se Qvarstaÿa, Taki. 
læstir skulu til iamlanga s., a: inan 
därför bötes, VG.* lytis bot skal (qvar) 
s. (til ute ær) nat ok ar, ME.* St. SVd. 
6: l; Chr. SV1. 9: l. malsæghanda rætter 
-de qvar, o: utbetales icke, SM.* -der 
hun (n. væÿsæt ior])) ÿrea vinter, ior]) 
-der ivir stæmnudagh, o: ulan att lö
sas af pantegaren, VG.* SM.* iord var 
laghlika -den, o: hade stått laga tid 
utan alt igenlösas, Chr.* s. (osælt) atta 
1. finrtan dagha, om pant, St.* goÿs 
-der osköflat, syn -der okrafd, SM * 3) 
fortfara, paska frijer, anfrijjer &c. -der, 
ÖG. Kr. 22. not. 100; U* SM.* Bj. 8:3. ok 
(n. friÿer) -der a tin neter 1. halfan 
mana]) (a hör till de följ. orden och ej 
till -der, jfr. A, 3. b), G.* bolagh -der um 
nat ok iamlanga &c. VM.* G.* huru læn
gi bolagh skal s., SM. J. 15: pr; ME.* 
brystarf -der til -])ia mans, se Bakarf. 
sva længe laghthing standa, Chr.* 4) gäl
la till efterrättelse, som lag. ÿæssum 
lagh hava -dit &c. VM.* um hovodtiun- 
da skal s. sum fyrmer var stat, VG. III. 
22. -di sum i laghbokinne &c. SM. Add. 
12. -de urn arvit sum laghbokin sigher 
I. sum för ær sakt, ME.* St. H. 5; Chr. 
H. 7. thet budhet star, St. R. 14: l. ]>e 
(mal) -din i sinne makt, se Makt 3. 5) 
gälla, vara giltig k beståndande. ÖG. 
G. 14: pr, 2, 3 ; Æ. 5 ; ES. 8 ; B. 2:1 ; IV* 
SM. Kk. ind. 16; J. 3, 11: 3; Add.6; VM* 
G.* Sk.* ME. Egn. 14; St. J. 7. s. faster 
ok fulder, se Faster, qvar s., VG.* ÖG.* 
]>æt skal hanum hri fult s., Sm.* um
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tiunda -di sva sinn Je hava up boret, seller bryter.. böte Jset &c. H.* lagha 
VG. II. K. 73: 7. -di sum asyn gser 1. sum forfall aghu firi s., a: fö med ed styr- 
giort ser, -di Jsen domber, VG.* Ja kas till försvar för den stämde, VG. II. 
-de bajir Jer, n. ederna, både takens Add. 9: l. Jsessi ejar skulu ater gan- 
ed och den förut gångna eden för hvil- ga seller nsemd firi s., o: om ej nämnd 
ken han var take, ÖG. R. 8: 2. gipt hans godkänner dem, VG. II. Add. 2:9. 7) be- 
-de fore arvuni hans, gipt skal fore land- ro, ankomma på. -de a vitnum, tolf 
boa s., U. J. 13: pr; SM. J. 10: 4. -di Jset (Jingvitnis) mannum, tolf inanna eje, 
(n. frælsi) fore bondanuin ok vseri sak- fastuin &c. ÖG.* U. J. 21; SM.* VM.* H.* 
lös, den särskildt af konungen medgif- ME. Egn. 34: pr; Chr.* Jset -di a Jses 
na friheten gäller till förmån för bon- vitsorjiim &c. U.* ME. B. 17: io. -de Jset 
den, så att han ej är skyldig att er- a sial bondans, se Sial. s. a biskups 
lägga utskylder för sådan jord, U. Kg. dome, U. Æ. 23: pr. s. til malsseghanden 
10: 5. jfr. Kk. 2: pr. fsejrini skal s. ok Scc. St.* 8) inberäknas. -de i Jera skyld, 
fang firi ganga, o: den enes påstående o: böterna som landboarne utbetalt i 
om arf skall gälla, om ej den andre jordegarnes ställe inberäknas i 1. af- 
med ed bevisar sitt yrkande om fång, dragas från deras arrende, VG.* Jset 
ÖG.* -de sva skyldra manna köp sum skal i hans lot s., VG.* U.* SM.* H. Æ. 
oskyldra, o: då två lika nära skylde- 8:2. i Jerrc bot -de hans luter först 
män bördat jorden, har den ene lika qvar, o: den delen af dråpsböterna som 
litet rätt att börda jorden från den an- hade skolat betalas af den döde själf, 
dre, som oskylde män hafva en sådan som hade varit med om att hug«a ned 
rätt mot hvarandra, SM. J. 4: pr. Jfr. A- träet, afdrages först från bötert^ ÖG.* 
ter ganga. fi) gälla, ega rum. Ja skal -de Jset (först) i botum, VM.* ME.* St. 
frijer s., VM.* frith skal s. sva langt SV1.16: l; Chr. SV1.16: l. -di i hans hu- 
&c. Sk.* huru vit hemfridher -der, Chr. saleghom, Bj.* St. * 9) gå, begifva sig. 
Eds. ind. 3. -di vsejning fore ransakum, s. til prsestins, VM.* 19) vara pantsatt 
-di lejsn fore gsef, -di Jylik laghfore (för). ÖG. ES. 16:2; Bj.* St * thet (n. 
alluin vsenslamalum, Jylik forfall-di fo- vseth) star ey sva dyrt, o: är ej pant- 
re alliim andrum malum, Jser -der hvarti satt för så stor summa, Sk.* B) v. a. 
lof seller legha fore, U.* ejer, lagh, 1) väga, prov. stå. s. pund &c. VM* 
(nei ok) yitsorj, vsernar orj -di fore 2) visa, bevisa, s. kununge lyjno, ME.* 
hanum, U.* SM.* VM.* ME.* -di firi ha- Chr.* 3) underkasta sig, rätta sig efter, 
num 1. firi barklöpo &c. hvarti lof sel- lyda. s. kunungs 1. biskups buj, SM.* 
1er legha, SM* ME. B. 17: 7. -di Jset ME* Chr. Kg. 2: 2. s. (domarans &c.) 
(n. lof seller legha) fore hannm, U.* ME. dom, U. Kk. 19:4 ; VM.* H. Kk. 19:3 ; Bj.* 
B. 4: pr. dui skulu fore döjum s., VM.* 4) undergå, s. sin egen farse, s. thing- 
H * -di dill f«re döjs sak, VM.* -di mannse dom, Sk.* s. Jyiikan dom, U. 
hanum firi serfja vitu, för -di firi ha- M. 15: i. s. sin, Jylikin &c. rset, se Rset- 
num serlja vita, VG.* skyfling -der ha- ter 5. s. Jiufs rset, se piufs rætter. s. 
num fore senga böter, a: gäller icke i skript bondans, se Skript 3. 5) vara
st. f. böter, befriar honom icke från berättigad till (arf, jfr. s. til arfs, ofvf. 
böter, till hvilka han förut gjortl.se- under 1). s. arf (ok orf), SM* VM.* Sk.* 
dan kan göra sig skyldig; såsom i det: — Jfr. For-, llnderstanda; Besta, Til- 
följ. förklaras: hvat han brutit haver standere.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xlll. 75
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Stang (dal. -gu), f. 1) stång, stör. ÖG* 
U* SM.* Bj.* G.* Sk.* ME. B. 5,8:5; SVI. 
12; SV{>. 4 ; Si. SVI. 13; SVd. 13; Chr.* 
s. ælla staver, ÖG.* Jfr. Andnr-, Gærd- 
sle-, Humbla-, Læssi-, Mæli-, Va j stang. 
2) mätstång af en viss längd (fäm al
nar). ÖG.* ÿriggia -ga brejer, ÖG.* 

Stanga, v. a. stånga. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* Sk.*

Stangæ bog, n. slag med en stång. 
Sk.*, där till förklaring af d. o. i II. 66. 
säges att fastis appellatio virgam et 
baculum, kastarn, securis malleum, cla- 
vam et vaginatam gladium comprehen- 
dit.

Stangfall, n. mätning med stång (stång- 
fall). s. a læggia, mäta med stång, SM.*, 
där fråga är om en tvist, huruvida den 
nya odlingen bör utmärkas med ned
satta råmärken 1. endast mätas. Ih. för
kastar den af Locc. gifna riktiga för
klaringen af d. o., och öfvs:r: scepimen- 
tum tumultuarium, factum a fernere 
connexis perticis. Såsom mått på jord 
nämnes septem stangafal cam dimidio 
i en skrift af 1344 (Sv. Dipt. N:r 3836). 

Stank, n. (af stinka) studsning. St.* 
Stappa, se Stampa.
Stapul (dat. -pli), m. (Isl. stöpull) I) 

klockstapel. VG.* )( klokna hus, VG.* 
2) klocktorn, den från altaret aflägsna- 
ste delen af en kyrka, där klockorna 
hänga, standa ater i -pli, G.*

Star blinder, adj. starrblind. G.* 
Starker, adj. 1) styf. Se LiJ starker. 

2) stark. VG. IV. 15:5; Chr.* Jfr. Stærkia. 
Starklika, adv. kraftigt. U.* SM.* 
Starvi, m. (AS. steorfa, pest; steorfan, 

dö, omkomma, E. starve, T. sterben, 
och äfven i Svenska folkspråket före
kommer ännu stärva, starva i bem:en dö) 
en svår invärtes sjukdom, ovisst af hvad 
slag. stinger (1. stingi) ok s., allitt. VG.*, 
där dessa så sammanställda, möjligen 
synonyma ord utan tvifvel svara mot

det annars förekommande o. qvesa, hvil- 
ket, likasom dessa, nämnes såsom ©f- 
sefli i fråga om fäkreatur (jfr. Qvesa). 
I Ä. GulL. och Ä. FrostL. (NGL. I. 29, 
182) stadgas att om man köper en träl 
skall säljaren ansvara en viss tid viÖ 
stiarva oc viö stinga, hvartill på förra 
stället lägges oc viÖ fårsottum ollom; 
att stiarvi, som af Paus uppenbart o- 
riktigt öfvs:s med arbete, = Isl. starf, 
starb, men af Fr. och EJ. (Ordb. o. stjar- 
fi) uppgifves betyda stivkrampe (teta
nus), är d. s. som vårt starvi, är allde
les otvifvelaktigt. Att d. o. länge va
rit okändt, kan slutas af de olika läs
arter som i hss. förekomma; och lika
som i gamla ed. af VG. oriktigt läses 
starni, hvilket Ih. (Gl. II. 786) trott be
tyda storm, så har genom ett dylikt 
misförstånd af o. stiarva i de ofvan anf. 
N. lagarne o. storm inkommit i Chr. IV. 
N. L. Kp. 14, och därifrån i Chr. V. D. 
och N. L. V-B-10.

Star ]»ufa, f. starrtufva. G.*
Staur, se Stör.
Stava, v. a. förestafva (ed), s. e]>, ÖG. 

ES. 14: pr; R. 15; SM*ME.*Chr.* s. vit- 
ni, förestafva vitnesed, U.* s., abs., o: 
förestafva ed, ÖG.* U.* ME.* s. maiini, 
o: för den som skall svärja, VG.* ÖG.* 
s. lurnul, dat. o: för nämnden, IL* Jfr. 
Edstaver.

Stavajer, adj. (af staver 3) = staka- 
fcer. s. ok stenajicr, allitt. VM.* ME.*

Staver (staffr, VM. staf, Sk. pl. dat. 
stafruin, acc. stavra, ÖG. B. 16.), m. 1) 
staf, stör (i allm.). VG.* U.* Chr.* blo- 
Jugher s., o : gärdsgårdsstören, på hvil- 
ken kreaturet fastnat, ÖG.* tolf fiat 
fran -vuni, a: från de ”bacalis quibas 
(candens) ferrarn superponitur0, Sk.* 
Jfr. Höta, Stang I, Studh staver, Staf karl. 
2) särskildt : biskopsstaf. VG.* s. ok stol, 
biskopsstaf och biskopsstol; därmed be
tecknas biskopsämbetet och de därtill
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hörande egendomar och inkomster, VG.* 
U.* ökia staf ok stol, o: egendomarne 
och inkomsterna, VG. IV. 16: 9,10. stafs 
bo ok stols, gård, anslagen till bisko
pens underhåll, ÖG.* skipa -vi ok sto
le, förvalta biskopsämbetet, VG.* 3) 
råmärke (jfr. Staki, Ra), -var æller ste
nar, s. ok sten, VM.* Chr.* löper sva 
s. sum ræver, se Ræver.

Staffuer hug, n. = stangæ hog. Sk. I. 
95. not. 18.

Staja, f. (af standa; Isl. staôa) 1) stå
ende, stillestånd. Se Staju timi. 2) ställe 
där något står 1. finnes. Se Rvar-, Yin- 
terstaja.

Stajer (staj, Sk. stejr, G.), m. 1) stäl
le. VG.* U. J. 7:2; Add. 8; SM.* G*ME.* 
St.* Chr.* Jæn sum i hans (n. hærajs- 
höfjinga) 1. foghatans -J ær, ÖG.* St.* 
taker i (n. hamna) -J andra (n. konu), 
U.* takis annar i sama -Jin, U.* hier 
ständer mö i mans -J, o: har lika arfs- 
rält, VM.* i Jcrra 1. hans -J, Sk.* ME.* 
Chr.* i Jen -J, i stället, Sm.* Sk.* 
lseggia vægh af Jem -J &c., læggia hurt 
af -J æghur I. eghn mans (ok i annan 
-J), VM.* sæl man seller skiptir i e- 
num -J ok köpir i ajrum, o: köper 1. 
tillskiftar sig annan jord, U.* eghn &c. 
ur -J köpa, skipta, lata, se Köpa &c. 
taka bat at -Juin, a: på båtstället, på 
det ställe vid stranden där båten lig
ger, G* böta &c. i 1. innan Jrea -Ji, 
åt tre håll, a: till treskiftes, VG.* sö- 
kes hvar sin -J, hvar på sitt ställe 1. 
för sig (då de ej mera bo tillsamman), 
VG.* svseria livar i sinom -J, = hvar 
sinslsestum, ME* Chr. J. 10: i. sum star 
skrivat huru hvart.. i - J sinum, a: hvart 
för sig, ME.* Chr. J. 1: i. andra slika 
-Ja, vid andra dylika tillfällen, U.* i 
allum -Jum, allestädes 1. vid alla till
fällen, H.* sva manga -Ji, på så mån
ga ställen, H.* Jrim 1. summum -Jum, 
på tre 1. somliga ställen, SM. M. 33: pr;

Sk.* ængin Jæsæ -Jæ, på intet af des
sa ställen, Sk.* anmen Jerræ -Jæ (jfr. 
Annar 4), Sk* af -J (i nyare hss. å 
stad) föra, a: från stället (= åstad, D. af- 
sted; jfr. först af staj, först från stäl
let, o: att börja med, för det första, 
såsom ännu säges: först åstad, 1347 
års privil. för Kopparbärget, Sv. Dipt. 
V. 636), U* VM. II. Kr. 2: 2. i -J (Isl. i 
staÖ), på stället, genast, prov. på staen, 
Bj.* i sama -J, a) på samma ställe, 
Chr.* b) i stället, H.* c) = i -J, St. 
R. 24: pr, l. not. 31. sama -J, på samma 
ställe, ÖG.* hvarn annan -J, på hvil- 
ket annat ställe 1. vid hvilket annat till
fälle som hälst, U. M. 34. nokær annar 
-J, på något annat ställe, Sk.* i hvarn 
-J, allestädes, VG.* ÖG.* i livat -J, på 
hvad ställe, hvar, U. M. 43: pr; St. B. 22: 
3. hvarn -J, hvar som hälst, VG.* en 
-J, till ett ställe, Sk.* nokrom -J, nå- 
gonslädes, VG.* i ængum -J, ingen
städes, H.* Sk* ængen -J, d. s., Sk* Jfr. 
Rol-, Bo-, Dam-, finnor-, Flod-, Grinda-, 
Kirkiu-, Köp-, LiJ-, Lægher-, Lænda-, 
Mylnu-, Mölnada-, Uværna-, pingsta Jer; 
Brand sted; Annan-, Hvar-, Hvat-, Hvil- 
ken-, NokorstaJ; Samu stæj; Allasta Ji, 
Ingastæji; Alla-, Annars-, Flere-, Ængen-, 
Hvars-, Samastads; Astadhe man, Asta- 
thugher. 2) tillstånd. Se Annöjiigher. 
3) stad. Bj.* Sk.* ME.* St.* Chr.* -Jin 
)( landit, Bj.* -din ok Iandit, o: Stock
holm och andra orter i riket, St. Kp. 
30: pr; 32, 34: pr. i -denum, n. Stock
holm, St. B. 23: pr, l; )( a nyrri malmi 
æller syjra, Bj.* St. Eds. 23: pr. -Jsens 
lagh, C.* St. J. 13: pr. -Jsens rætter, se 
Rætter 2. (full) -dsens bref, St.*, jfr. 
Stadsbref. -dsens bok, göma, incigle, 
iærn, kællare, mærke, skrivare, stenar, 
sven, tenkebok, se Bok &c. innan -Jsins 
mark, ganga urn -Jin, Bj.* foghotin ok 
-Jin, Bj.* St. Eds. 11: pr. -Jin )( fogho
tin och malseghandin, Bj.* mæj -Jsins



596 Staper — Stekarahus.

hiælp, med tillhjälp af stadens styrel
se, Bj.* lej>a konu nm -Jin, bæra -Jsins 
mantol, Bj.* ryma 1. flya -Jin, se Ry- 
ma A. 4, Flya. Jfr. llpstadher, Instædliis.

Stajfaster, adj. 1) bofast. ÖG.* 2) 
stadgad, stadfäst skipaj lagh ok -st, 
VG.*

Stajfiesta (part pass. -ster), v. a. stad
fästa. ME. Kg. 5: 7; Egn. 21: 2. stæjia 1. 
stajga ok s., allitt, se Stadia, Stajga.

Staÿga (stajva, VG.), v. a. 1) bestäm
ma genom öfverenskommelse. St. SU. 12; 
Add. D. 2. s. mæj manni, U.* St. B. 13. 
2) stadfästa, göra beståndande. St.* 3) 
stadga, förordna. VG.* SM. Conf.; Add. 
12. (se G. Addit. s. 380); St. Kg. 16: 1. 
-ajer retter, G.* stæjia ok s., allitt. 
U. Conf.; St. Eds. 27: pr. s. ok stajfæsta, 
U. Conf. not. 61 ; SM.* Chr.* 4) förordna, 
tillsätta. St.*

Stadgader, adj. stadgad, kommen till 
mogen ålder. Chr.*

Stajgi (stajvi, VG. -ga]), acc. genom 
skriffel för -ga, G.), m. 1) öfverenskom
melse, aftal. VG.* G.* St* binda -Jva, 
VG.* sum s. ær, såsom det varit af- 
taladt med jordegaren, H.* 2) stadfä- 
stelse. -ga a göra 1. læggia, St* 3) 
stadga, förordning, lag. VG.* St* lagha 
s., U.* SM* epter gamblum -ga, epter 
thy gamal s. «er, St* (där dock gamal 
s. ej kan antagas att alltid syfta på 
uttrycklig lagstiftning; jfr. St. föret. s. 
LXXV1). 4) stadga, stadgad ålder, ko
ma til -ga, = koma til moganda alder, 
Chr*

Staji, m. (af standa) ställning 1. fot 
hvarpå något står 1. ställes (= Isl. stallr), 
förekommer om den ställning, hvarpå 
en bistock sättes. Se Stokker 4.

Stajin, adj. (N. staden, som har stått 
någon tid, A-n) = stadder. kirkiu men 
]>air sum han Ja var i s., de sockne- 
män (o: i den socken) där han då fanns, 
G.* Jær sum -it ær, där det stulna

träffades, VG. I. p.9; II. p. 4-1. Jfr. StæJ- 
ia.

Stajlika, adv. bestämdt. SM.*, men 
troligen genom skriffel för skælika, ME.* 
Jfr. Stejilika.

Stadliker, adj. ståndaktig, fast. VG.*
Stajnajer, adj. stadnande, stadigt bo

ende. hvarghin s., ÖG.*
Stadsbref, n. bref 1. betyg, utfärdadt 

i stadens namn 1. af stadens styrelse. 
Sl.* full s., St.* Jfr. Stajcr3.

Stadsfoiigte, m. stadsfogde (jfr. Fo- 
ghati). Chr.*

Stadslagh, n. pl. stadslag. St. Kg. rubr. 
not. 1; c. 1: pr. n. 78; Add. A. sveriges s., 
St. Kg. 1: pr. not. 43. Jfr. Stajer 3.

Stadsmæn, m. pl. stadsboar. St.*
Stadsskrivare, m.stadsskrifvare, sfads- 

notarie. St.*
Stajugher, adj. 1) stadig, beståndan

de. H.* Sk.* ME.* St.* Chr. B. 29: pr. 2) 
stadigt boende, hvargens 1. nokor stads 
s., Chr.*

Stajm timi, m. solsfåndstid. s. gen iu- 
lum, vintersolståndet före jul, H.*, där 
det icke, såsom Ih. (Gl. o. rast) anta
ger, är nödigt att för um -ma läsa up- 
stadu tima, så att meningen skulle va
ra: före solens uppgångstid.

Stajva, StaJvi, se Stajga, Stajgi.
Sted gældh, ? betalning som eriades 

af krögare och andra, för platsen, där 
de höllo sin försäljning. Sk.*

Stefna, se Stamma.
Steilrum, n. eg. en plats vid hafs- 

stranden, där fiskare i jorden nedsätta 
upprättstående stänger, på hvilka de 
upphänga sina nät för att torka och 
rensa dem; äfven den sålunda uppre
sta inrättningen, bygge s., Sk.* D. stei
le brukas ännu i bem. af en till nämn
da bruk upprest stång, och hela raden 
af sådana stänger kallas steilegang. Jfr. 
Mb. D. Ordb. o. steile.

Stekarahus (stegers, SM. i yngre hss.),
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ii. (Is!, steikarahus) kök, prov. steger- 
hus, stegers, sters &c. (se Rz. s. 671). 
U* SM.* VM. I. Kr. 2; II. Kr. 2:l; ME. B. 
88: pr, i; St.*

Stekarahus elder, m. eld i kök. Se 
Stuvu elder.

Stekari, ni. kock. St.* konungs s., St.* 
Jfr. Stallare.

Stekomæz, se Stikæmæz.
Stelker, m. (eg. stjälk) länk i en ked

ja. G.*
Sten (stain, G.), m. 1) sten i allm. 

VG* U.* VM.* G.* Sk* kasta -ne, a: 
med sten (jfr. Kasta), ÖG.* byggia af 
s., o: stenhus, St. B. 9: l. stang teller s., 
SM.* s. seller stu]), se Stu]), vighÿer 
s. ligger a, n. altara, U.* mæj> -mini 
tyrfas, o: stenas, U.* dömas undis., a: 
att stenas, SM.* -ns mater ok strandar, 
se Strand, sigher annar s. ok annar 
biærg, om den ene säger att en sten 
och den andre att ett bäit>- är gräns
märke, H * fulli ater annan s., a: qvarn- 
sten (n. om den förra blifvit fördärf- 
vad vid branden), VM.* læggia (n. man) 
mællum s. ok torvu, a: begrafva (mäl- 
lan stenar och jord(orfvor), U.* a -na 
troa, a: sådana stenar, hvilka under he
dendomen varit olferaltaren, 1. ansed
de som gudars boningar &c. (jfr. Finn 
Magnussen, Forsög til förklaring over 
nogle steder af Ossians digte, 2:den 
afdeln.; J. Wallman, i Vitt. hist, och 
anliqv. a/cad. handl., XIV. 111; om 
stenar som bundos på människor 1. fä
kreatur för att bäras som amuletter, 
hvilket på Island räknades till trolldom 
och straffades med fjorbaugsgarör, se 
Grg. Fs. I. s. 23), U.* ra*ta s. a ller stok, 
VM.* föra stok ok s., n. till kyrkbygg- 
nad, VM.* stadsens -na, stenar som, 
af qvinna som begått hor och ej för
mådde böla, skulle bäras då hon må
ste leda den medbrottslige mannen ge
nom staden, hvarefter hon skulle för

svärja staden (jfr. Mantul), St.* dragliæ 
s. af by, bära sten ur staden, o: bä
rande sådan sten utdrifvas ur staden, 
Sk.* Det nämnda straffet beskrifves 
i Hamburgs StR. af 1497 sålunda: ”der 
schalmen by dem kake hengen up eren 
hals twe stene de darto denen, vnde 
schal van deme fronen openbar darme- 
de dorch de stad gheledet werden: vnde 
de fronen scholen er myt hornen vor 
vnde na blasen, vnde se also, er to ho
ne vnde smaheyt, vth der stad bryn- 
ghen, vnde se schal de stad vorsweren” 
(Lappenberg, s. 90 anf. st. s. 288. jfr. s. 
151 ; jfr. KA. Jur. skr. II. 743-746; Mb. 
D. Gl. o. kagstene). — Jfr. Altara-, Bran-, 
Bro-, Redie-, Skur-, Tiældru sten; Bil
der. 2) gränssten, råmärke af sten. VG.* 
-nar ælla stulpar, ÖG.* staki 1. staver 
ok s., se Staki, Staver 3. Jfr. Ben, Ren: 
Tve-, Jlnestene.

Stena, v. a. = stenka. s. konu, ME. H. 
2, 4, 5, 9: pr; St. H. 1. nott. 24, 31. &c. s. 
fae, Chr.Add.M.

Stenajer, stender, adj. utmärkt med 
gränsstenar, render ok s., i hvilken sam
manställning d. o., troligen för rimmets 
skull (jfr. Beÿe) skrifves stender, se 
Bender, stakaÿer 1. stavaÿer ok s., 
allitt., se Stakaÿer, Stavaÿer.

Stenhus, n. stenhus; här synes vara 
fråga om nedra våningen i ett hus, hvil
ken är bygd af sten, då likväl ofvan- 
våningen var bygd 1. kunde byggas af 
trä, såsom förr ej var ovanligt i som
liga städer. St.* Jfr. VSt. o. stenhus.

Stenka (stænka), v. a. (af sten) stena, 
s. kunu (i hael), ÖG.* ME.* St.*

Stenkast, n. stenkast. St.*
Sten mærki, stena mærki, n. råmärke 

af sten. H.*
Stens hog, n. slag med en sten. Sk.*
Ste]>ilika, adv. för beständigt. G.* Jfr.

Sta]>lika.
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Stibor]) (stigbordh), n. stigbord, damm
lucka. VG.* Sk.* ME.* Chr. B. 34: pr.

Stifbarn, Stifinotlier, se Stiupbarn, 
Stiufmoder.

Stig, n. steg (såsom mått). G.*
Stigha (impf, stegh, stægh), v. a. sti

ga (upp 1. ned); äfven gå. s. (a: klifva 
öfver plank för att inkomma) seller gan- 
ga i annars nians kalgarÿ, Bj. 28. s. i 
bat, Bj. 8: 2. ÿæt ær ÿre öra at han 
-gher a (n. bat) ok ÿre öra at han -glier 
af, böte ÿre öra fore at han i (n. bat) 
stegh ok ÿre öra fore at han or steg, 
Bj. 10: pr; VM. II. M. 26:16 ; böte jirea 
öra firi Jæt han a (n. haest) -gher ok 
ÿrea öra firi Jæt han af -gher, VM. I. 
B. 29; a: böte 6 öre för det olofliga 
begagnandet af båten 1. hästen (jfr. Ni- 
}>er-, tip stigha; Niÿer sætia); härmed 
må jfs. det som säges om ett genom- 
stucket sår : böte III markum ÿær sum 
i kum (a: där vapnet gick in i krop
pen) ok j»riin Jaur sum nr kom, a: bö
te 6 marker för såret, VG. I. VS. 1: pr. 
jfr. §. 3. jiaghar höghra -gher æn &c., 
då böterna för det begångna brottet 
öfverstiga det &c. ÖG.* s. ni fiata langt, 
a: gå, Sk.* s. fotum af fosterlandi, se 
Foter 1.

Stigke, m. stege. St.*, där en hs., u- 
tan tvifvel genom skriffel, har i acc. 
saga.

Stigker (stigh, Sk.), m. stig, gångstig, 
väg. Se Löpstigher.

Stigh öre, m. (af stigha) böter för o- 
lofligt begagnande af (I. eg. instigande 
i) en annans fartyg. SM.*

Sticka, v. a. (T. stecken) sticka, sätta. 
Se Opsticka.

Sticki, se Stykki.
Stikilstör, in. (Isl. stikill, den spet

siga änden af ett horn) en i änden spet
sad stör. gærÿa mae]) s., a: med stö
rar, hvilkas spetsade ändar nedstötas 
i tjälen, SM.* Ih. (Gl. II. 768) öfvs:r d. o.

uppenbart oriktigt: vsudes, qaœ trans- 
versim posita sepimentum ruinosum 
sustinet'.

Stikt, n. (biskops-)stift. SM.* Jfr. Bi
skops stikt.

Stikta, v. a. inrätta, tillsätta, s. tsever- 
ne ok rættara, Chr.*

Stikæmæz (stekomæz), ? (af T. steke- 
messet, se VSt. d. o.; D. steiinetz, se Mb. 
D. Gl.; jfr. Isl. stikknifr, dolk) värja, 
dolk. VG.* )( sværÿ, Bj.* St.* )( rytin- 
ger, ME.* St.R. 34:pr; Chr.* )( veÿemæz, 
ME.* St. R. 34: pr; Chr.* )( baslare, St. 
R. 34: pr. I ett testamente af 1328 (£*>. 
Dipl. N:r 2666) nämnes cultellus ar- 
genteus dictas stækæmæz; och i K. privil. 
för Kopparbärget af 1347 (s. st. N:r 
4142, V. s. 638) nämnes bland vapn som 
man ma nokon skaÿa med giora, ste
karnas?, )( spint svierj allr bredygs.

Stild, se Styld.
Stilta, se *Stylta.
Stilter, adj. ett obekant och möjligen 

genom skriffel vanstäldt ord, som före
kommer i sammanhanget: gör praest 
mæssu fall at -turn rætti, H.* Locc. üfvs:r : 
placato iudicio, quando iudicio satis- 
factam est, hvilket väl tyckes följa 
textens ord, men ej gifver någon rim
lig mening. Då däremot Ih. (Gl. o. stilt) 
öfvs:r: festo legitimo, torde väl denna 
tydning uttrycka rätta meningen, men 
den är dock i grammatikaliskt afseende 
uppenbart falsk, ty såsom de anf. or
den lyda är rætti tydligen subst. och 
stillum adj., och icke tvärtom, såsom 
Ih. tror, då han på grund af ett all
deles mislyckadt försök till bevis an
tager ett ord stilt som skulle betyda 
högtid; en tom gissning, hvilken genast 
vederlägges däraf, att ett sådant subst. 
omöjligen kunde i dat. s. heta stiltum.

Stinga (part. pass. stungin), v. a. 1) 
stinga, sticka, s. ögha ut (a manni), VG.* 
ÖG* U.* VM.* H.* Bj.* G.* ME.* St*
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Ghr. B. 45: 3. s. (knif) ginum hand mans, 
såsom straff, Sk.* ME.* Chr. DrYl. 37 ; 
SVd. 7. staf sin hos (n. fæ) s., o: ned
sticka den i dyn bredvid kreaturet (till 
bevis att herden varit tillstädes), VG.* 
s. up vin, sticka upp vinfat för att 
tappa ut vinet, Bj.*, jfr. llpstinga. ko
ma til Jjirs mans Jær -ger handum vi- 
Jer, a: träffar den som lägger händerna 
på 1. tager på det klandrade godset, 
a: befinn es hafva inehaft och föryt- 
rat det (jfr. Isl. stinga 1. skjéta höndum 
k hendi viö man ok hrinda honum, föra 
1. skjuta händerna mot någon och skuffa 
honom, Fr. Ordb. oo. stinga, hrinda),VM.* 
Jfr. Instinga, Ginum stnngin. 2) såra 
genom stickande. )( hugga, VG.* ME.* 
St.* Chr. DrVd. 1: pr ; SVJ. 6. )( sia, Sk. 
V. 3. not. 69. Jfr. Stiunger. 3) undan- 
stinga, gömma. s. sik undan kronona 
tienist, Chr.*

Stinger, stingi, m. (Isl. styng, våld
sam smärta, Fr. EJ.) en svår invärtes 
sjukdom (styng?). Se Starvi.

Stinka, stinqva, se Stionka.
Stiala, se Stiæla.
Stionka (stiunka, stinka; stinqva, G.), 

v. a. 1) hastigt komma (kastas, löpa &c.) 
i ett annat läge 1. till ett annat ställe, 
prov. stinka (se Rz. s. 677). kleji stin
qva yr lagi Jy &c. G.* 2) studsa. U.* 
VM. II. M. 4 ; H. M. 3: pr ; ME.* St * 3)
stänka, -ker bloth bathe ut ok in, o: 
både utom och inom kyrkdörren, Sm.*

Stiornfaster, adj. (Isl. stjörnfastr, af 
stjérn, styre, roder) (fartyg) med på
satt 1. fastbundet styre. VG.* Jfr. Styri- 
faster, adj.

Stiunger, m. (af stinga 2) styng, stick
sår. )( hug, St.* Jfr. R-t I. 185.

Stiupbarn (styp-, stiuf-, stif-, stiug- 
barn; stygbarn, St. i yngre hss.), n. styf- 
barn. VG.* SM.* VM.* Sk.* ME.* St.* 
Chr.* bondans börn ok kunu -börn, de 
som äro mannens barn (af förra gif

tet) och hustruns styfbarn (och såle
des icke bådas barn af mannens sena
re gifte). Sk.*

Stypdottir, f. styfdotter. VG.*
Stiupfajir (stiuf-, stiugfadher; styg- 

fadher, St. i en yngre hs.), m. styffader. 
ÖG.* VM* ME. Eps. 34: pr; St* Chr. Æ. 
12. 2.

Stiufmoder (stifmother), f. styfmoder. 
Sk.* Chr.*

Stiæla (stiala, stæla, impf, stal, sup. 
stolet, part. pass. stolin, stulin), I) v: 
a. stjäla. VG.* ÖG* U.* SM.* ViM.* Bj. 
11: pr, 3, 5; 18; G.* Sk.* )( valdtaka och 
ræna, IL* s. bort, SM.*, jfr. Bort sto
lin. nöta stulit, a: det stulna godset, 
)( stiæla, VG. II. p. 11; IV. 18: 13. han 
stal sik andrum manni i vald, a: kom 
i träldom genom begången stöld, Sk.* 
Jfr. Stolin, Firistiæla. 2) smyga. s. eld 
i hus annars, o: insmyga, om mord- 
brännare, ÖG.* s. sik til &c. IL* -as, 
dep. stjäla sig, smyga sig (in, bort &c.). 
-as (in i landit til sinnar husfru, 1. hem) 
ok alla barn (mæj hænni), VG. I. A. 8: 
3; II. A. 12; IV. 2; SM. Æ. 4: pr; ME * 
han stals hædhan, VG. IV. 16: 9. -as til 
at taka &c. IL* SM. Kk. 20:1; H. Kk. 21:1.

Sto, f. (Isl. sto i sammansättn.) ställe, 
plats där något står. Se Eld-, Garjsto.

Stockbredh,? ett okändt ord; möjli
gen skriffel för stocke ok bredhe, stoc
kar och bräder, såsom i andra hss. lä
ses. Sk.*

Stokfisker, m. stockfisk. SM.*
Stokhyrna, f. hörn af ett (trä-)hus, 

knut, där bjälkarne äro sammanfoga
de. liggia a vi Jer -nu, o: qvarblifva 
hemma, VG.* Jfr. Hyrnustokker. — I 
ML. Gu IL. M. 3. och N. BjR. M. 3. (NGL. 
II. 51, 212) förekommer innan stoks, ge
nom en vanlig metonymi (pars pro to
to) i bem. af: inom hus; men däraf 
följer icke att o. stokkr betyder hus, 
såsom i gl. till GulL. (Köpenh. 1817)
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uppgifves med åberopande af Vidalj'n, 
hvilken förf., efter alt hafva uppräknat 
många slags stockar (i d. o:s vanliga 
bem.) 1. bjälkar, som finnas i hus 1. 
skepp, tillägger: ”sto er Jå innanstokks 
alt Ja$, sem fvrir innan er dyraumbü- 
ning (o: dörrkarmen) i einhyerju hiisi 
J>vi, sem er û heimili manns”, Skyringar 
&c. (se Daek i Bihanget) o. stokkur s. 
523; men att stokkr betyder hus sä
ger han lika litet som att dörrkarm är 
d. s. som hus. I samma mening säges 
innan vcggjar, hvaraf icke bevisas att 
veggr betyder hus; och fastän utan garj 
ok vinsked betyder utom huset (se Vin- 
sked), följer däraf icke häller att vin- 
sked betyder hus.

Stokka (stukka), v. a. I) (af stokker 
3) sätta (människa med fotterna) i stock. 
VG. II. p. 3; Add. 7:19; ÖG. Eps. 28; Vap. 
29; ME.* )( basta ok binda, YG. II. p. 
4; VM.* )( binda fulluiu bandum, ÖG. 
EJs. 7: l. )( wm arma binda, ÖG. Dr. 2: 
l. )( i tuet ur ssetia, U.* )( diet ra, SM.* 
2) stocka bin. ME.* Chr. B. 39:1.

Stokker (stukker; stok, Sk.), m. 1) en 
på roten slående trästamm 1. stubbe. 
U. Kk. 1: pr. not. 86. leja bark til -ks, 
a: till trästammen, hvarifrån barken sä
ges vara tagen, U.* SM. B. 16: pr. fyl- 
gbia (bium) til stok ok hul, se Hul. 
sa ær -k hitti, -k Jænna rnærkti iak 
fyrra, o: den ihåliga trästamm där bi
na satt sig, VG.* 2) lös (timmer-)slock, 
äfven bjälke i ett hus, stolpe 1. min
dre trästycke. Bj.* G.* ME. pj. 10: pr; 
Chr.* sten seller s., allift. U. M. 4; ME. 
DrVp. 3: pr; SVp. 4; St. DrVd. 3: pr; Chr. 
SVd. 4; dock kan det som på dessa 
ställen säges, äfven gälla om en fast 
trästamm. draghse man til stens seller 
til -ks meth vald, a: för att hugga af 
honom någon lem, Sk.* leja annan til 
-ks (seller stsejiu I. stumbla 1. stubba), 
VG.* ÖG.* U. Kg. 8; SM.* H. Kg. 5: pr.

och not. 70; M. 15:1. och n. 89; ME. EJs. 
21 ; St. Eds. 16: pr. stang seller s., U. V. 
2: 6. s. )( stubbi, U. V. 14: 9 ; SM. B. 16: 
1. leja -k til stubba, a: till den qvar- 
stående stubben af det träet, från hvil
ken den påstås vara afhuggen, s. st. sö- 
kir 1. sökis (alt) saman s. ok stubbi, om 
den huggna stocken vid jämförelsen 
finnes passa till stubben, så att s. ser 
af sama stubba, s. st. lseggia -k a hals, 
n. på getter, II. V. 6: pr. lseggia-ka, o: 
gillerstockar till villdjurs dödande (jfr. 
Ælgstokker, Fall stok, Stampa), ME.* Chr. 
B. 48: 4. Jfr. Sten 1 ; Bryt-, Hof-, Horn-, 
Hyrnu-, Knse-, LiJ-, Mot-, Ssenga-, Trse- 
de-, Ting-, Ælgstokker; Stokhyrna. 3) 
stock såsom fängsel, alt sätta en män
niska med fotterna i (jfr. Stokka 1). set
ia man i -k, G.* föra band ok -k of- 
na man, Sk.*, där Lat. texten liar: ma
nus vineulis colligare et trunco pedes 
infigere. 4) bistock, bikupa (ursprung
ligen ett ihåligt stycke afen trästamm). 
VG.* ssetia -k ok staja, allilt., utsät
ta en bistock på en fotställning, a ft 
därmed fånga bin, ÖG.* Jfr. Bistokker. 
5) = stupa, vardhe slaghin vidher -kin, 
St.* Jfr. Stupo stokker.

Stol, m. stol; särskildt: biskopsstol. 
Se Staver, Biskups stol.

Stol, f. (Isl. stöla; af Lat. stola) 1) 
fruntimmersklädning. bæra s. a s., läg
ga sina qvinnokläder på en annans; sä
ges om en qvinna som tages af en man 
till oloflig sammanlefnad i en bortdrif- 
ven laglig hustrus ställe, U.* Jfr. l)t- 
skutstola. 2) prestbindel. VG.* VM.* 
Sin.* Jfr. Bok. Mht. stole öfvs:s af 
Müller (Mhd. Wörterb.) : ”das gottes
dienstliche hauptgewand der priester; 
eine breite binde, die ihnen bei amts- 
verrichtungen um den hals, über die 
achscln und kreuzweis über den leib bis 
auf die knie über dem çhorliemde her
ab bängt”.
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Stolin, stulin, 1) pari. pass. af sti*- 
la, stulen. VG.* ÖG.* U.* Jfr. Stiæla I; 
Bort-, pinfstolin. 2) adj. bestulen. VG.* 
ÖG.* 1).* VM.* varpa s. fæar sins, o: 
bestulen på sitt gods, förlora något ge
nom stöld, VG.* Jfr. Mielk stulin.

Stolpi, se Stulpi.
Stompn, m.?=boll. Se Præstastompn.

I bem. af prestgård, 1. en till kyrko
herdens underhåll anslagen gård, bru
kas ännu ordet stonihenunan.

Stop, n. stop, ett målkärl, som bru
kades vid försäljning af vin och andra 
drycker. Bj.* vin &c. meth -puni îmela 
1. falt hava, St.* Om storleken af detta 
mått förekommer den uppgift, alt det 
skall svara mot 4 Löbska qvarter, Sk.*; 
och Nut. stoop, stöveken betecknar ett 
mått af samma storlek. Äfven enligt 
K. Förordn. d. 29 Maj 1739 skulle ett 
stop, = en half kanna, delas i 4 qvarter.

Stor, adj. stor. VG. II. K. 52; IV. 16: 
12; Sk.* ME.* St. Kg. 19: 1; G. 9: pr. &c. 
litet eller stort, o: mycket, Chr. Eds. 
42: pr. compar. storari, G. 41. styri, G. 
63: 3. not. 11. större, St. Kg. 13: 2; 20: 7 ; 
SV1.13 ; SVd. 8 ; Chr. DrVd. 15: 2. stör
ste tiuver, Chr.* Jfr. Avili-, Hux-, Of- 
stor.

Storby, m. stor by. ME.* Chr. Kg. 24: 
pr.

Storpahug, n. huggande och uppstap
lande af sex 1. flera lass ved i en an
nans skog. VG.* Hvad förra delen af 
d. o. betyder är obekant; af flera mis- 
lyckade gissningar må här blott anfö
ras att Ih. uppgifver att stord betyder 
penu, rerum quarumvis copia, och tror 
att göra s. är d. s. som kastlæggia, hvil- 
ket är uppenbart falskt. Jfr. Yip stort.

Stova, se Stuva.
Stoj, n. (Isl. stöö, hingst med sina 

ston) flock af hästar (eg. slon). )( hiorp, 
ÖG.* Sk.* tolf hors gör* s., Sk.* Jfr.
Stophors.

Stop, f. se Stup.
Stophors, n. häst som går (ute i sko

gen) i flock med andra hästar. YTG.* 
Sk.* Enligt Gudm. Andr. är Isl. stéö- 
hross "eqaa ad pullos gignendos, sed 
non ad operas laborum saginata vel 
pasta in pascuis”, hvaremot stoÖhestr 
är en equus admissarius (= D. stod- 
hest); härmed kan jfs. det som läses 
i ett testamente af 1345 {Sv.Dipl.S-.r 
3933) : ”omnia iumenta mea indomita 
dicta stot,hors cam equo nigro ennte 
cum illis .

Stra döia, v. n. sotdö (på strå, o: i 
sin säng). VG.*

Stra foder, n. stråfoder, foder af hö 
ocli halm. Chr.*, där yngre hss. hafva
ströfoder.

Stralfiski, n. fiskande utom fisklek. 
)( kulfiski, H.*, där d. 0. finnes i gam
la edit, af nämnda lag, hvaremot den 
nu i behåll varande hs:en har lia fiski; 
hvilken af dessa läsarter är riktig kan 
ej afgöras då förra delen af båda or
den är okänd. Ver. öfvs:r: ”captura 
piscium sparsim et segregation ac te- 
mere in mari, laça vel flamine vagan- 
tiurn‘\ och tillägger: ”fiske där han mest 
stryker fram”; han synes därför hafva 
antagit att i stral skulle ligga bem:en 
att stryka fram, hvilken bem. dock är 
alltför aflägsen från bem:en stråla. Locc. 
däremot öfvs:r: lacus, af ett ord stralan 
som skulle betyda flaere, och hvaraf 
staden Stralsund uppgifves hafva sitt 
namn; men då Ih., som upptager ordet 
under stråle, hvilket skall betyda sa- 
gitta, säger att Locc. ”stral pro loci 
nomine habet11, är detta ett uppenbart 
misforstånd, likasom då han, därför att 
i Ver. Ind. genom ett tydligt tryckfel 
står stradfiske, antager att han härledt 
ordet af ”strö, ströda, spargere”.

Strand (gen. -dar, dat. -du), 1) strand. 
G.* Sk.* )( forstrand, se Forstrand, vari
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stens mater ok -dar, allitt., vare sfen- 
]. strandmal, o: han skall utföras på 
marken 1. stranden för att mista lifvet, 
och sedan blifva mat åt villdjur, VM.* 
Ih. (Gl. o. strand) öfvs:r: lapidibus ne- 
candus vel e littore in aquam proii- 
ciendus; Ver. åter (Ind. s. 203, o. liraun) 
åberopande Jonsb. pj. 2, som nedf. skall 
anföras, anlager att härmed menas en
dast straffet att hängas, och ej att ste
nas. Attlifsstraff i forntiden plägat verk
ställas på hafsstranden, synes af ML. 
GulL. pj. 2. (NGL. II. 160), där det stad
gas att tjufven skall föras af }>ingi i 
fiorti, en uniboÖsmaÖr fai mann til at 
drepa hann, och af samme konungs nyss 
nämnda Isl. lag (Jonsb.), där det heter 
i fiöru eÖr liraun, då med hraun beteck
nas en med hårdnad lava betäckt mark 
(jfr. Fr.); vid jämförande hvaraf man 
snarare kan antaga att med sten på 
anf. st. i VM. menas en oländig, af ste
nar betäckl mark (dock ej klippa vid 
sjön l.hafvet, såsom Ver. öfvs:r o. liraun), 
än att det skulle beteckna straffet alt 
stenas. På seden att hänga brottslin
gar vid hafsstranden syftar de;t Holl. 
ordspråket , de galg zal sijn voorland 
zijn, a: den hafsstrand där han måste 
sluta sin vandring, 1. den kust hvartill 
hans sjöresa för honom, ”omdat de Am- 
sterdamsche galg, en meer andere, op 
voorland plagten te staan” (Weiland, 
Nederd. Woordenb. o. voorland); och 
samma sed igenkännes i en målning af 
Hogarth (af dem som benämnas indu
stry and idleness), där en sjöman vi
sar den liderlige ynglingen en i tallans 
bakgrund synlig ytterst på en udde upp
rest galge. Jfr. Siostrand. 2) i Sk. sy
nes s., likasom forstrand, någon gång 
betyda den närmast intill landet gåen
de delen af hafvet. bathe til land ok 
s., V. 5:1. not. 33 ; 6: 53; på båda ställe
na hafva andra hss. vatn 1. vand i st.

f. strand, fare i -den ej meth boode
(bålar) ey ridhe ey aghende, V. 6: 42. 

Jfr. Forstrand.
Stranda varder, m. vakt, som i krigs

tider utsattes på stränderna. U.* 
Strandfoget, m. = foghati 3. b. Sk.* 
Strandfynd, f. fynd af strandvrak. ME.* 
Strandsætning, f. olofligt bruk af en 

annans fartyg, hvarigenom deltas éga
ré blir strandsatt. SM.* Jfr. Strand- 
saetter.

Strandsætter,adj.(parf. pass. af strand- 
sætia) tvungen, i brist på fartyg, att 
sida qvar på stranden (då man ville 
komma ut, t. ex. för att fiska), göra 
annan -tan, n. därigenom, att man utan 
lof begagnar hans fartyg, SM.*

Strandvrak (stranvragh, Sk.), n. strand
vrak. Sk.* ME. pj. ind. 35; c. 35. not. 1; 
Chr*

Strata, f. gata. )( gata, se Gata 2. b. 
Jfr. Almænniz strata, Stræti.

Strik, n. hufvudkläde. St.*, hvarmed 
bör jfs. ME. G. 16; U. Æ. 10: pr; SM. G. 
6. och VM. II. Æ. 10: pr., där i st. f. s. 
nämnes huvuÿduker och stæniza, af hvil- 
ka ord det förra med säkerhet kan an
tagas svara mot s. Detta ord före
kommer ej sällan i gamla skrifter. Ett 
testamente af 1312 (Sa. Dipl. N:r 1853) 
nämner bland annat ad operiendarn in 
festivitatibus summis patenam calicis 
summi altaris aurifrigeratum (a: med 
guldbroderade lister, af aurifrigium, 
limbus acupictus, aura plerumque ar- 
gentove distinctns, Dufr.) velum vulga- 
riter dictum gulræntstrik (således ett 
sådant kläde som annars kallas corpo
rate](; likaledes ett testamente af 1329 
(Dipt. N:r 2744) unarn vittam dictam 
strik gulrent quœ pertinet ad patenam 
calicis im summis festis, hvilket i en 
gammal öfvs. kallas it strik med gul- 
rændir til pathenan ; K. Magni och Drott
ning Blankas testamente af 1346 (Dipl.
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N:r 4069 s. 563) fiughur strik til at ha
va ivi pathenas; ett testamente af 1334 
(Dipl. N:r 3056) I stryc adpatenam ca- 
licis, och dessutom Ï flemst (a: Flamskt) 
stryc (förmodligen hufvudkläde) gifvet 
till en qvinna; till qvinnoprydnader hö
ra äfven duo teristra ( genus pallii mn- 
liebrisv, Dufr.) dicta silkystrik men me- 
liora, unum teristrum dictum silkystrik 
cum mantello nigro, som en qvinna i 
testamente af 1346 (Dipl. N:r 4055) gaf 
åt två andra qvinnor; och i Vadste
na klosterregler läses: sidhan laegge 
hon strikit eller hvifvin oppa howdhet 
ok strike sik eller hvifve sik (Sv. forns kr. 
sällsk. sand., II. 1 h. s. 23). Af del som 
nu blifvit anfördt kan slutas att s. i St. 
betyder ett hufvudkläde af bättre slag; 
men då i förutnämnda testamente af 
1346 äfven omtalas stnkur (halfarmar 
1. manchetter) af gulraentstrik, palla 
(Hineus pannus qui super altare poni- 
turn, Dufr.) altarens af gulraentstrik, 
är det klart att s. eg. betyder ett slags 
tyg af dyrbarare slag, och sedan en 
hufvudduk m. m. gjordt af sådant tyg, 
likasom o. duk (T. tuch) eg. betyder 
själfva tyget, och sedan något som där- 
af är förfärdigad t. Isl. strik, silkistrik, 
upptages äfven af Fr. i bem. af ett 
slags klädningstyg. Hvad d. o. i St. be
tyder, därom synes intet tvifvel hafva 
uppstått hos dem som öfversatt det (se 
St. gl.), hvilket, tyckes bevisa att ordet 
varit i bruk intill senare tider, ehuru 
det numera lär vara försvunnet. Då 
likväl ordet eg. betyder ett slags tyg, 
må nämnas strige, som i Norrland bru
kas i bem. af blångarnsväf (blaggarn), 
af stryg, grofva blånor (N. stry, strju), 
och Isl. strigi, N. strige, strievæv, D. 
stri, blångarnsväf.

Strij», f. (n. G. = Isl. striÖ) strid. VG. 
IV. 14:17 ; 15:12. not. 47 ; U.* G.* ME. Æ. 
6: 4; Chr. Æ. 7: 4.

Strija (impf. pl. -Ju), v. n. strida. G.*
Stryka (stryghe, Sk.), v. a. 1) stryka, 

s. barn sit fra saer, fördrifva sitt fo
ster, hvilken gärning torde hafva blif
vit så benämnd i anledning af något 
brukligt sätt att härvid gå till väga, 
VG.* Jfr. Hujstryka. 2) s. klardhe, Sk.* 
St.*, synes betyda alt på något sätt 
göra klädet slätt (likasom finare tyg, 
sedan det blifvit tvättadt, strykes med 
strykjärn) för att kunna med säkerhet 
mäta det då det säljes. En del yngre 
hss. af St. foga vid d. o. den förkla
ring, alt han skall målat ut åt ryggen 
medli en trådh; hvartill några ytterliga
re tillägga : och pröfva huru många al
nar thet holler; denna tydning möter 
ingen svårighet i St., som stadgar att 
den köpare som iakttager detta, havi 
som han köpt haver, n. om han sedan 
finner att det icke håller målet; men 
då Sk. ålägger köparen detta såsom en 
skyldighet vith thet klaedes fortabelse, 
kan denna tydning svårligen ega rum, 
men lättare är icke att finna någon an
nan mera antaglig. Ver. tror väl att i 
St. fråga är om klädets mätande, men 
tager för afgjordt att s. är tryckfel för 
stika, ”mäta med aln 1. alnsticka”, hvil
ket dock vederlägges af alla hss. Ih. 
(Gl. o. strika) öfvs:r: mensurare, men 
sätter dock i fråga om ej s. är d. s. 
som polire, mangonizare, ut soient ve
nu m exponentes.

Strengeliga, adv. slrängligen. St. Add. 
A.

Stronger, m. 1) sträng, rep, tåg; fö
rekommer om a) bågsträng, H.* b) rep 
till kyrkeklocka, VM.*, där -gir står 
för acc. s. 1. pl. Jfr. Klokko straenger. 
c) ankartåg, Bj.* St.* Jfr. Akaeris straen
ger. 2) snara (till vilda djurs fångan
de). sætia 1. göra -g aeller stampu, alli 11. 
ÖG* U* VM. II. M. 5: pr ; H. M. 3:1 ; ME.* 
Chr.*
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Stræti, n. (lsl. =, D. stræde) gata. ÖG.* 
Bj.* Sk.* Jfr. Gata, Strata; Bro-, Ilær- 
stræde. Om förhållandet mällan orden 
stræti 1. strata och gata, se Bata 2.

Strætis köp, n. köp som görs på ga
tan utan vitnen. ÖG.* I N. Stadsrät
terna (NGL. I. 324; II. 256) kallas i allm. 
köp som görs på gatan strætiskaup.

Strömber, m. ström. ÖG.* U.* ME. B. 
20: 3 ; Chr. B. ind. 34; c. 25: 4. kasta an
nan ut i -men, o: den, genom hvilken 
Mälaren faller ut i saltsjön vid Stock
holm, St.* -men litle, den mindre gre
nen af Norrström vid Stockholm, sö
der om Helgeandsholmen, St * Jfr. Mij-, 
Qværna strömber.

Ströms vatn, n. rinnande vatten, ström. 
SM*

Ströningium (-gum), adv. kringspridt 
(likasom kringströdt). U.* SM.*

Stubbi, m. eg. stump, stuf, det som 
återstår då något är stympadl; stubbe, 
den nedersta delen af en trästamm, hvil
ken, jämte roten, står qvar sedan det 
öfriga af träet är borthugget. ÖG.* U.* 
SM.* VM* leja ek til -ba (jfr. Stok- 
ker 2), U.* SM.* leja (bark) til stums 
ok -ba, skuja baji stumn ok -ba, SM.*, 
där de två genom allitt. förenade or
den ej beteckna olika ting utan äro 
synonyma, ehuru sammanställningen är 
förstärkt genom conj. baji (jfr. Baji). 
Jfr. Stokker 2, Stumn, Stumbli, Stnver, 
Stybba.

Studh, se StuJ.
Stufn, se Stumn.
Stuga, se Stuva.
Stukka, Stukker, se Stokka, Stokker.
Stulin, se Stolin.
Stulpa rum, stolpa rum, n. rum för 

stolpar. VG. II. J. 22. Jfr. Stuja rum.
Stulpi, stolpi, m. 1) stolpe. VG.* Jfr. 

StuJ; Grinda-, Lijstolpi. 2) gränspåle. 
Se Sten 2.

Stumbli, m. = stubbi. G.* leja an

nan til stok æller -la, allitt. (jfr. Stok
ker 2), H.* På Gotland brukas ännu o. 
stumble i samma hem.

Stumn (stufn, Sk. gen. -ms för -mns, 
VG. SM.), m. (Isl. stofn, N. stomn) = 
stubbi, prov. stummän, stum (Rz. s. 689). 
s. ok stubbi, se Stubbi. af -ne hugga 
(n. trä) ok gæra (hus), ÖG.* takin vi- 
Jer s., n. där han huggit ned trä, Sk.* 
til -ms fara, o: till stubben där träet 
är hugget, VG.*; jfr. Bihanget.

Stumn syn, f. stubbsyn; så kallas en 
syn, som hålles på åker 1. äng om hö
sten, sedan blott stubben af säd 1. gräs 
står qvar. SM.*

Stund, f. 1) tid, tidpunkt (momentum 
temporis), i samu s., VG. II. Dr. 17. i 
thæn s., Sk.* ey för æn Jæn sammæ 
dagh ok Je sammæ s., Sk.*, där Lat. 
texten har: non ante diem vel horam. 
2) (kort) tid I. tidrymd (spatium tem
poris). VG. IV. 14: 5; 19:1; U.* SM.* Sk. 
I. 79. not. 4. Je s., under den tid (då), 
Sk.*

Stunda, v. n. komma, thæn i stunda 
værnldena ok sva af, den som kommer 
till verlden (födes) och går bort (dör), 
Sm.* Nu brukas d. o. endast om till
kommande ting, såsom i sammansält- 
ningarne instunda, tillstunda, och då man 
säger t. ex. det stundar främmande, o: 
främmande äro att vänta.

Stundum, adv. (dal. pl. af stund) stun
dom. VG. IV. 12, 19:1; U.* SM.* Sk.* 

Stunta, v. a. (Isl. stytta, N. stutta) för
korta. s. lej sina (jfr. Skæmma), VG.* 

Stunter, adj. (Isl. stuttr, N. stutt) kort. 
styntre, compar. St.*

Stupa, f. (Fries. =, Nnt. stupe, Nht. 
stäupe) 1) straffpåle, kåk. sia Jiuf 1. 
vardha slaghin til 1. vidher -pu, huj- 
stryka man vij -puna, Bj.* St.* 2) fän
gelse (troligen nära kåken), koma til 
-punna ok sætias Jær i, )( koma i staj- 
sins iarn, Bj. 11: 6. Jfr. Stupugrevi.
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Stupugrevi, m. (af Stupa 2) fångvak
tare (vid stadens fängelse). Bj.*

Stupo slaghin, adj. hudstruken vid kå
ken (jfr. Stupa I). St.*

Stupo stokker, m. = stupa 1. slaghin 
vidher -kin, St.* Att o. stupstock i det 
nyare språket fått annan bem. är all
mänt bekant.

Stuva, stova (stuga), f. stuga, bonings
hus 1. i allm. eldrum. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* Sm.* ME.* Chr. Kg. 24: i. stuvu el
der, se Stuvu elder. Jfr. BaJ-, Biskops-, 
Kölno-, Mælte-, Præsta-, Raj-, Sæphe-, 
Tings-, Türke-, Olstuva 1. -stuga. I oeg. 
bem. har d. o. blifvit brukadt om ett 
slags underjordiskt rum, inrättad! till 
vargars fångande; se Varga stuva.

Stuver, m. 1) = stubbi. til stufs fara 
(jfr. Stumn), VG.* taka man vij stuf 
(jfr. Stumn), VG. I. FS. 2: 2; II. Forn. 6. 
2) stuf (af kläde 1. annan väf). )( helt 
stykke, St.* Jfr. Styva.

Stuvu bænker, m. stugbänk. höta an
drum i -ke, a: då han sitter i sin egen 
stuga, SM*

Stuvu elder, m. eld i stuga. s. ok ste
kara hus (n. elder), eld i stuga och kök, 
U.*(u. Stuva); VM. II. B. 24: pr.

StuJ (stud, stoj), f. 1) stöd, stolpe. 
ME.* rætta sten seller s., allitt. U.* SM. 
M. 20: 4 ; VM. II. M. 6:1 ; H. M. 4: 2. föra 
s. ok stulpa (pl.), n. till byggnad, U.* 
ssetia s. ok stalla, allitt., ställa (i sko
gen) ett bräde på en stolpe (för att 
derpå ställa bikar), ÖG.* 2) samman
skott. Se Brand-, BrænnæstuJ; Stutha 
bot. 3) afgift. Se Liksto. 4) I Skåne 
en årlig skatt till konungen, hvilken 
uppkommit genom sammanskott af lifs- 
medel, som ursprungligen blifvit gjor
da till honom under hans resor. Sk.* 
)( innae, se luna. Det är tydligt att s. 
är d. s. som uttryckes med orden : qum 
debentur procurationi regim, Sk. II. 35; 
och det är äfven otvifvelaktigt sMpro-

curatio där betyder det sammanskott, 
som i de Svenska lagarne kallas gen- 
gærj, och hvarom man vet att det som 
sålunda i Västergötland ursprungligen 
gafs till konungen under hans resor, 
med tiden blifvit, bibehållande sitt gam
la namn, förvandladt till en årlig skatt 
(jfr. (lengærj 1. d). Då KR. {GDL. I. 
31) tror att procuratio på anf. st. ej 
kan betyda s., därför att i Sk. V. 3:13. 
en bestämd dag utsättes för erläggan
det af denna afgift, så bevisar det en
dast att han icke insett det här anför
da förhållandet med uppkomsten af den
na skatt, och den förändring d. o:s bem. 
undergått.

Stutha bot, f. (af stuJ 2) = skuta bot. 
Sk. I. 213. not. 64.

Stuja rum, n. (af stu]) 1) rum för stöd. 
VG. I. J. 10: i. s. ok stulpa (n. rum), U. 
V. 2: pr; VM. II. B. 2: pr; ME.* Chr.* 

Stu])i, f. ? = stu]i 2. Se Ættarstuji. 
Studh staver, m. stör, som sättes till 

stöd vid gärdsgård. ÖG.* Chr.*
Stybba, v. a. (af stubbi) stympa, af- 

skära. s. ax af halnie, Chr.*
Stydia, v. a. (af stu]) 1; Isl. styöja) 

stödja. Se llpstydia.
Stykki (stikki, dat. pl. -kioin), n. 1) 

stycke (af något helt). Se Kötstikki. 
2) stycke, särskild sak. ME.* Chr. Kg. 
12; Add. K. 2. et s., n. fiöl &c. St.* i 
all um -kioni, n. som höra till kyrkklä- 
derna, H.* i Jivat -kioin, o: i hvad för 
slags varor köpsumman skall betalas, 
ME.* s. kopar, o: en ovägen klump, 
)( halft skippund, St.* -kioin, genom 
skriffel, som är rättadt genom de til
lagda orden: eller drykkioin, St.* 3) 
helt stycke (tyg), helt 1. halft s. klae- 
de (eller lærept), Sk.* St.*

Styld (stild), f. 1) stöld. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* H.* Bj.* vara i s. mæj andrum, 
o: delaktig i stölden, ÖG. VaJ. 33: pr. 
Jæn ær firi s. ær vur Jin, se Firi 8. Jfr.
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An kosta-. Nota styld. 2) del stulna god- 
set. Jen sum -dina atte, VG.* ok (n. 
gialdi) ater -dina, ÜG.* -den bindes a 
han, n. tjufven, a: på hans rygg (jfr. 
Baker), St.*

Stylta (stilta), f. krycka. Bj.* St.*
Styltings rast, f. krymplings mil; så kal

las ett stycke väg, så långt som en van
för människa i allm. skulle kunna gå 
utan att behöfva hvila sig, och hvilket 
naturligtvis, såsom benämningen visar, 
antages vara mindre än del som an
nars kallas rast (se Rast). H.*, där det 
stadgas alt man fick inlaga af skogen 
s. lankt, hvarvid fogas den förklaring, 
att s. skulle vara så långt som man 
kunde hinna om man vid vintersolstån
det for hemifrån före solens uppgång 
(sedan det likväl hunnit dagas) och i 
skogen högg ett lass störar, och åter 
var hemma vid middagstiden; då man 
betänker att dagen i höga norden vid 
vintersolståndet är ganska kort, och kö
randet med lass på obanade vägar i 
skogen ej kunde gå fort, hälst om mar
ken var betäckt af djup snö, inser man 
lätt anledningen till den skämtsamma 
benämningen s., och det obestämda i 
benämningen behöfver icke göra något 
bekymmer, då man begriper att be
stämmelsen inefattas i det anförda stad
gandet om vägens längd, och icke i det 
åt denna gifna namnet. Ehuru saken 
är klar, må dock i afseende på eg. 
bem:en af d. o. anföras att dess förra 
del troligen bör härledas från stylta, 
hvilket eg. betyder gå på kryckor (jfr. 
Stylta) 1., enligt Ih., ”lento yradu ince- 
dere, ut soient decrepiti'; styltinger är 
således en som går på kryckor. Ver. 
förklarar d. o. riktigt: ”så långt stycke 
en gubbe 1. vanfört folk kan gå inan 
de hvila sig”, men anför härvid ordet 
stympare, hvilket ej hör hit. Ih. med
delar två olika tydningar, båda orikti

ga; först (Gl. o. rast) öfvs:r han: ”tan
tum itineris, quantum absque respira- 
tione perfid potesV\ af stylt, som skul
le betyda hvila; sedan (o. stylta): ’tan
tum vice, quantum lento yradu emeti- 
ri possis die brumalP. Flera ännu me
ra uppenbart falska tydningar är öfver- 
flödigt att anföra, hvaribland den nya
ste af A. Liljenstrand i en afhandling 
om Helsinyelayens ålder &c., Helsing
fors 1866, i afseende på hvilken det 
är tillräckligt att hänvisa till Ghr. föret, 
s. CVII, CVIII.

Styng, n. (af stinga) styng, bug sella 
s., ME.* Chr. Kg. 27: pr. '

Styntre, se Stunter.
Stypbarn, se Stinpbarn.
Styra, v. a. 1) styra, föra (mot ett visst 

mål), (tomber -ris æptir vitnum, domen 
rättas efter 1. beror på vitnesmålen, 
VG.* sum han (acc.) styrdi Jær til, 
som därtill förmådde honom, VG.* 2) 
styra, regera, s. sveriki, væstragotlan- 
di, VG.* s. (ok ra Ja) riki 1. landnm, 
U.* SM.* ME. Kg. 2, 4: pr; 5: 4, 9. s. ok 
raja borghuni ok landum &c. SM.* Jfr. 
Ostyrliker, Ostyria.

Styrari, m. styresman, laglia s., la- 
garnes handhafvare, VG.*, där Ih. tror 
att för laghæ bör läsas ulaghæ, ochöfvs:r 
de anf. orden : ”iniuriarum vindex”.

Styre majer, se Styriman.
Styria*, f. stör. Sk.*
Styrifaster (styrisfæster), m. ordföran

de bland de nio fastar som enligt VG.* 
voro närvarande vid köp (1. förpant- 
ning) af jord. Jfr. OJolfastir, Forskia- 
laniajer.

Styrifaster, adj. = stiornfaster. VG *
Styriman, styre majer, m. styrman, 

skeppare. U. M. 12: 7 ; VM. II. M. 25: 4; 
Bj.* Sk.* St. Sk. ind. 18. För de skepp 
som utgingo i leding voro styrimæn, af 
hvilka en 1. tilläfventyrs flere bodde 
inom hvart skeppslag och hade inse-
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ende däröfver i afseende på det som 
angick ledingen och de dit hörande ut- 
skylderna till konungen (jfr. JutL. III. 
1. o. f). U. Kg. 10: pr; 11: 1, 3; 12: pr; 
SM.* VM. II. Kg. 7: pr, 4; H. Kg. 9: i, 2. s. 
ok alt skiplagh, s. af skiplaghi, SM.* 
s. fore sino skiplæghe, VM.* væria sik 
mæ]> -nni siniim &c., o: med den styr
mannen som hade inseende öfver det 
skeppslaget, 1. den del däraf, där den 
tilltalade bodde, SM.*

Styremans pænningar, m. pl. en årlig 
utskyld till den inom skeppslaget bo
ende styrmannen (jfr. Styriman). SM.*

Styrkia, v. a. styrka, gifva kraft åt, 
försvara. VG* s. lagh, (]>e hælghu kir- 
kiu) ræt, uræt &c. U.* SM.* ME.* St.* 
Chr.* s. kunung til rikesins ræt, o: till 
att upprätthålla lagarne, ME.* Chr. Kg. 
8: l.

Styrsi (gen. -læ för -lar), f. styrelse. 
U.* SM.* VM. II. Præf.

Styrthe, v. a. störta, nedkasta, s. sild 
i tynnæ, Sk.*

Styva, v. a. (af stuver; Isl. styfa) 1) 
afskära. värjer styft af hænni næsar 
æller örun, SM.* VM.* 2) stympa, stæk- 
kia æller s. (fælajri), allitt. VM.* stok- 
ka æller s., n. tjuf, genom öronens af- 
skärande, VG. II. p. B. jfr. 13, 14.' I all
mogespråket brukas d. o. ännu i bem. 
att skära öron 1. svans af ett kreatur, 
1. skära 1. klippa märken i öronen på 
får (äfven styfla), däraf styfvel, ett så
lunda märkt får, och styft (= Isl.) själf- 
va märket (jfr. Rz. s. 690). Jfr. Stybba.

Stæd, se Stæÿ.
Stæfnæ, se Stæmna.
Stæghl (stæghæl, stægil), n. stegel, 

hjul; förekommer endast om straffet att 
(rådbråkas och) steglas (jfr. Stæghla). 
dömas undi s., o: att krossas af hju
let, U.* VM. II. M. 13. jfr. Hiul. vari fe- 
gher undi s., VM. II. M. 12: 2. vari fe- 
gher up a s., a: att läggas på hjulet

sedan lemmarne blifvit krossade, U. M. 
13: 2. dömas a 1. til s., SM.* ME.* Chr. 
H. 10: pr. morÿari skal a s. (n. dömas), 
U. M. 31: pr; VM. II. M. 25: pr; H. M. 16. 
gangi til -Is, U.* VM. II. M. 12: pr. — 
Fr. och EJ. öfvs:a Isl. stagl med D. 
steile, hvilket ord, likasom det Sv. ste
gel, numera fått bem. af den påle, hvar
på hjulet uppsältes; men ehuru denna 
tydning kan synas vinna någon bekräf
telse af det som säges i Knytl. s. c. 119 
(Fornm. aö//. XI. 375) : ”Danir téku höfur) 
hans ok stegldu viÖ trè eitt”, så är det 
dock klart af de ofvan anförda tale
sätten att o. s. där betyder hjulet, hvar
med brottslingens lemmar krossades, 
och ej pålen, på hvilken hjulet sedan 
uppsattes, likasom att straffet bestod i 
rådbråkningen, och ej i den döda krop
pens uppläggning på hjulet I. Iemmar- 
nes fastspikande vid en 1. flera pålar. 
Också behöfver det knappt anmärkas 
att det nyare från Tyskan upptagna 
ordet rådbråka är en öfvs. af o. stægh
la i dess gamla bem., och att T. rad, 
rädern svara mot stæghl, stæghla; och 
då man i senare tider sagt: läggas på 
stegel och hjul, så hafva orden: 
och hjul blifvit tillagda såsom för
klaring af o. stæghl, hvars eg. bem. 
börjat blifva okänd; men denna för
klaring har blifvit misförstådd då den 
gifvit anledning till den tanken, att ste
gel skulle vara något annat än hjul, 
och således den påle, hvarpå hjulet sat
tes; till bevis på oriktigheten af denna 
föreställning må anföras Chr. V. D. Lov 
VI-4-1: kroppen parteres og leegges 
pua steile og hiul, og hovodet med haan- 
den sœttes paa en stage. Jfr. Stæghla.

Stæghla (stegla; stællas genomskrif
fel för stæghlas, Bj.; part. pass. stæghl- 
der), v. a. rådbråka och stegla (i d. o:s 
nyare bem., se nedf.), a: med ett hjul 
sönderslå brottslingens lemmar, och se-
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dan infläta kroppen i hjulet, som sät
tes på spetsen af en upprest påle. ÖG.* 
U.* VM. It M. 32; II. M. 32:1; Bj.* ME. 
EJis. 33: pr; 36; H. 1, 2, 5; St. H. 1, 2: pr; 
4, 8: pr; Chr.* Detta straff beskrifves 
tydligen i gamla T. stadgar sålunda: 
eneme mordere vnde eneme kerkenbre- 
kere schal men syne lede to stöten mit 
eneme rade vnde dar vp setten, Lap- 
pe.nberg, s. 90 anf. st., s. 68, 158, 304; 
rotis, ossibus confr actis, innectere ; 
mit dem rade zerbrechen und dar uf 
binden; ihm sine beid arm .. auch sine 
beide bein .. dazu sinen rücken inmit
ten, mit einem rad zerstossen, demnach 
ihn in das rad flechten und damit uf- 
richten; vanligen hette det endast: 
einen zum rad verurtheilen, einem daz 
rad erteilen (Gr. RA. s. 688, 689). Jfr. 
för öfrigt om detta straff JSeues ar- 
chiv des criminalredits, V. 566 o. f. 
Alldeles öfverensstämmande med de anf. 
beskrifningarne är en teckning, som fin
nes på ett till en för öfrigt förlorad 
hs. af ME. från 14:de årh. hörande per
gamentsblad (se ÖG. gl.), och är af- 
tecknad på Tab. IV vid ÖG. Sedan 
rådbråkningsstraffet, som eg. beteck
nades med o. s., i senare tider kom
mit ur bruk, och i 1736 års lagbok 
endast bibehölls för ett fall (Misg. 21: 
3.), kom bem. af d. o. att inskränkas 
till den återstående oväsendtliga delen 
af det forna straffet, 1. den (genom hals
huggning i st. f. rådbråkning) dödade 
kroppens läggande på det endast för 
detta bruk bibehållna sieglet; men icke 
allenast det i Misg. 21:3. bibehållna straf
fet, utan ock alla qvalificerade döds
straff blefvo sedan upphäfna genom sär
skilda lagar af 1835 och 1861. Jfr. 
Stæghl.

Stækkia, v. a. (af adj. stakker) eg. för
korta; stympa, stäcka. s. æller styva, 
allitt., se Styva 2. vari æ jiæn stækter

sum för var stækter, o : den hvars jord
egendom 1. andel i skogen en gång blif— 
vit stympad därigenom alt en hump 
blifvit frånsåld, måste sedan alltid vid
kännas denna stympning, ÖG.* Jfr. Hor- 
stakka.

Stækre, se Stakker, adj.
Stæla, se Stiæla.
Stæmma (stæmiia, stæmpna), v. a. (Isl. 

stemrna) göra att något sladnar; 1) stäm
ma, uppdämma (vallen i en ström), s. 
vatne, ÖG * tva löte (n. af vatni) ma 
han s., VG.* Jie nijire (aværkan) -nine 
ei (n. vatn) up a (for) Jia öfro, den 
som eger det nedra vattenverket må 
ej dämma vattnet upp på det öfra, a: 
så att fallet därifrån hindras, ME.* Chr. 
B. 34: pr. 2) hämma, hålla (en qvarn) 
stilla (genom uppdämning af vattnet ne
danför qvarnen). s. qværn, U.* SM.* VM. 
II. B. 22: l.

Stæmma, f. fördämning i vatten (för 
att fiska), fiskia i -mu (annars) mans, 
a: i det fördämda vattnet, VG#

Stæiuna (stefna, G. stæfnæ, Sk.), v. a. 
(Isl. stefna) 1) bestämma, utsätta, s. 
manni Jiing, a: utsätta för honom ting 
då lian bör inställa sig, VG.* ÖG.* SM.* 
Sk.* s. (n. et Jiing), annat, JiriJiia, fiar- 
Jia Jiing, a : stämma en gång, till an
dra &c. tinget, ÖG.* s. jiry mal jiing 
ok liarÿa lionga jiing, a: stämma till 
dessa fyra tingen, ÖG. Va£>. 20: pr. s. 
manni jiry Jiing, a: det ena efter det 
andra, ME.* s. tu Jiing ok sitia tva fæm- 
tir, s. (manni) Jiry Jiing ok (sitia) Jirea 
fæmtir, se Fæmt 2. 2) kalla, samman
kalla. s. Jiing (saman), ÖG.* U.* ME* 
Chr.*; jfr. Ennæt-, Lionga Jiing. s. hem 
Jiing at manni 1. fore garji mans, VG.* 
VM.* Jiing ær rætlika -nt, H.* s. næmd, 
SM.* 3) stämma, kalla (någon att in
finna sig på något ställe, merendels för 
rätta), s., abs. VG. II. Add. 7:16 ; 9: pr, 
l; ÖG.* H* ME.* s. )( mæla til, ÖG.* s.



Stæmna — Stœmning. 609

ok sökia æptir, se Sökia. Jæn (n. sum) 
stimuli, VG.* s. manni 1. man, VG.* ÖG.* 
SM.* Sk.* ME.* St. R. 11 ; Eds. 15:1. bi- 
skuper hafji hanum (n. presten) -mt, 
U.* SM.* Sm.* s. man 1. manni til Jings, 
VG* ÖG.*SM.*Sm*G.30; Sk.*ME* s. 
annan til radhstuvu,Si.* s. manni a Jing, 
H * s. manni til biskups ælla til pro- 
vasta, ÖG.* s. manni til konungs æller 
archibiskops, Sk. I. 66. ær (n. manni) 
til Jings stæmt, VM.* han sum 1. Jæn 
ær (a: dat. eut) stæmt var, ÖG. ES. 14: 
i; 15: 4; R. 22: pr; 23. biskupi ær til 
roms stæmt, Sm.* hum ther til (n. till 
lagmansting ÔCc.) -as (skaï), Chr.* s. 
man fore biskup, U.* -ni Jit (n. til bi
skups) allum Jem &c. Sk.* varja lagh- 
lika -nipder, U.* Sk.* s. man til svar, 
VG.* s. up a man, VG * ÖG.* ME. E£>s. 
30. stænina tve mæn tiri ior Ja dclu, o : 
om den ene stämmer den andre, såsom 
i det följ. talas om hin sum stæmde och 
han sum stæmt var, ÖG. ES. 15: 4. gi
va 1. garjbæra andrum sak mæij 1. a 
-mdu Jingi, ÖG * ME.* s. næmdinne 1. 
by, ÖG.* s. frændum sinum til oranbot, 
o: angående deltagande i dessa böters 
erläggande, ÖG.* s. manni til hæghna- 
Ja, se Hæghnajer 1. s. æptir lytis bot 
&c. ÖG.* s. skoghi til skiptis, a: an
gående skiftande af skogen, ÖG.* s. 
man utæn lund I. utæn stadh &c. Sk.* 
s. manni til kirkiur (gen. sing.), a: in
för det församlade kyrkfolket, G.* s. 
præsti til mots, se Mot 2. grannum til 
s., o: kalla dem att komma tillstället, 
där ransakningen efter Ijufgodset skall 
ske, ME.* 4) instämma (en sak för 
rätta), mal -nis til landsting, H.* s. 
sak af bygd, se Bygd 2. — Jfr. Hem-, 
Lagh-, lit-, ping stæmna ; Ostæmder.

Stamina, stæmpna, v. a., för stæmma, 
se Stæmma.

Stæmna (stefna, G. stæfnæ, Sk.), f. 1) 
sammankomst, eg. en sådan som är ut

satt att hållas på en bestämd dag. VG.* 
ÖG.* ME* Chr. Eds. 16. a Jingi e|»a a 
-nu, o: annan sammankomst, G. 39. a 
finrum lagha pinguin ok a finrum lagha 
-mim, VG.*, där en annan hs. för lagha 
-mini har siunættingium. alt at enne 
-no, på ett 1. samma ting, ME.* fiughur- 
tan natta s., en sammankomst som ut- 
sättes att hållas om fjorton dagar; fiu- 
ghurtan natta -nu gæra, utsätta en så
dan sammankomst; manajar s., sam
mankomst som skall hållas efter en 
månads förlopp; manajar -nu (manni) 
gæra 1. til læggia, a mauajar -nu, VG.* 
Jfr. linden sagher; Aldin-, Fæstnajar-, 
Fæstninga-, Gatu-, Kirkiu-, Lagh-, Mal-, 
Presta-, Radhstuvu-, Sokna-, Tompta-, 
Vixla-, ping-, Olstæmna. 2) stämning. 
VG * ÖG* G.* Sk*ME.* St* VI manna 
s., o: angående sex mäns ed (hvarmed 
svaranden må fria sig), G. 32. Jfr. La- 
gha-, pingstæmna. 3) bestämd tid.U* 
manni -nu fore læggia, U.* læggia firi 
man 1. manni fæmtan natta 1. halfs ma- 
naÿa s., Sm.* Sk.* -nu til Iæggiæ, Sk.* 
manaÿa (gen. sing.) s., en månads tid, 
Sm.* manaÿa (gen. pl.) s., en förelagd 
tid af flera månader, U.* læggia (n. 
jord) undi ara (gen. pl.) -nu, o : en för 
den odlade jordens besittning bestämd 
tid af vissa (n. tre) år, om där ej bör 
läsas ÿriggia ara, ÖG. B. 9: 7. jfr. 32. 
ganga 1. fylla vaja ej i lagha -num, 
fylla lagh i -num, a: inom de för de 
olika edernas verkställande bestämda 
tider, H.* fore hvariæ -nu, o : till edens 
afläggande utsatt tid, Sk.* biji andræ 
-nu, a: anstånd till annan tid för afra- 
dens erläggande, Sk.* tha s. ær ute, 
o: legostämman, Chr. J. ind. 26. innan 
niu vinna (troligen skrilfel för vintra) 
-nu, a: inom denna lids förlopp efter 
det att liket blef begrafvet, Sm.* Jfr. 
Bolaghs-, Gipto-, Leghu-, Lijstæmpua.

Stæmning (stæmpnung), f. 1) i allm.
77Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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föreläggande för någon att på en viss 
tid vara tillstädes på ett visst ställe 
(jfr. Stæmna, f. 1). Se Hemstæmpnung. 
2) i synn. stämning till svaromål inför 
rätten. ÖG.* H.* Sk.* s. til ting, Chr.* 
]»ula -gar, blifva stämd (sedan man ej 
godvilligt gjort det som borde göras), 
SM.* sæts han uni tva -gæ qvær, a: 
sedan han två gånger blifvit stämd, Sk. 
III. 16. um han kan ey fa andra s., om 
han ej kan på annat sätt stämma den 
andre, Chr. Tg. 11: pr. jfr. 12: pr. varda 
næmder i s., a: att förrätta stämning 
1. därvid vara vitne, Chr. Tg. 33: pr. jfr. 
12: pr. Jfr. pingstæmpning. 3) = stami
na 3. U.*

Stæmpninga man, m. man som för
rättar stämning I. därvid är vitne. Chr. 
Tg. 15. jfr. 11: pr; 12: pr.

Stæmnudagher (stæfnu dagh, Sk.), m. 
bestämd dag då en sammankomst skall 
hållas 1. något annat göras; äfven den 
bestämda tiden före den dagen. VG.* 
U.* SM. B. 12: pr ; Sk.* lagha s., VG.* 
SM.* -dagh göra 1. (til, fore, a, undir) 
laeggia, a : förelägga, utsätta, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* Sk.*; jfr. A-, Firi læggia. 
a, i, at -dagh, til -dags, ÖG.* SM * VM.* 
Sm.* i 1. a rættum -dagh, IL* H. p. 9: 
pr. uni rættan -dagh, H. Kp. 5. innan 
-dagh, IL* Bj.* Chr.* innan sama -dagh, 
a: tre år, ME.* innan lagha -dagh, a: 
den dag då hemulsmannen borde va
ra framskaffad, ME.* Chr. Tj. 18. jfr. 17. 
fore (rættan) -dagh, U.* SM.* ME.* fo
re -daghin, til annars -dags, a: flytt- 
ningstid, Bj.* St.* ivir -dagh, SM.* re- 
]»æ landgildæ at -daghæ, a: på den i 
lagen bestämda afradsdagen, Sk.* hal- 
da -dagh at adrum, infinna sig på ut
satt dag, VG.* bryta -dagh vi]» annan, 
VG.* ær s. (n. ]>ær) firi sagher, om 
viss dag är bestämd därom, n. då det 
skall undersökas om enkan är hafvan- 
de, VG.* rætter s. ær um vinternät, a:

tiden, till hvilken gärdsgårdarne böra 
hållas i stånd, H.* siu næter mællum 
hvars -dags, a: i början af de två lego- 
stämmorna om året, som äro mällan 
de i det föreg. nämnda dagarne, ME.* 
Chr. B. 15: 4. innan ]>re -gha .. ok siu 
næter mællum hvars -gs, ]»rir -ghar læg- 
gias fore ok ]>re vikur i hvariuin -gh, 
U. V. 23: l ; p. 8: pr. æptir ]>re -gha ok 
hvar fiurtannata, s. fiortannatta longer, 
VG.* siu nata s., U.* -ghar skulufiri 
liggia ]»re ÿingsdaghar, SM. J. 7: i. (la
gha) s. liggi firi hanum 1. skipti (]>æt 
ær) dagh ok manager 1. nat okiamlan- 
gi, SM. J. 4: l ; 5: pr. han skal hava -gh 
til martens mæssu, o: tid till pantens 
igenlösande, U. J. 9: pr. s. ligger fore 
husfru 1. manni, U.* s. ær utliden 1. ut- 
gangin, VG.* SM.* s. ær uti, o: förli— 
den, ÖG.* U.* VM.* ME.* Chr.Kp. 10:pr; 
11. Jfr. Laghstæfnu dagh.

Stæmnufrijier, m. allmän fred och sä
kerhet på lagligen utsatta sammankom
ster, samt på vägen dit och därifrån. 
VG.*

Stæmpnomal, n. instämdf mål, rätte
gångsmål. hvar a tholikum -lum ær &c., 
hvilken som har del i sådana mål, an
tingen på kärandens 1. svarandens sida, 
då n. en instämd sak enskildt bilägges 
inan den förevarit vid rätten, St.*, där 
ej kan menas annat än gröfre brott
mål; T. öfvs. tryckt 1709 har : wer sich 
einem sothanen vergleich und angestel- 
leten zusammenkunfft beyzuwohnen un
tersteht; och Arn., i anm. sid. 645, 
tror att detta bör förstås om fullmäg- 
tige.

Stæmnumanna e]»er, m. ed hvarmed 
män, som varit närvarande vid en sam
mankomst (stæmnu mæn), vitna om nå
got som där förefallit. ÖG.*

Stæmnu mæn, m. pl. män som äro 1. 
hafva varit närvarande vid en samman-
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körnst. ÖG.* SM.* VM.*; men -manna 
genom skriffel för soknamanna, SM.* 

Stæmno Jing, etl meningslöst ord, som 
tillkommit genom skriffel. ME.*

Stæniza, f. fruntimmerströja. )( kiur- 
til och ivirklæji 1. mantol, U.* SM.* 
VM.* ME.* Chr.* Då s. ok kiurtil tyd
ligen svara mot tu ismugsklæje i ÖG. 
G. 15, och kiurtil utan tvifvel har sam
ma bem. som nu är allmänt känd, sy
nes s. ej kunna betyda annat än trö
ja. Ver. öfvs:r ”rynkut qvinnefolks kjor
tel”, och Locc. antager att sådana kjort
lar fordom varit brukliga; Ih., som an
för denna tydning, härleder ordet från 
Isi. steina, måla, hvilket dock ej har 
att skaffa med rynkorna på en kläd- 
ning. I Ragv. Ing:s öfvs. af ME. för
bigås d. o., hvarlill orsaken torde haf- 
va varit den, att ordet redan på den 
tiden var okändt, ehuru det sedan o- 
förstådt blifvit afskrifvet i Chr. 

Stænkia, v. a. stänka. VM.*
Stænkil, m. (Isl. stökkull) stänkbor- 

ste. VM.*
Stæphans (higher, m. Stephani dag, 

annan dag jul, den 26 December. U.* 
Stærkia, v. a. (af starker) 1) stärka, 

göra stark, s. skipan, o: befordra dess 
iakttagande, VG.* 2) bekräfta, bref 
skriva s. ok fast göra, U.* SM.*

Stætta, f. stätta (öfver en gärdsgård 
1. mur). Se Kirkiu stætta.

StæJ, n. städ. SM* ME* Chr. Kp. 2: 
i. Jfr. Stæji, Stæjia, f.

Stæji (gen. -ia), m. (Isl. steSi) = stæJ. 
VM.*

Stæjia (stejia, G. impf staddi, part, 
pass, stadder ; stejder, G. n. stat), v. a. 
(af stajer; Isl. steÖja) 1) ställa (på ett 
visst ställe), s. stanin i vasse, ÖG.* li- 
Junger skal -as a lijstæmpnum, o : fol
ket och allt som hör till ledingen skall 
inställas 1. vara tillstädes &c. U.* 2)
göra att något stadnar (på ett visst

ställe); -as, pass. 1. dep. stadna. Jær 
-Js lejsn, U.* -ias q ver i klostri 1. 
garjii, om a rf, G.* 3) råka på, träffa 
(t. ex. något som man genom stöld för
lorat, och som då qvarhålles). VG. I. 
p. 10, 14, 15, 17; II. p. 49, 50, 52. Ja 
skal (n. Jæn) nijer hugga (n. fæ) sum 
-ter, o: som träffar kreaturet, VG. I. 
FB. 5. — Då orden Jær sum stajit ær, 
VG. I. p. 9; II. p. 41, jfrs. med de of- 
van anf. ställen, där s. förekommer i 
præs. 1. inf., skulle staÿit synas vara 
part. pass. af d. o., och ej böra härle
das från standa, som i præt. part. har 
standin; men då stæjia i part. pass. har 
stadder, n. stat, och ej stanin, n. sta
jit, måste stajin anses som ett adj., 
och härledas från ett äldre præt. part. 
af standa, hvilket igenfinnes i Isl:n. Jfr. 
Stadder, Stajin, Standa, och R-t 1.134, 
431, 506. 4) bestämma, stadga. Sk. I. 
219. mæj staddi talu, med stadgad 1. 
oförändrad talan, 1. fortsättning af sitt 
förut bestämda käromål, U.* Je samu 
(talu) lian sik stadde uppa (jfr. Jy sum 
han stajlika grep til kæru i det följ.), 
o: bestämde sig till, förklarade sig skola 
utföra, SM.* medh staddo radlie, St.* 
5) stadga, förordna. VG.* ÖG.* SM.* H.* 
ME. Kg. ind. not. 60; St * s. ok stajfæsta, 
stadder ok stajgajer, allitt. U.* stadde 
ok stadgadhe, St.* mej stejdum ret, 
G.* 6) öfverenskomma. St. Sk. 15. not. 
50. s. (ok samjykkia) sin i mællum, VG.* 
SM.* -Jin Jæt mæj præsti, U.* 7) 
tillstädja. Sk.* ME.* Chr.* Jfr. Tilstædh- 
ia. 8) städja till fjenst. Se Leghu stad
der.

Stæjia, f. = stæj. U.* SM.*
Stæji 1, m. ? bostad, boning, hinæ a 

s. sitia, de (barnen som) bo qvar i den 
döde fadrens gård, )( the fran æræ skild, 
Sk.* I Y. SelL. I. 45. förekommer i sam
ma bem. stæthæl.

Stör (staur, G.), m. (Isl. staurr) stör.
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H.*, där fråga är om gärdsgårdsstö- 
rar. innan 1. ntan -rs, o: inom 1. utom 
hägnad, G.* a selsta -ra (för -re), o: ett 
i gränsen stående råmärke, ÖG.* Jfr. 
Gårde-, Stikilstör.

Störa las, n. ett lass störar. H.*
Staurgulf, n. (Isl. stafgölf, mällanrnm 

mällan stolparne i en byggning, EJ.) 
störpar. G.* På Gotland brukas o. staur- 
golf ännu i samma bem.; dock menas 
därmed på några orter mällanrummet 
mällan två störpar, hvilket ock utan 
tvifvel är ordets eg. bem. Jfr. Störnial.

Störmal, n. mällanrum mällan två stör
par i en gärdsgård; det är dock möj
ligt att d. o., likasom o. staurgulf, be
tecknar själfva störparet. SM.*

Stöta, v. a. 1) stöta. varja slaghin 
adla stutter, foter varder stutter, ME.* 
St. SVd. 4. s. smör i tunnor, a: packa 
(genom stötning), St.* Jfr. llpstöta. 2) 
studsa, s. af 1. a stene, ME.* St.* Chr. 
SVd. 4.

Stövere, m. stöfvare, ett slags jagt- 
hund. Sk. 1.180. not. 1.

Su, (Isl. sii, MG. so) 1) pron. dem. 
f. den. sak su, VG.* 2) pron. pers. hon. 
VG.* — Jfr. Sa.

Subdiakn, m. subdiaconus (se VG. Lat. 
gl. o. subdyaconus). VG.*

Sndhare, m. (af Lat. sutor) skoma
kare. Sk.* Detta ord förekommer äfven 
i K. Valdemars privilegier för Malmö af 
1360 (KR. GDL. V. 70, 71). Jfr. Mb. 
D. Gl. o. suder, Dial. Lex. o. sudder.

Sudlire, se Syjri.
Sufa, se Sova.
Sull (sughl), n. sofvel. ÖG.* Jfr. Le

ver, Lefs sufl.
Sukn, se Sykn.
Suiter, sylter (siulter), m. svält, hun

ger, prov. suit, sylt. VG.* Chr.* Jfr. Sot.
Sum (som), part. rel. som (merendels 

efter pron. 1. adv.). Jsen, hvar, han, hvi- 
likin s., VG* ÖG* U.* G* Sk * Jser,

JseJan, Jit, hvar, hinnug, Ja, sijan, 
genstan, huru, hvi, Jser til &c. s., VG.* 
ÖG * U.* SM.* VM.* G.* Sk.* St. R. 16: 
pr. hvat (conj.) s... teller, se Hvat. i 
Jy sum, ÖG. EJds. 1: 4. sama dagh s., 
St. R. 16: pr. hvsers kyns s. Je terse, Sk.* 
i östragötlande s. (hvaräst) lionga Jing 
stsemnis, ÖG. B. 39: 1. —- Angående den
na partikel märkes: 1) att s. efter ett 
pron. dem. 1. pers. icke allenast, så
som oftast är förhållandet, inefatlar en 
nomin. I. acc. (is qui 1. quem), t. ex. 
Jer s. Here seru, VG. I. K. 11 ; skötnin- 
gar s. um vixla dagh givas, ÖG. Kr. 2: 
2; skaja Jsen s. kyrkia fik, VG. I. K. 7: 
l; fse sum (acc.) æta ma, ME. B. 34: pr., 
utan äfven dat. (is cui). Jsen s. fraelsi 
var givit, han sum stsemt var, Jsen s. 
(åt hvilken) han saldi, vil egh Jsen e- 
Jin sea s. han (a: åt hvilken eden) var 
fsester, hin s. han borghaji, ÖG. Æ. 25: 
pr ; ES. 14:1 ; Vins. 6: 7 ; R. 9:1 ; B. 39: l. 
Jsen s. egn sat var, han s. valdsgserning 
vitis, SM.* havi Jsen psenninga s. dö- 
mis, a: hvilken det tilldömmes, VM. I. B. 
16. havi Jsen iorj s. (åt hvilken hon) 
msetin var, H. pg. 9: i. Jen s. givit 
var, ME. Egn. 31: i. 2) då d. o. står i 
förbindelse med en præp., kan denna, 
likasom i vårt nuvarande språk, icke 
sättas framför s., utan följer därefter 
(jfr. Bihanget). Jsen s. hialpa skal msej, 
o: med hvilken man skall hjälpa; a 
Jörn dagh s. han ma seta köt a, ÖG. Kr. 
1, 2: pr. s... a, at, af, firir, på &c. hvil
ken, G.* s. plseghar af skiutas, hvaraf 
&c. ; s. skal fyri bötas, för hvilken &c. 
St. Kg. 20: 8; R. 31: l. s. Here sero se
gande i, s... mserke uppa star, Chr. B. 
41: pr; 43: l. 3) det pron. 1. adv., hvar
på s. syftar, utelemnas stundom. Ja 
skal (n. Jsen) ni Jer hugga sum stse Jer, 
VG.* ganger (Jsen) vid sum a, VG. I. 
FS. 6: i. tiunda luka (Jser) s. hol ligger, 
iula otto (Ja) s. han skuldi &c. VG.* nu
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(]»ær) Si mange æru &c. ÖG.* ok (syn- 
nudags hælg ær) uti (Ja) s. sol &c. VM. 
I. Kr. 13: pr. hvar sum gar a .. gengær j» 
(j»ær) s. konungs ægha ær, H.* stra- 
tur .. (jiær) s. ma akas, Bj.* 4) s. ute- 
lemnas ofta (jfr. Ær). annar.. (n. s.) 
ÿæn dræpæ (för jiem dræpnæ) ær skyl- 
daster, stoÿhors i skoghum ganga, vet 
eig hvar drap, ÿa varo (s.) han heman 
for, num han vil (s.) han kallar, haniim 
(s.) a han kærir, Jæn (s.) stæmdi !. sal- 
de, VG. I. A. 11, 16:1; R. 8: l ; II. A. 16, 
30; U. 12; Add. 9: pr; 11: 6. han (s.) i 
varjii skær, hvar hana rænir, U.* tve.. 
]>æt skulu vitna, ]»ær.. ænkti ær til, 
hini æptir sinum kæra, U. Kk. 14:i;M. 
16: 2 ; 46. han .. vær ær haldin, ganger 
ængin viÿer .. (s.) takit haver, SM * 
han .. til kæris, VM. II. Æ. 20: i. Jiylik 
tu slik (s.) han tok, hin drapit vitis, 
hvar lokkar, Bj. 6: 2; 14: 7; 15: l. J>et 
fæ ei ma eta, bonde sakfælder ær, ME. 
B. 34: pr; pg. ind. 24. urn the bot (s.) 
tilhörer, then akæris, han akærir, han.. 
thiufnadher til ledhis, St. Sk. ind. 9; R. 
21:1; 24: pr ; Thj. 1: 2.

Sum (som), conj. 1) som, såsom, iam- 
gilder, sva goÿa 1. mykla, iemgut'&c. 
s., VG. I. S. 3; ÖG.* G. 5: pr; 9, 19: 33; 
Sk.* slikt s., se Slikt. Jær s., Sk.*(n. 
Jær). s. Jær varu 1. hun ær værd, s. 
fyr ær sagt, s. leghudrænger &c. VG. I. 
K. 9,10: 4; ü.* SM.* G* Sk* s. skils, s. 
fyr var skilt &c., se Skilia 8. s. Skrip
ten sigher (af), se Skript 1. s. ok gior- 
dis, SM. Add. 1: 9. gardh ater lösa (sva) 
s. han salder var, a: för samma pris, 
1. epter thy thet salt var, såsom i det 
följ. sages, St.* sværia s. jiera skipti 
ær, o : såsom deras skifte är gjordt, så 
skola fastarne med sin ed bevitna det, 
VM. I. B. 6. pr. s. han vijier komber, se 
Vijer koma. sælia sum dyrast giter han 
(n. salt), såsom han förmår dyrast sälja, 
VG.* s. skötast, såsom han snarast kan,

med det snaraste, VG.* s. han kan bæst, 
det bästa han kan, VM. I. B. 22: 1. s. 
fyrra, a: såsom husen förut voro, SM. 
Kk. 2: pr. s. (n. j>æt) vært ær 1. var, 
VG. I. K. 8:l ; R. 8: pr; ME. G. 24:l. stan
di s. (n. ÿæt) giort ær, VG. II. Add. 11: 
6, 9. sva hvarium s. (n. han) i by ægher, 
SM.* havi hvar sum (n. han) fangit ha
ver, taki e hvar sum (n. han) byr]> a, 
Sk.* s. (n. ÿæt) givit ær, ME. G. 18: 
pr. s. han (n. thet) köpt haver, sådant 
som han har köpt det, St. Kp. 32: pr. 
so framarla s., iemvel s., eptir J»i s.,
G. * Jfr. Sva, Svasum. 2) likasom, skul- 
dum skipta s. bo, VG. I.Æ.21:3. frælst.. 
s. iipsala öjia, H. Kk. 2: pr. s. för, s. an- 
nur köpe iorj», Sk.* s. ofangit, ME. Egn. 
1: l. 3) likasom om. böte s. han af för- 
]>i, o: likasom om han hade bortfört 
(n. det som låg qvar och fördärfvades),
H. V. 11: pr. Jytti henni sum ÿair skri- 
j>in &c. G. Hist. 1. s. ænkti (n. barn) va
re, s. ]>æt vare cristnat, s. et munhæf- 
Je vare, Sk.* s. (n. thet) byrdh vare, 
St. B. 9: 2. s. the badhe varo, a: som 
om det vore båda som hade blifvit 
krâfde, St. R. 17. s. han thet sielver dömt 
hafde, Chr. Tg. 2: l. 4) så väl som. gæst 
husla s. bouda, konur s. mæn, skipti 
manböte s. ærve, VG. I. K. 15: i; II. Add. 
11:17,18. skipta illu s. gojw, U. V. 21: 
i. syster s. broker, SM. Æ. 1: i. hænna 
lösöra s. hans, ME. pj. 3: pr. 5) såsom, 
till exempel, qviker koster s. liæst &c. 
Sk.* s. pundare, s. til bygning &c. St.* 
s. upsala öde &c. Chr.* 6) nemligen. s. 
annur norra bro &o. St. B. 23: 2.

Suman, se Saman.
Surnar, somar, m. sommar. U.* SM.* 

St. Kp. 33: 4. Jfr. Miÿsumar.
Surnar föl, n. föl, som blifvit födt sam

ma sommar 1. år. H.*, där dock troli
gen bör läsas surnar tenlunger, såsom 
en annan hs. har.

Surnar nat, f. sommarnatt ; så kallades
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natten till den 14 April, då sommaren 
ansågs taga sin början, til -ta, o: ti
den (1. veckan) omkring sumar nat, VM.* 
Isl. sumarmål, n. pl., är sommarens bör
jan, den vecka hvari den förste som
mardagen inträffar (EJ.), och sumarmåla- 
dagr hinn fyrsti = sumardagrinn fyrsti, 
deri förste sommardagen, den 14 April 
(1. d. 25 April enligt EJ., som bestämt ti
den efter nya stilen). N. sumarnseter 1. 
suniarinaal betyder äfven ”den tid hvari- 
från sommarhalfåret räknas, nemligen 
den 14 April” (A-n). Jfr. Vinternät.

Surnar tenlunger, somartenlunger (su- 
martenunger), m. gris, lamm 1. kidling, 
som blifvit född samma sommar 1. år. 
ÖG* Ü.* VM. I. pj. 1: 2; II. M. 26:12; B. 
23: 5;H. V. 18: 3. not. 65. Hvad senare 
delen af d. o. eg. betyder, är obekant; 
den torde snarare kunna härledas från 
Holl. telen, afla, och vara samma ord 
som det ännu, ehurn i annan bem., bruk
liga telning, än, såsom Locc. och Ver. 
antagit, komma af tann, så att d. o. skulle 
betyda en gris &c., som samma som
mar 1. år fått tänder.

Sumer (somer, n. sinnt, sumpt, pl. su
mer, sumi), pron. någon, n. somt, pl. som
ma, somliga; sommer 1. summer i sing, 
är nu blott i allmogespråket brukligt. 
VG* ÖG.* U* SM.* Sm.* H.* G.* Sk.* 
ME. B. 7: pr; St.* Chr.* summam skajsen, 
en del af den uppgifna skadan, Sk.* 
-mæ insen til visse, o : några, Sk.* -muni 
stajum, sommastädes, på somliga stäl
len, Sk.* Med undantag af anf. st. i Sk. 
förekommer d. o. i sing, likasom i vårt 
nuvarande allmänna språk, endast i n.

Sumlike (somplike), pron. pl. somlige. 
ME. B. 27: i; St.*

Sun, sunabarn &c., se Son &c.
Sund, n. I) simning (Isl. =). drsepa 

man a -de, VG.* 2) sund. VG.* U* 
SM.* VM. II. B. 22: 3; H.* ME. B. 20: 3;

21: pr; 22: pr; 26: 7; DrVl. 16. Jfr. Lej-, 
Smasund.

Sundagh, se Sunnudagher.
Sunder, sundi, se Synia.
Sunder, synder (sönder), adv. sönder, 

i stycken 1. delar, hugga, sia, sksera, 
skilia, brista, ganga s., ÖG.* U* SM.* 
Sm* Bj.* G* Sk.* ME.* St.* Chr.* skip- 
ta s. i tu 1. Jry, skifta i två 1. tre de
lar, VG.* U.* VM.* H.* eghn i tu s. lseg- 
gia, dela henne i två delar, ÖG.* vara 
s., U.* G.* Ja skal s. mej sokn ganga, 
o: skilja dem af socknens invånare från 
hvarandra, 1. särskildt räkna dem, som 
rösta på olika personer, Sm.* Jfr. Sa- 
man, Syndra, Sunderbryta,

Sunderbryta, v. a. dela. aker s., a: 
dela mällan grannarne, U. V. ind. 3; VM. 
II. B. 3: rubr.

Sundir delis, adv. särskildt, för sig. 
SM.*

Sunderkolder, m. kull af halfsyskon. 
U. Æ. 13. not. 64.

Sunderkulla, synderkulla (sunder- I. 
synderkulli, -kolli), adj. indecl. och m. 
(af kulder 1) af olika kullar (om sy
skon), halfsyskon. VM.* jfr. Samkulla. 
s. bro Jer, VG.* ÖG.* VM.* jfr. Samkul
la. s. syster, systerbarn, VM.* jfr. Sy- 
storbarn, )( samsyskine, U. Æ. 14; ME. 
Æ. 8: i ; St. Æ. 7:1. s. arf, arf som till
faller halfsyskon, ÖG.*

Sunderlika (sönderlige, Sk.), adv. syn
nerligen, särskildt. Sk.* kununginum I. 
malsseghandanitm s., )( til Jrseskiptis, 
Bj*

Sönderslå, v. a. sönderslå. Chr.* Jfr.
Sunder.

Sundrisker, adj. söderländsk. sensker 
ma Jer seller s., VG.* Jfr. Sujermajer.

Sundrugher, adj. (af sunder) söndrig. 
U.*

Sunnan (synnan, H.), adv. 1) sunnan, 
från söder. IL* SM.* ME. pg. 27: l. s. af 
landi, från södra delen af landet, VG.*
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2) i söder, fra s. ok til norpan, se Nor- 
pan 2. östan ok s., s. ok væstan, i syd
ost, sydväst, ÖG.* for væstan ok s., 
(landet) på sydvästra sidan, H. f)g. 15. 
for s. a, (landet) söder om ån, n. Skod- 
borgs å, den vanligen så kallade Kon- 
geån, som skiljer södra Jutland (1. Sles- 
vig) från det norra; således hærtugh 
for snnnæn a, hertigen i Slesvig, Sk.*
3) præp. söder om. s. kirkiu, ÖG*

Synnanvart, adv. sydvart; mot södra
sidan. VM.*

Sunnarster (sunnaster), adj. superi, 
(jfr. Sypri) sydligast. H.* St.* Jfr. pri- 
piunger.

Sunnudagher, synnndagher (sonno-, 
synnæ-, sunæ-, sönne-, syn-, söndaglier ; 
sundagli, Sk.), m. (Isl. AS. MG. sunna,
T. sonne, E. sun, sol) söndag. VG.* ÖG.*
U. * SM.* VM.* H. Kk. 6:3; 15:1; Sm.* G.* 
Sk.* ME. B. 27: pr; 37:pr; St.*Chr.* -gs 
hælgh, se Hælgh 1. -gha mælluni, a : från 
den ena söndagen till den andra (jfr. 
Köpping), SM. B. 9: 3. hviti s., förste 
söndagen i fastan, SM. pg. 11: pr; Add. 
2, där på förra stället talas om mark- 
nadsfred som varade från aftonen fre
dagen efter askonsdagen till aftonen 
nämnde söndag (jfr. KöpPinga friper, 
Saluting), således under två dygn; och 
den af den stora marknaden föranled
da folksamlingen var orsaken till stad
gandet på senare stället att kungörel
sen angående ledingen skulle ske den
na söndag; då dessutom af första stället 
är tydligt alt ifrågavarande söndag in
träffade före midfastosöndagen, så kan 
därmed omöjligen menas förste sönda
gen efter påsk (dominica Quasi modo 
geniti) ehuru denne annars, af en be
kant anledning, äfven kallades dom. In 
albis, icke häller pingstdagen, Isl. hvi- 
tasunnudagr, hvitidagr, E. whitesunday; 
i T. skrifter från medeltiden förekom
mer däremot förste söndagen i fastan

ofta under benämningen weisse suntag, 
se Hit. Jzb. 213, 214; och ännu kallas 
hos oss på några orter samme söndag 
hvitsöndag, hvaraf en marknad, som 
plägat hållas i början af fastan, fått nam
net hvitsöndagsmarknad (Rz. s.272, Hof, 
Dial. Vestrog. o. hvit söndag). Jfr. Fa- 
stagangs-, Kæra-, Köt-, Mipfastu sunnu
dagher; Palma söndagh.

Sup, n. (af siupa; Isl. soö, afsjofta; 
N. sod, D. saad) vatten hvari något har 
varit k okad t, soppa, prov. sod, såd. Se 
Sapar.

Super, se Siuper.
Suderfinnar, m. pl. Söderfinnar, söd

ra Finnlands invånare, -na laghman, -na 
laghmansdöme, C hr.*

Supermaper, m. 1) söderländing, en 
människa från (Europas) södra länder. 
VG.* Jfr. Sundrisker. 2) pl. -mæn, Sö- 
derinanländingar. U.* SM.* ME. Kg. 7:1- 
Chr.* -manna lagh, laghbok, SM.* -man
na laghmaper, U.* SM.* ME. Kg. 4: pr- 
Chr.*

Supnautar, m. pl. (af nöter) sjudkam
rater; så kallades de som i hedniska 
tiden gemensamt förrättade offer, och 
därvid tillredde gemensamma måltider. 
G.*

Sup u, se Siupa.
Sva (svo, sa, so ; svat för sva at, se 

Svat. su at, ÖG.* sv vanför för sva 
vanför, VG.*), adv. I) så (sic, ita). VG.* 
ÖG. Kr. 15: pr; U.* SM.* VM.* H. Præf.; 
G.* Sk.* s. sum, a) så som, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* G.* Sk.* jfr. Svasum. b) lika
som, VG.* ÖG. ES. 20: 2; Vins. 7: pr; U.* 
G.* Sk.* c) efter som, Sk.* s. sum han 
a, n. börn, efter som han har barn, o: 
ehvad han har flera 1. färre, Sk.* d) 
såsom, till exempel, ÖG.* ok s., och 
äfven, VG.* ÖG.* U.* SM.* Sm. 3: 2; G.* 
Sk.* ME.* ok s. (n. ivir) alinoghans kæ- 
romal, ME.* bapi.. ok s., IL* s. ok,
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se Ok 2. lite sokn s. at, o : nöje sig 
därmed, ÖG. Kr. 9. æru eig s. (n. som 
nu är sagdt) vitne til, St. Kp. 5: pr. aghe 
s. byr &c., o: så långt, ÖG. B. 28: 3. s. 
mæj loghum 1. s. logli sum virjning ser 
ofna fæ 1. bim, o: ed i förhållande till 
kreaturets 1. binas värde, Sk. I. 166, 
189, jfr. 221. 2) likaså. VG. I. K. 7: pr; 
Md. 3: 3; B. 1:1; Æ. 21: pr. &c.; ÖG. Kr. 
7:1; U. V. 6: 2; 14: pr; SM. Kk. 1:1; VM. 
I. B. 3; St * ok s., VG.* ÖG.* U* SM.*
G. * Sk.* s... sum, så väl .. som, VG. 
I. p. 3: pr; II. K. 36, 73: 6; Dr. 7. Scc.; ÖG. 
Kr. 17; Vap 33: pr; G. 21; ES.l: pr. &c.; 
U. Æ. 9:1 ; 11: pr; M. 1: 3 ; 16: 2 ; SM. Æ. 
1: pr; J. 8:1; Add. 1: 3, 9; VM.* Sm.* G.* 
Sk* St. J. 6: pr. so barn sum barn, det 
ena barnet så väl som det andra, o: 
barnen af båda kullarne, G.* 3) vida
re. fylghi.. ok s. til &c. U. Kg. 2. mö
ta .. ok fylghia s. til &c. SM.* s. til 
hæsiæ, H. Kg. 11: pr. bvria .. ok tselia 
s. &c. SM.* 4) sedan. VM* G* ME.* 
ok s., och därefter, VG.* ÖG.*Sk.* först 
.. (Jær nsest.. ok) s., ÖG. G. 5:1 ; SM.*
H. Præf.;St.* 5) så (framför ett adj. 1. 
adv., tam), s. mykil, marghir, skylder, 
lsengi, rsetlika, liuslika, VG. I. Md. 5.5; 
VS. 3: 2; O. 6; A. 9: pr; 13: pr; 22. &c.; 
ÖG* U.* SM* VM.* G* Sk.* St.*; jfr. 
Salengc. so frammarla sum, G.* (æ) s. 
mangir, ehuru månge, U.* SM.* s. litit 
sum Jæt «er, s. margh sum Je æræ, e- 
huru litet &c. Sk.* s. nær sum annar 
ær andrum, ehuru nära beslägtad, Sk.* 
s. mykit sum.. s. mykit ma &c., æ sva 
Jikla .. sva Jikla &c., ehuru mycket 1. 
ofta .. så mycket &c. U.* s. langt.. s. 
langt, lika långt, VM.* 6) genom en 
ellips, då efter s. skulle följa ett adj. 
jämte subsl., men adj. blifvit utelem- 
nadl, har s. stundom kommit att före
ställa äfven det utelemnade adj., och 
sålunda själft antagit egenskapen af ett 
indecl. adj., i bem. så stor &c., så be

skaffad, sådan, fore s. værj sum &c., 
för så (högt), a: sanima pris som &c. 
VG.* s. böter sum, o: så stora, VG. 
II. p. 58. taki mojer s. lot, böti s. sa- 
ra bot, a : lika stor, Sk.* inæj s. for- 
skselum, a: sådana 1. dessa, ME.* mæj
s. skæl, se Skæl. i so mode, på sådant 
sätt, 1. det sättet (likasom man ännu 
säger i så måtto, på så sätt), Sk.* 7) 
efter nokor tillägges s. i, såsom del 
synes, likasom inskränkande bem., 1. 
betecknande en liten, något litet, vi 
dvaldum nokra s. stund, a : en liten tid, 
U* Detta tillägg, som påminner om 
det nu brukliga talesättet: någotsånär, 
kunde anses såsom alldeles betydel
selöst, 1. tillkommet genom skriffel, om 
ej dylika talesätt igenfunnos i äldre D. 
skrifter, såsom naghen svo tyme, nokæt 
sva sôtmæ, nokæt sva hart, noghet so 
ôpæ &c., se Mb. gl. vid HarcestreiNgs 
J). lœgebogKöpenh. 1826, o. nokæt, och 
vid Den celdste D. bibel-overscettelse} 
Köpenh. 1828, o. noget. Men då det 
säges liri Jy so et, G.*, tyckes so ej 
kunna anses annorlunda än som allde
les öfverflödigt, om man ej vill antaga 
att meningen är: därför, så att 1. på 
det att de ej båda må fara &c. — Jfr. 
Bihangef.

Svadan, adj. sådan. St. Add. A.
Svafu, se Sova.
Svali, m. svale, utbyggnad på öfra 

delen af ett hus. byggia -la ivir Jværa 
gatu, Bj.* St.* Ännu ser man ofta i 
gamla städer hus, där hela öfvervånin- 
gar räcka något ulöfver de nedra vå- 
ningarne, och äfven svalar som gå tvärs 
öfver gatan, 1. utbyggnader som öfver 
gatan sammanbinda öfvervåningar af 
två hus, finnas i senare tider bygda,
t. ex. den som i Stockholm förenar riks
bankens två hus, och den ännu nyare 
mällan Råd- och Domhuset i Köpen
hamn och polisfängelset, hvilken senare
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väl kan kallas en ponte dei sospiri, 
ehuru den ej har en så sorglig märk
värdighet som den ryktbara bron i Ve
nedig.

Svar, n. svar, 1) i allm. sitia 1. stan
da vi]» s., se Sitia 2, Standa 1. 2) sva
romål inför rätta. VG.* ÖG.* VM.* til 
s. stæmna, se Stæmna 3. laghkallajer 
til -ra (gen. pi), VG.* borglia manni 
til -rs, gå i borgen för honom atl han 
skall inställa sig till svaromål, VM.* 
koma 1. vara til svar, -rs 1. -ra (gen. 
pl.), VG.* SM.* VM.* H.* ME.* St.* Chr.* 
sta til -rs, Sk* gripa til -ra, SM* fa 
s., U.* ME.* St. R. 24: pr. Jfr. Ansvar.

Svara, v. a. svara, 1) i allm. U.* VM.
I. B. 39:2; G.* ME.pg.17. 2) inför rätta; 
äfven ansvara 1. slå i ansvar (för). VG.* 
ÖG* U.* SM* VM. I. pg. 5: pr ; II. Kr. 24: 
3; M. 26:17; Sk* St.* Chr.* )( kæra, ME. 
pg. 31. )( sökia, Chr. Kg. 29: l. s. til ræt- 
ta, a: inför rätten, Chr. J. 30:4. sökia 
ok s. (firiannan), ÖG* U.* SM* H.* ME. 
G. 6: i; 9. s. manni (uni gæld), VM.* 
ME. pg. 15: pr; St.* s. manni rad, Sk.* 
s. firi kunu, uglinmiagha &c. ÖG.* VM.* 
Chr. Kg. ind. 29. s. firi sik, ÖG.* U.* St. 
R. 7: pr; Chr. Tg. 12:1. s. for thy, n. djur 
som man föder hemma, St. DrVd. 16:1. 
s. firi JiufnaJ, bana, leglire, Bj.* Sk.* 
s. fore sak mans, St.* s. sum for Jiuf- 
na]», Sk.* s. (ok sökia) firi mans gær- 
ninga 1. værk, ÖG.* s. firi Imsum, n. 
om tjufgods där blir funnet, VG. II. p.
II. s. firi inlas 1. utlas, ÖG.* at han 
ther fore s. ma, Sk.* s. sak, kæru, ra
ja sak, Jiuf sak, SM.* Sk.* s. sak sin- 
ni, tilmæli sinu, VG.* ÖG.* VM * Sk.* 
s. tiltaln (daf.), ME. pg. 15: pr. s. sak 
fore annan, Sk.* s. sak 11 m (fore annan), 
VG* U.* ME. pj. 16; Chr.Tj.17. s. bru- 
tum mans, VG.* s. værkum 1. brutum 
sinum, VM.* St.* Jy a klokkari s., VM.* 
s. til sak, SM.* s. vandræjuin firi, = 
firi vandræjum, VG.* -ri ingn fore,

svare för inte, vare fri för ansvar, VG.* 
-ri slikn 1. sva mykit firi, -ri Joliko 1. 
tolka sak fore, vare underkastad sam
ma ansvar 1. skyldig till samma straff, 
VG * ME.* Chr. Tj. 31. kona -ri slikum 
1. sva fiillom hotmil sum majer, ME.* 
Chr. SV1.15: i. s. kæru (dat.) 1. manni 
1. for sik mæj laghum æller lagha bo
tum, 0: vara beredd att fria sig med 
ed 1. erlägga böter, U.* SM.* ME. pg. 
9. s. hvarte mæj laghum ælla pæ- 
ningum, ej erbjuda sig till någotdera, 
ME. Kg. 25. han -ar ængu, han svarar 
med inte, o: hvarken med ed 1. med 
böter, VM. I. M. 20: l. ulaglium s., se 
Olagh. — Jfr. And-, Forsvara.

Svaralös, adj. fri för ansvar, vari at 
-so, = vari saklös, VM.*

Svaralösa, f. 1) tredska att svara in
för rätta. H.* 2) böter för sådan tred
ska. VM.*

Svarandi, m. (part. af svara) svaran
de (i civil- 1. brottmål). VG. II. Add. 9: 
pr ; IV. 12; U.* SM.* H * rætter s., VG.* 
Jfr. A kærandi, Kærandi, Sökiandi, Til 
talandi.

Svarf, n. (Isi. =) skada, fara; d. 0. fö
rekommer i sammansättningar som be
nämningar på tre olika fall, då flera 
människor, som äro hvarandras arfvin- 
gar, på en gång genom olyckshändelse 
omkomma. Se Kiol-, Kull-, Kulsvarf. 
— Senare delen af 0. hujsverf är tro
ligen samma ord som detta; jfr. Bihan- 
get 0. hujsverf.

Svarliker (n. -kt, -kit), adj. svarlig, 
som kan försvaras, -kt bade fore gudi 
ok mannum, SM.* ME.* Chr. Kg. 5: 2.

Svarta slagh, n. (af svarter, svart) 
svart slag; så kallas 1) ett hugg 1. slag, 
som hvarken medför blånad 1. blodvite. 
VG.* Att ordets eg. bem. är denna, 
och att det kommer af svarter (lika
som Isl. svartakollr, hvitavaöir &c.), och 
ej, såsom Ih. trott, af svärjer, svål, där-

78Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol XII!.
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om vitna de N. laganie, då i Ä. GulL.
c. 211 (NGL. J. 73) säges: ef maÖr 
kallasc lostenn vtera oc er hvarke blårr 
ne bloöogr oc ero eigi vitni viÖ Ja 
hever hann skämt loget a henftr ser .. 
Jat heiter svarta slag; hvaraf ock kan 
slutas att benämningen har afseende 
därpå att slaget, då det ej lemnat nå
got märke efter sig, och dess verklig
het icke häller kan med vitnen styrkas, 
är likasom ett mörkt 1. osynligt sår, 
och anses som en dikt af den som sagt 
sig vara slagen; hvilket ännu tydligare 
synes af det spefulla användandet af
d. o. på det fall som omtalas i Borgarth. 
ChristR. II. 13. (anf. st. s. 357), att n. en 
qvinna säger sig hafva blifvit våldta
gen bya i milium, men hvarken vitnen 
finnas 1. märken synas efter våldet, och 
qvinnan har gått förbi tre gårdar och 
till den fjärde inan hon omtalat det 
som skulle hafva händt henne; hon har 
då inte vitsord, och Jat hæitir svarta 
slag hit hvita, o: det hvita svartasla
get, hvilken skymfliga benämning visar 
att man ansåg qvinnans nämnda förhål
lande uppenbart motsäga hennes sedan 
förda klagan öfver det henne öfver- 
gångna våldet. 2) ett slag som medför 
blånad men ej blodvite. ÖG.* sia man 
s. )( gaera blojviti, ÖG.* Att denna bem. 
är yngre än den ofvan anförda, är o- 
tvifvelaktigt; anledningen därtill att det
ta namn blifvit gifvet åt en blånad, har 
utan tvifvel varit hämtad af blånadens 
mörka färg i motsats mot det blödan
de sårets. — Detta ord har troligen 
från Norge inkommit i Västergötland, 
och därifrån, med något förändrad bem., 
blifvit upptaget i Östergötland.

Svärjer, m. (Isl. svörör) (hufvud-) 
svål (jfr. G. T. gl. o. swarde). Se SvarJ 
spränger.

SvarJ spränger, m. hugg 1. slag i huf- 
vudet, hvarigenom hufvudsvålen brister.

G.* Såsom svärjer icke betyder hud 
i allm., så betyder icke häller s. ruptu- 
ra cutis i allm., såsom Ih. (Gl. o. sprin
ga) öfvs:r; ännu mindre ”svärds brytan
de”, såsom Had. trott.

Svasum, conj. 1) såsom. SM.* 2) li
kasom. St. B. 21: 3; R. 3:1. 3) såsom, till 
exempel. St. Æ. 19: 2; Kp. 23: pr; 24: pr; 
33: pr; R. 18: pr.; men d. o. sy nes hafva 
af förhastande influtit i St. Thj. 19:pr., då 
de därefter följ. orden liölar &c. ej kun
na vara anförda såsom exempel på tim
ber. 4) nämligen. St. Kg. 16:1; 19: pr; 
G. 7: 2; B. 23: 1;R. 24: 1.

Svat, conj. (sainmandr. af sva at) så 
att. VG. I. K. 12: 2; SM. Kk. 18: pr. not. 
82; ME.* St.*

Svear (sviar, G.), m. pl. Svear, Svea
lands invånare. VG.* G. Hist. 2. svea 
kununger, G.* svea kuniinger ok göta, 
VG.* U.* SM.* Chr.* svea (n. land) kal
ladis (n. fordom) nordan skogli, Chr.* 
Jfr. Ipsvcar.

Svela, v. n. söla, dröja. G.* På Got
land säges ännu svela för söla.

Sven, m. 1) gosse, yngling. )( mö, Sk.* 
Jfr. Svenbarn. 2) tjenare. VG.* U.* SM.* 
Sk.* ME.* St.* Chr. Kp. 6: pr; SVd. 7. )( 
husbonde, VM* Sk* St.* Chr.* troskyl- 
der s., ME* St.* Chr. H. 10: pr. kærra- 
mans s., U * VM. II. Kp. 12: 3. ha*rra s., 
SM.* biskops s., IL* ærkibiskups ok 
bisknpanna -nar, VG* Isrnsmans s., VM.* 
byamans s., St * stajsins s., Bj.* St.* 
foghotans s., Bj.* St.* husens s., )( stad- 
sens, = foghotans s., St.* Jfr. Fadæbur ; 
Bur-, By-, Hsesta-, Kællare-, Legho-, 
Bejo-, Skipsven. 3) väpnare. )( riddari, 
se Riddari. s. til vapn )( riddari, VG.* 
s. riddara vi Jer like, ME.* Jfr. Avakn.

Svenbarn, n. svenbarn, gossebarn. VM.* 
Sk.*

Svenska, f. Svenska, Svenska språ
ket. skriva a -ko, ME. Egn. 22: l; DrVI. 
15: pr; St. J. 6: pr; Chr. DrVI. 14: 1. do-
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ma bref giva a -ko, Chv. T g. 11: i. si- 
ghi.. a -ko, U. Kk. 11: 1. not. 85. Dock 
kan -ko anses som n. abs. af svensker, 
hvaraf i senare tider uppkommit ett 
subst. f.

Svensker, svænsker, adj. Svensk, 1) 
från Svealand, s. man seller smalsensker, 
allitl. VG.* s. præster, biskoper, U.* 
s. pænninger, se Paenninger 1. b. -nst (för 
-nskt) öl, Bj.* 2) från Sverige (äfven 
inelattande Götaland). St.* Chr.* mark
1. örloglt -ka psenninga, se Psenninger
2, Mark 2, Örtogh. mark -sk, se Mark 
2. s. öre, se Öre. -sk vikt, se Vikt.

Sverf, se Svarf.
Svet, f. (Isl. sveit) flock, sällskap, s. 

ok svsevia, allitt. ÖG.* Enligt Eddan 
betecknar sveit ett sällskap af sex per
soner; jfr. Flokkerl.

Svevert, adv. (n. af sveverjer) ringa, 
litet, halfu -rjari, hälften mindre, G.*

Sveverjer, adj. (Isl. svivirSa, tillfoga 
skam, svivirÖligr, skamlig) ringa aktad. 
-Jari majer Jan gntnisker, G.* Jfr. 
Sævirding.

Sveja, v. a. sveda, bränna. H.*
Sviar, se Svear.
Svigin, adj. (Isl. sveigja, böja, svig, 

böjning, krökning, svigna, böjas, krö
kas; N. sviga, svig, svigna; D. sveie) 
böjd. G. Härmed besläglade äro de än
nu brukliga Sv. orden svigt, svigta, 
svegryggad; och flera i allmogespråket 
förekommande ord, se Rz. s. 704, 705.

Svik, n. svek. SM.* Sk.* ME.* St. Kp. 
2: pr; Chr. Kp. 2: pr.

Sviklika, adv. svikligen. ME.* Chr. Kg. 
30: pr.

Svin, n. svin. VG. I. FB. 2; II. U. 7, 8; 
ÖG. B. 14, 41: pr ; 42 ; U.* SM. B. 6:1 ; 15, 
24:1 ; 28: i ; VM. II. B. 5:3 ; 7, 23:5 ; 27:1 ; 
H. V. 6: pr; G.* Sk.* ME. B. 8:1; 10, 11: 
pr ; .27: 3. &c.

Svina bol, n. = svinasmugha. U.*
Svinasmugha, f. ett hål på en gärds

gård, så stort att ett svin kan komma 
därigenom. U.* H. Kk. 18: pr. not. 27. Jfr.
Grisasmugha.

Svinæ tan, f. svin land. Sk.*
Svina valder, m. svinavall. U.* SM.* 

VM.* ME.* Chr.*
Svinæ vraj,? = vraj. Sk.*
Svintæppa, v. a. täppa hål på gärds

gård, så att svin ej må inkomma. U.* 
VM. II. B. 5: pr;ME.* Chr.*

Svinægande, m. svinegare. Chr.*
SviJ, f. ? = svija. brænna s. (i skoghi), 

ÖG. B. 30: pr. not. 46; H.*
Svija, f. (Isl. sviÖa) svedjande, bræn

na s., ÖG.*
SviJiii r, f. pl. = svija. Se Rouipna- 

svijiur.
Svo, se Sva.
Svælla, v. a. svälla upp, stiga (om vat

ten). ME.* Chr.*
Svænsker, se Svensker.
Svær (sver), m. svärfader. SM.* G.* 
Sværa, f. svärmoder. SM.*
Sværia (impf, sor, sup. svoret, part. 

pass. svorin, svurin, surin, sorin), v. a. 
svärja. VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* Bj.* 
G.* Sk.* )( vitni bæra, se Vitni. s. ej, 
hæfja ej &c. ÖG.* U.* SM* VM.* H * 
Sk * s. i eje, s. mæj ofæstum eje, ÖG.* 
mæj svornitm eje, VG* ÖG.* U.* VM.* 
Sk. 1.146; IV. Add. A. 2; ME.* i næmd 
s., næmd svær, se Næmd 2. a. the ther s. 
skula, n. i nämnd, Sk. V. 2: 2. för æn 
sorit ær, o: förr än nämnden har svu
rit, VM. I. pg. 3: 2. syn svær, se Syn. 
synamæn skulu s., H.* svorin syn, se 
Syn. i vitni s., se Vitni. vitni svorin 
)( borin, se Vitni. s. vista vitni mæj 
siax mannum, ÖG.* s. vitni (a man), U.* 
i væti s., ÖG.* Je sum först svoru, hini 
sum för svoru (i ejenum 1. vitnumin), 
ÖG. Kr. 15: 2 ; Dr. 3: 2 ; ES. 15: pr. s. for
fall, se Forfall. s. frij, o: om fredens 
upprätthållande, U.* SM.* Sk.* men s., 
se Men 3. s. at hælaghdome, bok, hand-
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taki, hantægthe eth, Sk.* s. mæj ene- 
the sinum, VG.* s. mæj eje ens sins, 
SM.* s. mæj umstajumannum (jfr. lim- 
stajnmæn), VG.* s. mæj sik ok gran
na sinum 1. andrum tvem, a: mod sin 
egen och grannens &c. ed, SM. B. 5: 
pr; 7: 2. s. mæj tvem (mannum), tve, 
siax, tolf &c. skulu s., ÖG.* U.* SM.* 
Sk.* s. mæj tolf manna eje (ok tvem 
vitnum), s. mæj tolf mannum, VG.* U.* 
SM.* VM.* s. tolf manna ej 1. tylftar 
ej, ÖG.* s. mæj tylftar eje (ok tvæg- 
gia manna 1. tvem vitnum), VG* s. liu- 
ghurtan manna ej, s. tvænne fiughur- 
tan manna eja, ÖG * s. mæj tvænni 
tylftum, VG.* (Se vidare om do olika 
ederna do särskilda gl:na.) s. man til 
Jiufs, SM.* Sk.* s. man til arfs, H.* s. 
annan til frælsis, so Frælsi 1. s. man vi- 
Jer hæfj, Sk.* hvem Je vilia likastan 
Jær til vitna seller (n. Jær) fran s., = 
fælla seller vseria, SM.* s. manni a hsen- 
der 1. hand (mæj tolf mannum), Sk.* 
s. (sak) in til mans, med ed styrka sitt 
påstående mot en annan, VG. II. R. 17; 
ÖG.* SM.* s. msen biltogha, biltogher 
-as 1. svorin, U.* SM.* VM.* ME.* Chr. 
Eds. 24: pr; 27, 30. s. sik orjiuva, VM.* 
s. skaja til vaja, o: att skadan är gjord 
med våda, SM.* baji vilia s., n. att 
det är våda, VM. I. M. 23. s. gar Jafallit, 
a: att gärdsgårdens underhållande blif- 
vit försummadt, U.* s. markasksel (jfr. 
Markasksel), Sk.* iak havir minna sen 
i sorin mik, o: med eder ed lilladen 
mig, VM.* s. synder seller saman, se 
Saman. svseria Je barkin til Je ek, a: 
att den tillhör den eken, I. är tagen 
från det träet, SM.* ramarka nijer s., 
nedsätta och med ed stadfästa råmär
ken, ÖG.* segh Jerra (n. msellum sum) 
surin (1. surnir) seru nijer, a: äggen 
vid ändarne af byn, där hufvudråmär- 
kena med ed nedsattes, ÖG.* syn -r 
bro nijer, se MJ. s. ejsöre nijer, med

ed styrka beskaffenheten af den ed, 
för hvilken man är take, ÖG.* s. (in) 
til sins, se pron. poss. Sin. s. (in) til 
sin, se pron. pers. Sin. hærajshofjingi 
skals, ensaminlirihærajsnæmdinni, VG.*, 
där det att svärja ensam före nämnden 
ej kan betyda annat än att börja eden 
med dess förestafvande för dem som 
sedan skulle svärja (hærajshofjingi hof- 
Je ejin ok sijan sværi ficc.), jfr. Hof Ja 
1, och mina Jur. afh. s. 224. — Jfr. 
Forsværia: Lagli-, 0-, lit svoren; Sör, Ej
söre, Tvæsværi, Tvæsôres ejer, Ainsyri, 
Mensvöre, Asöres ejer, Assvarn ej.

Sværma, v. n. svärma (om bin). SM.* 
ME* Chr. B. 39: i.

Sværmber, m. (bi-)svärm. ME.* Chr. 
B. 39: i. Jfr. Bisværmber.

SværJ (svær, VG. III. 93.), n. svärd. 
ÖG.* SM * H.* Bj.* G.* Sk.* ME. SV1. 5; 
St. R. 34: pr; SV1. 12. go Jer drænger 
til s., o: att föra svärd, VG. IV. 14:17. 
han van sveriki mæj -Ji, o: i krig, VG. 
IV. 15:15,17. dömas undir s. (ok hals- 
huggin varja), U.* SM* VM. I. EJs. 3: 
pr ; H. Kk. 21: 3; Kg. 3: pr; ME. Eps. 14: 
i; 45; Chr.* ganga undir s. (kunungs), 
SM.* VM.* kunungs s. skal ivir han 
ganga, VG.* ivir man mæj s. rætta, 
U * ransman skal undir s. (n. dömas), 
se Skola 1. taka lif af manni mæj s., 
ME. Kg. 23. 5. ligge ogilder sum fore 
s. kunungs, a: som om han efter dom 
hade blifvit afrättad, s. st. Jfr. Diker.

Svæva, 1) v. n. sväfva, hållas sväf- 
vande 1. stillastående; om qvarn, hvars 
hjul ej kan gå omkring, därför alt vatt
net nedanför blifvit uppdämdt, 1. om 
vattnet, som genom uppdämningen blif
vit hindradt i sitt lopp. qværn -ver 
liri Jörn sum uppe boa, ÖG.* tæppa 
vatn .. at Jæt svævi &c. ME.* Chr. B. 
33: 1. 2) v. a. hålla (vatten 1. qvarn) 
sväfvande 1. stillastående genom upp-
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damning. SM.*, där dock -vi troligen 
är skriffel för spilli.

Svævia, f. ett okändt ord, som synes 
hafva varit nära synonymt med svet, 
hvarmed det förekommer förenadt ge
nom allitteration; se Svet. Möjligen 
kan det härledas från svæva, och eg. 
betyda ett sällskap af kringsväfvande 
1. kringstrykande människor.

Sydri, se Syjri.
Sykia, se Sökia.
Sykn (sökn, sukn), adj. (af sökia) soc

ken (dag), då rättegångsmål kunna fö- 
rehafvas. s. dagher ( )( hælægher), ÖG.* 
IL* uni hælghan dagh æller sukn (rät
tare suknan, om ej sukn här är skrif- 
vet for sukndagh såsom ett samman
hängande ord), SM.* hvat Jæt ær hæ- 
læct æller synct (för syknt), = hælægher 
æller sykn dagher, VG.*

Sykn dagher (suknudagher), m. söc- 
kendag. ME.* Chr. B. 30. )( hælghida- 
glier, SM.*

Sylder (silder, pi. syllar, sillir, acc. 
sylle), m. syll, fotträ. VG.* ÖG.* Sm.* 
ME.* Chr.*

Sylf, se Silver.
Sylter, se Suiter.
Syma, v. a. (Isl. sænia) hedra. s. kunn 

niij aijum, s. man mij Jriggia 1. siex 
manna aiji, upprätta den skymfade qvin- 
nans 1. mannens heder med ed (jfr. Sym- 
dar aijer), G.* Jfr. Sömd.

Symdar aijer, m. (af symd, se Sömd) 
hedersed, inehållande en hedersförkla- 
ring till en människa, som man förut 
skymfat, s. mi J siex mannnm, G.* For
mulär för en sådan ed : do ic de word 
sprac in mineme gaen mode do dede 
ic dörliken nnde neme se nu wedder 
&c., läses i VSt. I. 53: pr.

Symnhus (sympnhus; sövinhus, VM.), 
n. sofrum, sängkammare. U.* SM.* VM.* 
Jfr. Symnskæmma, Sompnkammar, Sömpn- 
hærbærghe.

Symni, n. (af snfa, se Sova; Isl. svef- 
ni) eg. sömn; samlag, til -nisnoyd, o: 
våldtagen, G.*

Symnskæmma, f. = symnhus. VG.*
Symonis messa inde, se under Si-,
Syn, f. 1) syn. ær Jær san s. til, 

synes 1. befinnes det vara sannt, ÖG.* 
yr lands s., o: så långt ute i hafvet att 
landet icke synes, G.* havi Ja æ s. 
vitni (skrilfel för vitu), a: det som lys- 
ningavitnen hafva sett, har vitsord (om 
ej æ s. är skrifvet för a syn), VM.* Jfr. 
Synar vitni; A-, Forsyn. 2) syn, besigt- 
ning, vanligen förrättad af en nämnd af 
tolf män; äfven nämnden som håller 
synen. ÖG.* SM.* VM.* Sk.* æghanda 
s., SM.* ME.* Chr. B. 26: 4; 33: l. næm- 
na man i s., s. (til) næmna, se IVæmna 
4, 5. tolf manna s., VM.* s. næmna 
tolf mæn, U.* VM. I. B. 38: pr; II. B. 22: 
1; hvarvid i V7M. I. B. 38: pr. tillägges: 
ok Here s. at næmna &c., af hvilket utan 
tvifvel genom skrilfel vanställda tillägg 
någon begriplig mening ej synes kunna 
hämtas, s. næmna sæx mæn hvar Jera 
Je tolf &c. U.* raji halvi s. hvar Jera, 
se Raja 11. göra s., syn 1. synum halda, 
SM * hava s., U.* SM * VM * ME. B. 7: 
pr; 21: 4 ; 26: i. s. kallas til mans, SM.* 
jfr. Til kalla, til syna (gen.) lata, SM* 
i s. vara, VM.* krævia s., han -ver 
Jem syna (gen.), se Krævia 2, 4. væjia 
til s. ok sannind, allitt. U.* væjia un- 
dir s., VM.* i s. ganga 1. fara, VM. II. 
B. 5:1; 17: 4. fara til syna (gen.), SM.* 
s. komher (a 1. til), U.* SM.* H.* s. ser, 
synir, IL* s. vitnar, U.* SM.* VM. II. B. 
22: l; ME. B. 21: 6. s. vær 1. fællir, U.* 
VM * ME. B. 4: 2. s. skal vita hvajan 
&c. SM. B. 5: 2. s. svær, U.* VM. I. B. 38: 
pr ; II. B. 22:1 ; 23: 2 ; hvartill kan läggas 
U. Add. 13, där synen kallas næmpdin. 
s. ær laghlika dömd ok laghlika gangin, 
U.* dömis aldrigh s. a s. svorna, o : se
dan en lägre syn (t. ex. hundaris syn)
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svurit, får ej dömmas till syn i högre 
instans (folklands syn), U* s. komber 
til Jings, n. för att meddela sitt yt- 
rande, VM.* — I några fall förekom
mer en syn af sex 1. tre män. Ja ma- 
gho J>ri mæn i s. ganga, Ja skolo sæx 
nuen i s. næninas, VM.* s. til næmna 
Jre mæn, næmna s. af sokn Jæt skulu 
sæx mæn göra (rättare vara) næinne livar 
Jera Jre mæn, ME. B. 7: i, 2; Chr. B. 
8: i. — Jfr. A-, Bolstaja-, Broa-, Folk
lands-, Gapa-, Gar Ja-, Hundaris-, Hærajs-, 
Kunungs-, Laghmans-, Lands-, Nætia-, 
Nöj-, Sokna-, Stimm-, Vapna-, pinglags-, 
piæla syn.

Syn, adj. synlig, s. slegr, slag som 
medfört sår 1. lernnat annat synligt mär
ke efter sig, se Sieger. Jfr. A syn.

Syna (præs. synir, part. pass. n. synt), 
v. a. 1) bese, åskåda, s. ok sea, allitt., 
se Sea 1. synas, a) synas, visa sig. VG. 
II. Fr. 1 ; R. 13 ; Add. 3:3; 4:2 ; 7:12; ÖG.* 
U* SM.* VM.* G.* ME.* St* Chr. Eds. 
12: pr. Jæt ær hvarghin synt, det har 
ingenstädes visat sig, ÖG * b) synas, 
tyckas. ÖG.* SM. B. 3, 4, 11: pr; ME. B. 
26:1; Chr. B. 21: pr. c) synas godt, be
haga. Ja hanum synis, SM.* 2) låta se, 
visa (Isl. =). Ja skal han sar s., n. det 
sår han fått, VG. I. S. 1. up sætia sin 
ej ok s., a: låta se att de äro bered
de till edens afläggande, ÖG. B. 1: 4. 
s. ok skærskuta, se Skærskuta. 3) sy
na, besigtiga. SM.* VM. I. G. 12; Sk.* 
ME.* Chr. SV1.12. s. ok sea, se Sea 2. 
skuja ok s., SM.* syn synir, U.* lata 
s. skaja sin 1. akomur sinar, VG. II. 
Forn. 30; VM.* Jfr. ManhælghJ 1.

Syna arver, se Sunar arver.
Synaband, n. bevisning genom anställd 

syn. Se Soknaband.
Synamal, n. mål hvari syn eger rum. 

SM*
Syna man, m. syneman, en af de (me

rendels tolf) män som förrättade en syn

(jfr. Syn 2). SM.* VM* ME.* Chr. B. 8: 
2 ; 26: 2 ; 29: pr. &c. -mæn (til) næmna, 
SM.* VM* -mæn til kalla, SM.* s. far 
i (n. syn), VM.* -mæn nueta, ÖG.* VM.* 
-mæn vitna, se Vitna. -mæn fælla 1. vær- 
ia, U.* SM * VM * -mæn gilda væj æl- 
ler fælla, VM.* -mæn sværia, SM.* H.* 
vitin Jæt -mæn, SM.* VM.* vari Jæt 
a tolf -manna vitnum, SM.* æptir -man
na vitnurn, U.* VM. II. B. 17: 1. vari a 
-manna ejc, VM.* ME.* Chr. B. 16: pr. 
standi a tolf -niannnm, VM.* Jfr. Asy- 
nar mæn, Broasynamæn.

Syna næmd, f. nämnd förordnad att 
hålla syn. VM.*, där dock d. o. möjligen 
tillkommit genom skriffel för syna mæn.

Synar vitni, n. 1) åsynavitne. mæj 
s., i dess närvaro, VG.* 2) vitnesbörd 
af åsynavitne. bæra s., VG.* Jfr. Asy- 
nar vitni.

Synd (acc. pl. -de, -dæ, för -der, Sm.), 
f. synd. VG* ÖG.* U.*SM.*Sm.*G.*Sk.'* 
Jfr. Hovojsynd, Synda mal.

Synda, v. n. synda (förekommer, ge
nom eufemism, om otuktssynder). s. 
mæj konii, s. ainot naturinni, VG.* s. 
mæj fæ, VM.*

Synda mal, n. mål som angår någon 
bedrifven synd. VG.*

Synder, Synnan &c., se Sunder &c.
Syndra, v. a. (af sunder) söndra, åt

skilja. U.*
Syni, synir, se Son.
Synia (sönia, Chr. præs. syn; syniær, 

H. impf, snndi, sup. sunt, part. pass. 
sunder), v. a. I) vägra. VG.* ÖG.* U.* 
SM* VM* H.* Sm.* G* Sk.* ME.* St* 
Chr. G. 4: pr, 1 ; B. 25:3 ; Tj. 13: pr, 1. fram 
til taks ok lejsna (gen.) Jæt sum sunt 
ær, han skall framhafva 1. utgifva det 
klandrade godset som han vägrat att 
sætia i tak, VM. I. pj. 13. 2) neka (in- 
fitiari). annar syniær, den andre nekar 
att han tagit flera fiskar, H.*
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Synliker, adj. = syn. Se Sieger.
Syniiiidaglier, se Sunnudagher.
Syn ræt, adv. i rät linie, såsom man 

ser från den ena punkten rakt fram 
mot den andra. s. mællum ramarka gan- 
ga, ÖG.*

Synrætta, f. rak linie (mällan två rå
märken). ÖG.* Jfr. Rinda.

Syrghia, v. a. besörja, föranstalta om.
s. vigslum, G.* s. biskupi }»ry bor]>, 
Sm.* manni uppi halda ok all« s., o:
förse honom med allt livad han behöf- 
ver, VM.*

Sysa (sup. och n. part. pass. svst), v. 
a. (1st. =) sysla, uträtta. VG.* U.* SM.* 
Jfr. Sysla.

Syskana barn (syskini-, syskionebarn), 
n. syskonbarn. G.* Sk.* Chr. Add. J. Jfr. 
Næst syskyni börn.

Siskina alder, m. (af alder 1) kull, sy
skon som härstamma från samma äk
tenskap. alt innan siæng ok s., allil t. 
U.* Jfr. Siængar alder, -alster.

Syskini (syzskini, syzkine, syzkene, siz- 
skini, syskini, syskani, suzskini, systkene, 
systkane; gen. -nis, -ns), n. syskon. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* G.* Sk.* ME. G. 24: 
1; Æ. 1,10: pr; 11: pr. &c. systruill ok 
-num, Sm.*, där dock -num troligen är 
skrilfel för sifcunuin, såsom i en annan 
hs. läses. Jfr. Jæm-, Samsyskine.

Syskinspiæl (syskana spiel), ett genom 
skrilfel vansläldt ord, i hvars ställe bör 
läsas sifskapsspiæl. St.*, där den falska 
läsarten redan inkommit i de äldsta 
hss:na, och således därifrån blifvit upp
tagen i några yngre hss. af ME. Æ. 18. 
not. 9, om den icke funnits i någon äl
dre numera förlorad hs. af ME., som 
varit begagnad vid St:s författande.

Sysla, v. a. göra, uträtta. G.* Jfr. Sysa.
Sysla (sytzla, Chr.), f. sysla, göromål. 

VG. IV. 19:4; ÖG.* H* ME. B. 33:4; Chr. 
B. 45: 2. vara i (sins) hærra -ln, U.* 
SM.* Jiæn sum knnnngs -lu baver ban

da mællum, den som har konungens 
sysla om händer, 1. är i konungens tjensf, 
o: læns liærra 1. lænsman, U.*

Sysliiman (syslæman, H. sysleman, Sk.),
m. sysloman, 1) för enskild person. )( 
hærra, LL* ME. Egn. 17 ; Chr. J. 15: pr. 
)( hærraman, ME. Egn. 17. 2) i offentlig 
tjenslbefattning. Sk.*, där fråga är om 
konungs 1. biskops länsman, kunungs 
s. = lænsman, ME.* konungs s... ÿæn 
konungs vald haver J>ær til, H.*, synes 
vara en annan ämbetsman än den som 
annars, och äfven i samma cap., §. 1, 
kallas lænsman.

Systir (pl. -ter, -tær ; -trir, G.), f. sy
ster. VG.* ÖG.* Ü.* SM.* Sm. 2: pr; G.* 
Sk.* systra synir, (Here) systrars sö
ner (inbördes), syslingar, VG. II. Dr. 7; 
III. 63. systra börn, systerbarn, VG. II. 
A. 3. Jfr. Sunderkulla; Faÿur-, Frillu-, 
Gud-, Mojor-, Samsystir.

Systurbarn (syster barn, systirbarn),
n. systers barn. VG.* U.* SM. Æ. 1: pr; 
VM.* G.* ME. Æ. 2: pr; St.*

Systor dottir (systirdoctir, systær dot- 
tær), f. systerdotter. VG.* VM.* Sk.*

Systur sun (syster sun, systær sön, 
Sk.), m. systerson. VG.* ÖG.* H. Æ. 15; 
Sk*

Systrungi (systlungi, systlinge, syslun- 
gi, syslingi; sytzlunge, Chr.), comm. 
systrnnger, m. systrunga, f. VG. syslin g, 
syskonbarn på mödernet. VG.* U.* SM.* 
VM.* ME.* St.* Chr.*; i H.*, där d. o. på 
två ställen förekommer, har det tydli
gen blifvit taget i så vidsträckt bem., 
att det äfven inefattat bröllingar, hvil- 
ket synes hafva kommit däraf, att man 
orätt härledt det från syskini. -ga börn, 
VG.* Jfr. Brö^rungi.

Syta, v. a. sköta, vårda, prov. syta. 
Däraf

Sytning, f. skötsel, omvårdnad, för
sörjning, prov. sytning, syting (många 
andra härmed beslägtade ord, se Rz
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s. 712). s. vij Jorva, ganga a s. til 
mans, H *

Syjir, adv. mot söder. VM.*
Sy Jri (sydri, sudhre ; söndre, Sk.), adj. 

södre. VG.* -ra halland, ME.* Chr. Kg. 
11:1. -ra bro, se St. ind. n. pr. Jfr. Malm- 
ber, Port, Sunnarster.

Sæ, se Sin, pron. pers.
Sæd, se SæJ.
Sæghæ, f. berättelse, ryftæ sæghu æf- 

tîr sinum Jræle, o: tillkännagifva trä- 
lens brolt, Sk.*, där dock möjligen bör 
läsas sak, såsom i c. 142, 1. ock saghu.

Sæghia, se Sighia.
Sæghl træ (siægl træ), n. mast. U.* 

SM.* VM. II. M. 6: pr; H.*
Sæghn, f. (af sighia) sägen, berättel

se. Sk.* af sanne s. vita, SM.* Jfr. 
Fram sægn.

Sægnarjing, n. ett på endagen utsatt 
ting, där ett mål som blifvit på enda
gen fullföljdt, skulle slutligen afgöras. 
VG.* (Jfr. Bihanget.) Benämningen grun
dar sig på talesättet sighia Jing (se 
Sighia), och ej på domens .afkunnande, 
såsom S-m och Locc. synas hafva trott; 
ännu mindre på vitnens hörande, såsom 
Ih. gissat, 1. därpå att, såsom Ver. upp- 
gifver, delta skulle vara ”det ting, på 
hvilkel käranden gifver sin sak an”, 
hvilket är uppenbart falskt.

Sæka, v. a. gifva, öfverlemna. hals 
öra fram s., grid s., VG.*, där dock, 
i st. f. detta för öfrigt okända ord, tro
ligen bör läsas sælia; jfr. II. A. 30.

Sæker, Sæklôs, Sækna, se Saker &c.
Sækia (sakia, sekia), v. a. (af saker; 

Isl. sekja) göra sig (genom brott) 1. 
en annan (genom åtal) saker 1. skyldig- 
alt böta. num han sæki sik (at Jrim 
markum &c.), VG *, där dock i I. J. 20. 
genom skriffel står sækti. Ja sæker han 
sik at Jrænni sæxtan örtughnm 1. Jrim 
markum, VG.* G.* Jær til at han sæki 
sina granna, på det att han må befor

dra dem till ansvar, VG.* sva Jikla 
sum boudin sækis, o: dömmes att böta, 
ME.*, om ej sækis är skriffel för sökis, 
jfr. U. p. 8:1.

Sækker (seek, Sk.), m. säck. Sk.* Jfr.
Siujer.

Sækt, f. (af sækia; Isl. sekt) 1) lag
sökning, rättegång. Se Sæktar mal, -orj. 
2) det som genom rättegång utsökes. 
Se Hovothsækt. 3) böter. VG.* ME. pg. 
9. not. 38.

Sækta (impf, -ti, {tart. pass. -ter, -ta- 
Jer, Sk.), v. a. (af sækt; D. sigte) till
tala inför rätta, i synn. i brottmål, = 
giva (manni) sak (se Sak 2). s. man, ME.* 
Sk.* s., abs. Sk.* sökia æller s., allitt. 
VG.* ÖG.* varjæ 1. varæ -taJer 1. -ter 
(um 1. fore &c.), Sk.* s. man at &c., 
varjæ -tajer at &c., o: därom att &c. 
Sk. 1.124,140. Ja vare ban -ter at ko
nungs ræt, o: angående böter till ko
nungen, Sk.* Jfr. Sækia.

Sæktar mal (sætta mal, genom skrif
fel), n. rättegångsmål. Jæt sum laghin 
sighia s. vara, a: som enligt lag kan 
vara föremål för rättegång, ÖG.* Ih. 
(G/. II. 491) öfvs:r: gravius delictum, 
ob quod lis institui potest.

Sæktar orj (sækta orj), n. oqvâdins- 
ord, för hvilket man kan lagligen till
talas. ÖG.*

Sæl, adj. säll. VG. IV. 16: i.
Sæla, se Sala.
Sæld (sald), f. (af sælia) I) öfverlem- 

nande. Se Framsæld. 2) försäljning, i 
-dir lata 1. föra, o: sälja, ÖG.* Jrea 
1. manga -ldir koma i, o: tinget är såld t 
flera gånger efter hvarandra, och he- 
mulsmännen äro därför flere, ÖG.* leja 
til JriJiu s., = til JriJia sala (se Sali), 
ÖG. Vins. 7: 4.

Sæli, se Sali.
Sælia (siælia, VG.* præs. sæl, impf, 

sældi, saldi; sup. sælt, salt; part. pass, 
sælder, salder), v. a. 1) öfverlemna. s.
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niaïuii staf, iorj &c. i hand 1. hænder, 
VG.* Sk.* s. hænne ængin pænning, Sk.* 
fram s., VG.* s. skip 1. gardh a legho 
(i. lægh), a: lega ut, Bj.* St.*; jfr. Legho 
sælia. hand skal hændi s., se Hand 2. s. 
(manni) logh fore (n. sak), s. JriJia inans 
eÿ, tyltær ej I. Jrigia tyltær (for tyl- 
tæ) ej (fore), gifva, o: göra ed, lika
som man nu säger aflägga ed, Sk.* Jfr. 
Handsalder, Steka. 2) förytra (genom 
köp I. skifte). VG.* ÖG. ES. 4:1; 5: 7. &c. 
)( köpa, ÖG. ES. 3: pr, l ; B. 9: 6. s. (iorj) 
vij lösom örom 1. firi lösa .öra, VG.* 
ÖG.* s. iorj fore pæninga, ME. Egn. 
21:2. s. alsalu ur by, ÖG.* s. bort, ÖG.* 
æn egh ter fyrra salt at; a: något är 
såldt från jorden, se Humper. 3) sälja. 
VG* ÖG. G. 14:l ; ES. 1: pr, 2 ; 3; G.* Sk.* 
)( skipta, ÖG.* U.* SM.* G.* Sk.* )( ur 
staj köpa, ÖG.* )( köpa, U.* SM * Sk.* 
)( U-* SM.* Sk.* s. mæj fastum ok
fii 11 um skæluin, VM.* s. at fastu )( fe
sta, G.* s. bort, Sk.* jfr. Bort sielia. 
fran salder, = af salder (se Af sselia), 
VG.* man varier Inert ak in ok si Jan 
salder, n. som träl, Sk.* Jfr. Af-, Bort-, 
Ltsælia; Osalder, Alsæla.

SttllaboJ, f. sädeslada, troligen en 
sådan som tillhör en i skogen gjord 1. 
annars aflägse belägen odling, s. sum 
tei ligger fiura spanna sæd til, VM.* 
Att d. o. på anf. st. har den här antag
na bem:en, är af sammanhanget tydligt, 
och det kan därför icke här betyda 
tuguria quce in silvis construuntur in 
eorum usum qui procul a villis pecora 
pastnm ducta curant, såsom Ih. (Gl. o. 
sal), lika med Had. och Ver., antagit; 
men det är dock troligt att ordet äf- 
ven, och kanhända ursprungligen, haft 
en sådan bem., och i dess första del 
igenkännes då Isl. och N. sel, en stuga, 
som äfven i Sveriges nordligaste land- 
skap tjenar till boning för dem som 
om sommaren vakta de i fjällen be

tande fäkreaturen, och i Dalarne kal
las sel (Bz. s. 561), men annars van
ligen fäbod (Isl. setrbuÖ, N. sade rims, 
T. sennenhiitte); men det af Ih. anför
da Isl. sæluhûs i. sàluhiis synes icke 
höra hit. Jfr. Sætra laja.

Sælu man, se Saluman.
Sæmbri,adj.compar. sämre. ÖG.* VM.*
Sæmia (præs. sæmber, conj. sæmi, impf, 

sanide, sup. sampt, part. pass, samder), 
v. a. 1) förlika, bilägga. dela ter samd, 
ME.* 2) öfverenskomma. sæmi (sik) 
mæ]> grannomen, VG * sæmin sin i mæl- 
lin, VM.* bava sik æi samt seller ivir 
eno komit, o: blifvit ense, SM.* Jitta 
k Jet ir ok sempt sik 1. sempsik, det
ta är ock (något hvarom man har) blif
vit ense, a : är genom öfverenskommel- 
se stadgadi, G.* 3) v. impers, m. dat. 
åsämja, sæmber Jem eig, -ber egh ba- 
Jum, sum Jem bajiim samde &c. VG.* 
ÖG*SM.*VM*G.*St.*Chr.* -berman- 
num a, -ber a bajum &c., se A sæmia. 
Jæn bondom -ber um, sva manga sum 
Jörn -ber um, -ber Jörn um ramarka, 
kan æi sokn um præst s., VG.* ÖG.* U.* 
Sm.*; jfr. Ilmsæmia. -ber (tillägg: æi) at, 
om de (n. fastarne) äro oense, VM.* 
Jfr. Osæmia. — Sæinias, v. dep. d. s. sæms 
Jem ey, Sk.* Jfr. A sæmia.

Sæmia, f. 1) öfverenskommelse. VG. 
II. Add. 11: 2; ME.* Chr.* mæj aldra 
Jerra -iu, utan alz hærajs -iu, efter 
1. ulan öfverenskommelse med dem, med 
1. utan deras samtycke, VG. III. 117, 
144. 2) sämja, enighet. VG.* Sm.* præ- 
ster skal siunga mæj -iu firi sokn sin
ne, o: lefva i sämja med socknemän- 
nen och sjunga för dem, Sin.* sæt ok 
s., allitf., se Sæt. Jfr. 0-, Frænd-, Magh-, 
Mis-, Vinsæmia: Missæmi, Maghsæmd.

Sænda (impf. pl. sentu, G.), v. a. sän
da. VG. I. Br. pr; IV. 16: 2; 19: pr; ÖG.* 
U.* SM.* Sm.* G.* Sk.* ME. G. 8: 3. Jfr.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xlll.
BuJ 1, Sior I, Sændi majer, Dt sænda.
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Sænder, adv. i sänder, på en gång. 
bajir, allir &c. g., VG.* ÖG.* U. M.3; 
SM.* Sk* ME. Æ. 6: 6. fa baji 1. alt s. 
buj Scc., få på en gång bud både &c. 
U. Kk. 12: pr; VM. II. Kr. 11: pr; Sm.* 
baje s. saköre ok afraj 1. sar ok ran, 
på en gång både &e. ME. Egn. 27: pr. 
not. 67; SV1.1: l. i s., = sænder, ÖG.* 
U.Kk. 12:pr. n. 84; St* Chr.* Jfr. Kræv- 
ia 2.

Sendibuji, m. (Isl. sendiboÖi) sände
bud. G*

Sændi major (senduinajr), ni. (Isl. sen- 
diinaör) = sendibuji. G* -nuen gæra,
VG.*, där dock i den äldsta hs:en, som 
utelemnar o. gæra, sændi kan vara skrif- 
vet för sænde 1. sændæ.

Sæng, se Slang.
Sænkia (part. pass. -kter), v. a. sän

ka. SM.* ME. B. 20: pr; Chr. B. 25: pr. 
Jfr. Nijersænkia.

Sæphestuga, f. tvättstuga; troligen eg. 
såpstuga (I), sæbe, T. seife, Holl, zeep, 
såpa); möjligtvis har dock d. o. till
kommit genom skriffel. U.*

Sær, se Sa, pron. dem., Sin, pron. pers.
Sær, adv. (dal. af sin, pron. pers. ; D. 

sær, adj.) för sig, särskildt. VG. II. K. 
36 ; Sk* liggia Jön all s., a : dessa e- 
gors läge öfverenssläinmer alls icke 
med tomternas, ÖG. B. 2: 1.

Særæ (sarae), v. a. (Isl. saera) såra. Sk.* 
)( haniblæ, sla, bæriæ, Sk.*

Særdelis (serdelis), 1) adv. a) eg. sär
skildt, för sig, skildt från annat. ÖG.* 
Sk.* b) särdeles, i synnerhet. St. Add. 
A. 2) adj. särskild, synnerlig. Sk.* ME.*

Særker, m. 1) skjorta. Se Mæssusær- 
ker. 2) särk, qvinnolintyg. )( skyrta, 
G.*

Særlejis (serlithis), adv. (af lej, sätt) 
eg. på särskildt sätt; = særdelis, 1. a. ÖG.* 
Jfr. Særlytis.

Særlik, adv. särskildt, om ej d. o. är 
så skrifvet för særlika, VG.*

Særlika, adv. 1) = særdelis, 1. a. SM.* 
ME. Kg. 16. not. 36 ; 17. n. 76. 2) = sær
delis, 1. b. SM.* ME. Kg. 3:1 ; 5:7,8 ; 6:3; 
EJs. 37; St. R. 2: pr; Eds. 21; Chr.*

Særliker (særleker), adj. I) särskild. 
VG.* 2) särdeles, synnerlig. U.* SM.*

Særlytis, adv. (af luter, del) = sær
delis, 1. a. ÖG. ES. 18: pr.

Særlæstis, adv. (Isl. sérlestis) = sær- 
læstuni. Chr.*

Særlæstmn, adv. = sinslæstuni. sværia 
hvar s., VM.* ME. H. 7. not. 28.

Særja (impf, sarj), v. a. (Isl. serÖa, 
AS. serÖan) lägra, häfda; förekommer 
om onaturligt umgänge mällan män, då 
bland skymfliga tillmålen nämnes: iak 
sa at majer sarj Jik, VG.*, hvarmed 
är attjfra.: Jat er annat (fullrettis orö) 
ef inaÖr kveör hann væra sannsorÖenn 
(a: att han verkligen låtit på det sättet 
bruka sig), ef maAr kallar niann sann- 
sorÔinn, NGLI. 70, 225, 333; och en 
beskyllning af delta slag är det ock 
som ligger i de på det första af dessa 
ställen (s. 70) anförda oqvädinsorden, 
om man säger till en annan man att 
han har födt barn, 1. liknar honom vid 
en märr, 1. kallar honom hynda (grey) 
1. sköka.

Sæssa, f. säte, bänk (Isl. liyende, kud
de, EJ.); äfven ett fartyg med ett visst 
antal roddarbänkar 1. roddare (sæssar). 
fiæjærtiugh s., fartyg med bänkar för 
40 roddare, ÖG.*

Sæssi, m. (Isl. sessi, sessnnautr) en 
som har sitt säte tillsamman med 1. vid 
sidan af en annan, t. ex. roddare. ha
va huratighi -sa a sialfs sins kust, på 
sin bekostnad hafva 40 roddare, o: i 
krigstider utrusta ett fartyg med 40 
åror, jämte dess besättning, ÖG.* Locc. 
öfvs:er: ”remiges, vel convictores, con- 
sesso7'esv; den senare af dessa öfvs:ar 
upprepas af Ver., som sedan öfvs:er 
”huskarlar, hofdrängar”; Ih., utan tvifvel
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förblandande de anf. orden med fiæ- 
ÿærtiugh sæssa (se Sæssa), tror att fiu- 
ratighi sæssa betyder ett skepp, eme
dan ’’sæssa occurrit in singulari nu
méro, non sæssar, quod requireret sen- 
sus'\ hvilket är ett märkligt prof pâ 
graden af lians grammatikaliska insigt.

Sæt, f. 1) förlikning, s. ok sæmia, 
allitf. ÖG.* göra s., gör (part. pass.) s., 
SM.* H.*; jfr. Gri]>, Griiÿ. sættnm lysa, 
kungöra ingångna förlikningar, VG.* 
(vi}>) s. taka, o: emottaga böter i för
likning, VM.* ÿæssa s. (o: lika böter 
i förlikning) vil iak taka af ]>ik sum ÿu 
tokt nu af mik, edsformnlär (jfr. Jam
nagar eÿer), ÖG.* malsæghande giver 
Iianum s. a mot, gifver honom förlik
ning likasom i utbyte mot böterna, a: 
erkänner saken vara förlikf, ME.* Chr.* 
Jfr. Sara bot; Sam-, Sialvasæt. 2) öf- 
verenskommelse, aftal. Jætta var s. uk- 
kur, n. öfverenskommelse angående af- 
rad, ÖG.*

Sæta, v. a. iakttaga, bry sig om. s. 
stæmpnudagh, U.* s. fæmtum, Sm.* I 
vårt allmogespråk, likasom i Isl:n, bru
kas d. o. ännu i flera beslägtade bem:er.

Sæta, v. a. förlika, se Sætta.
Sæta, f. (af sitia) 1) vistande. ME.* 

Chr.* Jfr. Sætugarÿer. 2) = sætes am- 
but: att s. äfven i Sverige haft denna 
bem. kan slutas af det yngre brudsæ- 
ta; i Ä. GulL. och FrostL. (NGL. I. 70, 
234) nämnas seta och deigia såsom de 
bästa slagen af ambatter.

Sæti, n. säte, stol. G.* konungs ari.. 
a friJ> i s. sinu, a: på domstolen då han 
håller ting, IL* Jfr. Helagher, Sat, Bru- 
J>a sæti, Sætes ambut.

Sætes ambut, f. bättre trälinna, kam
marpiga som sitter ine hos matmodren. 
Sk.*, där Lat. texten öfvs:r: ancilla, 
quai servilibus exemta operibus, socie- 
tatis et honoris et obsequii dignioris 
intuitu, udsidendi dominée suœ offici

um est adepta. Delta ord förekommer 
äfven i Ä. SelL. III. 12. (KA. Lovh. I. 592, 
Thors, ed. s. 58), där med detta namn 
betecknas trälinna, the tkær hværkæn 
maal ok æy bakær ok gör ey andræ 
thæskyns giærningæ. Jfr. Sæta 2.

Sætis ej>er, m. en ed af okändt slag, 
hvilken nämnes bland andra eder som 
uppräknas i ÖG.*; tilläfventyrs ed där
om, alt ett mål är sätt och bött (jfr. 
Sætta), såsom d. o. förstås af Ver., som 
dock uppenbart oriktigt förblandar det 
med det i N. lagar förekommande set- 
tar-eiÖr, sex mäns ed, )( tylftar-eiÖr, 
Ä. GulL. c. 24, 132, 133; ML. GulL. pj. 
14. jfr. 13. (NGL. I. s. 16, 56; II. s. 173) ; 
jfr. Bihanget. Locc. öfvs:r: cornposi- 
tionis i ur amentum^; men s. kan icke 
vara den ed som gafs vid själfva för
likningens afslutande, och för hvilken 
formuläret läses på s. st. (jfr. Sæt 1, 
Jamnaÿar ej>er). S-k (de iure vet. s. 110) 
öfvs:r: ”sa er amentum, quod super com- 
positionibus et transactionibus prresta- 
batur\

Sætia (præs. setr för sætter, G. impf, 
satte, sup. satt, sæt, pass. præs. sæz, 
sez; sæs, VM. I. E£>s. 4: l. part, sætter, 
satter), v. a. I) sätta. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* H.* Sk.* en tu (n. fingir) 
ma a (loyski) s., G.* sæter (nek) un- 
dir sin (skyi), SM.* s. af hvarn timida 
rök, a: sätta undan, ÖG.* s. man i fiæ- 
tur 1. stok, U.* G.* Sk.*; jfr. Jarn 2. s. hus 
nær tiældru, a tonipt &c., o: bygga, 
VG.* U.* &c. kirkia var sett Jar, G.* 
bin ther (n. hus) uppa haver sat, o: 
bygt på den tvistiga tomten, Sk.* s. 
i bok, o: skrifva, U.* s. eld i hus, Sk.* 
ME.* s. annan i varÿ (fore sik), U.* 
SM* s. sar a man, se Sar. kunungi 
gisla s., U.* SM. Kg. 2; ME.* s. sik 
nidher i stadhen, St.* s. sik a mot kro- 
nunne 1. rikeno, ME* forsæt sætsfore 
manni, U.* SM * VM. I. E{>s. 4: i. s. Jnng
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fore gar])i inans, a: där infinna sig och 
sätta sig att hälla ting, H.* i sattu ]>in- 
gi, a: på stället där ting hålles, SM.* 
s. iimbiijj &c. i hand 1. hænder manni, 
se Hand 2. s. man i forhiijj I. han, i 
han sætter, ÖG.* U.* SM. Kk. 10: 2, 3; 
H. Kk. 19: 4; Sk.* s. man utan 1. af kir- 
kin, = s. i forbu]), U.* H. Kk. 19: 3. ]iæn 
sum a*r af (n. kirkin) sætter, s. st. g. 4. 
s. man af ti]ium, H. Kk. 13: i. s. ]>rea 
(n. præste) i val (jfr. Læggia 1), ÖG.* 
s. pænninga i borghan, s. (manni) bor
ghan (firi sik &r.), se Borghan. s. vis
so medli löfte eller borghan, se Vissa, 
s. at væÿium, s. manni (skæla) væÿ, se 
Væ]>, Skæla væ]>. s. manni (iorj) at 
væjïia fæst I. ajalfæst, ÖG.* s. ior]> at 
pante, goÿs ut til pant s., s. (lösöra) 
pant manni, s. pant fore (n. skuld), se 
Panter, Lösöra panter, s. i tak 1. taka 
hænder, se Tak,Taki< s. i iæmpnaÿa hæn- 
der, U.* standi J>ær nti ater sat (ej 
af sa) korn, o: sedan den orätt skor
na säden blifvit salt tillbaka på åkren, 
skall den stå där ute så att egaren kan 
hämta den, YM. I. B. 22: 2. æng til angs 
s. (jfr. Anger), SM. B. 8: 2; VM.* s. a 
ior]> tyltær ej, se A, 1. c. mote s., sätta 
mot det af parten erlagda vadet, )( 
vædhia, St.* -as (= sætia sik) i hat, 
skip, slæÿa, U.* ME. Æ. 6: pr, 1. solin 
sætz, sätler sig, o: går ned, ÖG.* SM. 
Kk. 17: 1. not. 63; Bj.* -æs (sätta sig, o: 
blifva sittande, = sitia) qvær (jfr. Sitia 
2), Sk.* Jfr. Af-, Ban-, By-, Fram-, In-, 
Niber-, Pant-, Sak-, Saman-, Sam-, Tak-, 
Til-, Yidher-, Up-, lit-, VæJ>sætia; Strand- 
sætter, Untsetting. 2) utsätta, bestäm
ma. konungs rætter ægher ei högre 
-as, konungens andel i böter (för 
dråp) må ej utsättas till högre belopp, 
ME. DrVI. 15: pr; Ghr. DrVI. 14: pr. ef
ter ]>y hans fri]> s. &c., o: bestämma 
huru mycket dråparen skall gifva till 
konungen för att få fred, )( konungs

rætter, o: konungens andel i själfva 
dråpsböterna, ME.* lata vin dyra löpa
I. sælia vin dyrane æn ÿæt ær sat, a: 
än dess pris blifvit af rådet beslämdf, 
Bj.* St * tappæ vin &c. ud för æn thet 
ær sat af fogiden, Sk.* sæti thet, tha 
thet sættis, n. vinets pris, St.* Jfr. Vardh 
sætning. 3) förordna. U.* SM.* Bj. 38: 
2 ; ME. Kg. 29 ; Efjs. 43. s. man firi bo, 
förordna någon att förestå egendomen, 
VG.* s. man til domara, VG.* s. man 
til einbete, St.* ]>æn i hans (n. hæraÿs- 
hôfÿinga) sta]) ær satter, VG.* s. ra]) 
sit, om konungen, ME.Kg.ind.9. s.næmd, 
s. man i nænul, se Næmd 2. s. a (n. mal) 
hæraÿs næmd, Sm.* ]>e inæn sum ko- 
rninger (n. Jjær) til sæter, ME. Kg. 15; 
DrVI. 14. Je (barn 1. hion) æru til salu 
sat, St. Kp. 3: i. s. ræt, stifta lag, VG.* 
Sk.* satt (lagh &c.) ok skipa]), U.* VM.
II. Præf. sætter fastudagher ok skipa- 
ÿcr, VM. II. Kr. 24: pr. s. logh, skat, Sk.* 
sum seth ir, som (förut) är stadgadt, 
om ej seth bör vara sect, = seght, sagdt, 
såsom i en annan hs. läses, G.* 4) pant
sätta. s. (manni) ior]>, ÖG. ES. 16: pr, 2; 
U* VM. II. J. 10: pr. s., abs. ÖG. ES. 16: 
i. ]>æn sum (cut) egn sat var, SM.* 
Jfr. Niÿer-, Ut sætia. 5) v. n. gå ned 
(om solen), = sætias, se ofvf. under 1. sol 
seter, G.* Jfr. Sola sæter.

Sætning, f. sättning, fore pantsins -ga 
(tilläfventyrs skriffel för pantsætninge- 
na, såsom i en del hss. läses), angå
ende pantsättningen, 1. om beloppet af 
den gäld, för hvilken panten blifvit gif- 
ven, St.* Jfr. By-, Pant-, Vardh-, VæJ- 
sætning.

Sætra laÿa, f. (Isl. setr, N. sæter, elt 
i fjällen 1. annars afsides beläget ställe, 
dit boskapen föres på bet om somma
ren, med en därtill hörande stuga) en 
i skogen 1. annars aflägse bygd lada 
till förvarande af säd 1. hö. VM.* I 
våra nordliga landskap förekommer än-
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nu ordet säter ]. sätra i hem. af fä
bodställe 1. skogsäng (se Rz. s. 571). Jfr.
Sæüabod.

Sætta (sæta, impf, sætte, sup. sæt, part, 
pass, sæter, n. sæt), v. a. (af sater; Isl. 
sætta) förlika. U.* s. (sina) sak (vijcr 
man), VG.* ÖG* ME.*Sf.Eds. 17. s. mal, 
SM.* s. (drap &c.) vij annan, vare sæt 
ok oqvalt, VM.* vita sæt mal, bevisa 
att målet är förlik t, ÖG.* fæstir man 
eja ok vil vita sætta Jem, o: bevisa 
att det mål, för hvilket ederna skulle 
göras, blifvit förlikt, ÖG* vita alt lu- 
kit ok sæt, ÖG.* s. ok böta vij man, 
VG.* Jæt var sæt ok böt, målet var 
förlikt och böter erlagda, ÖG.* han ha
ver cg b sæt ælla böt vijer malsægltan- 
dan, vita fullsære sæt ok böt vijer mals- 
ægbandan, vita sak sætta ok bötta, vita 
mal 1. drap sæt ok böt, ÖG.* U.* VM. 
II. M. ind. 15; H. M. 26; ME. DrVl. 37: pr; 
St. DrVl. 11 ; Chr. DrVl. 34: pr. kunungs 
ræt &c. sættan vita, = sættan ok böttan, 
såsom i det föreg. i afseende på måls- 
egaren står sæt ok böt, ÖG.* hæmnas 
(a man up) a sæt mal ok böt, o: sedan 
målet är förlikt och böterna blifvit er
lagda, VG.* ÖG * ME.* Chr.* sættas, 
dep. ingå förlikning. VG.* SM. Kg. 11: 
pr; M. 7:1 ; H.* -as vij man, VG. I. p. 
5: i. Jfr. Sater, Osater, Seter.

Sætta mal, se Sæktar mal.
SættargærJ, f: (af sæt) förliknings 

verkställande. Ja a han (n. den sårade) 
iamnajar ej mæj s., då skall han emot- 
taga jämnadsed jämte förlikningen (hvil- 
ken tillvägabragtes genom böter som 
den brottslige erlade), VG.*

Sætther, settere,? ett obekant ord, som 
på ett ställe förekommer i förening med 
verth, och synes betyda ett i sjön ut
satt märke. Sk.* Jfr. Verth.

Sætti, se Siatti.
Sætugarjer, m. (af sæta) sätesgård,

gård där någon bor. bisknps s., Jera 
-Jar sum mæj örs Jiæna, SM.*

Sævirding (sævirdnigh, sævôrdhning, 
sivyrdhning), f. (Isl. svivirÖing; N. svi- 
vyrda, föraktligt behandla, skämma ut) 
sidvördnad, förakt, göra manni s., VG.* 
biudha radheno s., radheno sker s., St.* 
Jfr. Sveverjer.

Sæx, Sæxtan &c., se Siax &c.
Sæxt, f. ? (af Lat. sexta hora) eg. 

sjette timmen af dagen I. middagstiden; 
den fjärde af de så kallade canoniska 
limmarne (jfr. Aptunsanger). Sm. 8.

SæJ (sæd; sej, pl. sejir, sejr, G.), 
f. (af sa; Isl. såÖ) 1) såning, utsäde, 
byria s. sina, se Byria. ænga s. hava, 
= ænkti sa, U.* bondi sum s. Iiavir )( 
se Jala ust fulk, G.* krævia korngiald 
til s. sinna, o: då man behöfver säden 
till utsäde, ÖG * korn .. til s. æller til 
föjo, ME. Egn. 7. aldra manna s., all
männa såningstiden, G.* Jfr. Bugli-, 
VarsæJ. 2) säd (som sås 1. är sådd, 
växer 1. har vuxit). VG.* U.* SM.* VM.* 
Sm.* G.* Sk.* ME. B. 13: 2,3; Chr* sa s. 
sina I. sinni, ÖG.* Sk * firi æria s. sin
ne, a: säden som han har sålt, ÖG.* 
taka baje sæjcna (n. som vuxit på prest- 
gårdens jord, )( tiundi). . ok Jæt sum 
præstin havir aflat, VG.* gær cig s., 
betaler ej tionde af säd, VG.* 3) säd, 
spannemål (frumentum). U.* 4) (ett års) 
gröda, æftir Jridiu s., a: efter tre års 
förlopp, VG.* 5) jorden, på hvilken säd 
växer, tolf Jynia, fiura spanna s., en 
åker, hvarpå 12 tunnor 4cc. säd kunna 
sås, VM.*; jfr. Sæji. örtogh sæJ, se 
Ortogh.

Sæja lans, adj. som ej har såning 1. 
jord som besås, -st fulk, G.*

Sæja löper, m. (N. saalaup, D. saae- 
löb, sædlôb) en korg som brukas vid 
såning, prov. säelöb, sålöp &c. (Rz. s. 
394; jfr. Löper 2). ME.* Jfr. Sæja 
span der, Sæjis skæppa.
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Sæj>a spander, sæÿis spander (sædis 
span), m. ett kärl, hvari såningsman- 
nen bär säden som skall utsås, -span 
(sin) ut bæra, fara i gærpi rnæji -nni 
sinum, o : börja såningen, U.* VM. I. B. 
40: 2; IL B. 5: pr; ME.* Chr.*

Sejrn tiunt, f. sädestionde. G.*
Sæjii (sædhe; sæjiæ, Sk.), n. 1) (väx

ande 1. utestående) säd. Sk.* 2) = sæÿ 
4. hava J>re s., hafva tre skördar af 
jorden, behålla henne tre år, ME.* Chr* 
3) == sæj» 5. pynia, V ’• tjnia s*> 
spanna (gen. sing.) s. (jfr. Sæ]> 5), SM.* 
VM.* tolf ÿynia s. a halfnajja træpe, 
se Halfnapa træjie. mæler bonde Iegho- 
manni s. (at leglio), o: ett jordstycke, 
hvilket legodrängen får beså och skör
da för egen räkning, VG. II. U. 25:111. 
57; på förra stället betyder bondejord- 
egaren, och därefter talas om bryte 1. 
landbo som gör så, i hvilket fall jord- 
egaren tager den säd som där växer; 
på senare stället talas, såsom samman
hanget tydligen visar, om det sistnämn
da fallet, hvarför här med bonde må
ste menas bryte 1. landbo (jfr. Bonde 
2), om ej här näst efter orden misti 
sæÿena det som i anf. c. 25 särskildt 
säges om bryte och landbo genom skrif- 
fel blifvit förbigånget; att de i III. 57. 
stadgade böter då, likasom enligt c. 25, 
skulle gälla för jordegaren, är klart, 
likasom att enligt c. 25 äfven bryte 1. 
landbo skulle erlägga dessa böter; men 
hvem målsegarens andel i dessa böter 
skulle tillfalla då jordegaren var den 
brottslige, säges icke.

Sæ]>is skæppa, f. = sæj>a spander. ÖG.* 
ME* Chr.*

Sæÿis spander, se Sæjia spander.
Sædhiord, f. jord som besås. U.*
Sökia (sykia, G. impf, sökte, sotte, sup. 

sot; sykt, G. part. pass, sökter, sotter, 
soter; sökian för sökia han, ME.*), v. 
a. 1) söka. s. bi, Sk.* s. biorp, o : för

att döda honom, ÖG.* s. eptir annan, 
Chr.* s. najsir, U.* H. Kk. 19: 4. sökia 1. 
sökias saman, passa tillhopa, se Stokker 
2. Jfr. Do]>söker, Sokn. 2) gå 1. fara 
till, besöka, s. kirkiu, fæmt, j>ing &c. 
VG.* ÖG. Kr. ind. 20; U. pg. 1: pr; SM. 
Kk. 1: pr ; pg. 1, 2: pr; VM.* G.* Sk.* ME.* 
St.* Chr.* s. garj> inans (i prang um), om 
den som, förföljd, tager sin tillflykt i 
en annans gård, VG.* ÖG. Eps. 1: pr, 8; 
U. Kg. 5. l; SM. Kg. 5: l; ME.* s. til gardh 
mans, d. s., Chr.* s. man til hialpa, VG.* 
ÖG.* s. hem at andrum, Chr.* s. hin
get, o: till Gotland, G. Hist. 2. s. til kir
kiu 1. things, VG * Chr.* vorther han 
stæfnder ok söker ey (n. thing), o: kom
mer ej till tinget, Sk.* s. disk ok duk, 
Sk.* pæt hærap pingat (n. till skogen) 
sökir fang ok fear gang (til skogs), 
a: för att där hugga ved m. m. och 
beta kreatur, VG. II. Dr. 31; jfr. Fang 
4. Jfr. Tilsykia. 3) söka inför rätta; 
lagsöka, tilltala (person), åtala (sak), 
utsöka (fordran); dessa bem:er kunna 
icke alltid bestämdt åtskiljas. VG.* ÖG.* 
U* SM* VM.* H. Kk. 1: 2; G* Sk.* )( 
væria, VG.* s. man, maper ær soter, 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sk.* ME. pg. 
25, 29. &c. bröpir saman söktir, se Sa
man. s. a man, ÖG.* SM.* s. up a man 
(sva mykit &c.), VG.* VM.* s. ælla stæm- 
na, abs. ÖG. Dr. 3: l. stamma ok s. æf- 
tir (up a man), s. ælla stamma up a 
man, ÖG.* s. a 1. ofna hænder 1. hand 
manni, = a man, VG. I. R. 5: 3; Sk.* s. 
(garp) af handuin sær (gildan ok eig 
ugildan), se Hand 2. samulund sum han 
sökte (n. garpin) fyr a (n. hænder sær), 
VG. II. J. 28. s. man urn skoghar hug, 
VG.* s. (man) firi drap &c. ÖG.* s. an
nan i enböte &c., se Enböte. s. man til 
ættarbot, sinna skuld, iorpa skipti, &c. 
VG.* U.* SM.* s. man til (n. skuld), VG. 
I. R. 7: pr. s. man til lagha 1. laglia bo
ta, U.* s. man til ugils, se llgilder. s.
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man til Jiufs, SM.* h vat ske Ja han 
sökir han (o: a Jinginu) ælla a fæm- 
tinne, ÖG.* s. til man, Chr.* s. (ran) 
in til inans, SM* s. man mæj sin man- 
num, a: i sju mäns närvaro, VG.* s. 
man mæj tolf mannum, a: vitnen i själf- 
va saken, såsom på andra ställen för 
sökia står vitna, ME.* s. man mæj ens 
sins eje, tvæggia manna vitnum ok tolf 
manna eje, Jrim ok atertan &c., a: med 
sådan bevisning, SM.* VM.* s, man mæj 
sik ok granna sinum, a: sin egen och 
grannens ed, SM.* s. mæj siunættingi, 
se Siunættinger. s. (til fuldra hruta) 
mæj hundari sinu ok domara sinum, a : 
med tillhjälp af domaren och hundaret, 
= på tinget, U.* s. til fuldra bota mæj 
hterajshöfjinga ok hteraje sino, ME. 
pg- 22. kæra ok s. (for annan), Chr. 
Kg. 29: l ; 36: pr. s. teller stekta, s. ok 
svara, se Sækta, Svara. Jörn s. teller sak 
giva, svære ok söke æptir laghuni, VM.* 
sotter ok hettir, se Beta 1. s. sak (sina), 
VG.* ÖG.* G.* Sk.* s. sak af manni, U.* 
s. sak a man 1. til mans, SM.* s. htrl- 
gktebrut at manni, Sk.* s. (skogli) til 
skiptis, VG. II.Forn.l2;ÖG.* s. up garj, 
se Dp. s. uqvtejins orj, blojlæti &c. 
VG * SM.* s. sar sin (til mans), SM.* 
s. sar sin &c. til (fulzs ok) fiæjærtiughs, 
ÖG.* s. Here sar ten et, fordra böter 
för flera sår (således mera än 40 mar
ker), U.* SM.* s. al sarin inæj enne 
sökning, se Sökning, s. JingsfriJ, se 
pingsfrijer. s. frij mans af hanum, se 
Frijer 4. s. böter af manni, SM.* s. æp- 
tir (saruni &c.), U.* Sk.* s. æptir gen- 
gterd, VG.* s. Jær æptir, ÖG * s. æp
tir værje sinu 1. utgærjum (jfr. Leta 1), 
SM.* s. sin 1. sik (dat.) ræt, VG.* St* 
(sialver) s. sik, (själf) utsöka sin rätt 
1. utföra sin talan (om målsegaren), ÖG.* 
SM.* VM. II. M. 24: 6; pg. 9: pr; ME. B. 
22: i. gjpta majer sum hana (n. konu) 
sökir, o: förer hennes talan (likasom

s. sik, föra sin talan), om här ej bör 
läsas firi hana 1. htenni, ÖG.* utan sökt 
(eller) svorit se firi hanum, SM.*, hvil- 
kel ställe troligen är felaktigt, och ej 
synes kunna förklaras. Stundom be
tecknar o. s. att utföra sin sak genom 
åstadkommande af bevisning mot sva
randen. orkar hin tei s., giter han (tei) 
sot, VM. II. M. 25: 8,10; B. 14: 6. vinna 
sykt, G.* orkar hvarghin Jera æi (n. 
den ena parten) vijer binda ok æi hin 
(den andra parten) s., här måste tyd
ligen antingen för vijer binda läsas 
væria, då detta angår svaranden, eller 
ock skall s. vara væria, VM. II. M. 2: 
pr. (jfr. not. 17.); 21: pr. (jfr. n. 69.). giter 
æi Jænne vart sik ok æi hin sot sik, 
VM.* vil han egh s. sik utan.. bi Jer 
han (n. svaranden) dylia, ÖG. Vap 6:6. 
iii han dylia .. Ja haver hin vitsorj 
sum sik vil s., s. st. 25: pr. Jfr. Ntemni 1; 
FriJ-, Lagh-, Of-, Dt sökia; Osökter, Sak- 
sökiande, Asokn. 4) lagsöl^a med ut
mätning, utsöka efter gifven dom. s. 
man, U.* SM. pg. 8:2; 11: pr; VM. II. pg. 
19. laghjinga ok s., s. æptir 1. mæj 
landslaghum, SM* s. man mæj Jingi, 
U.* VM. II. pg. 17: pr. s. man teilelr næ- 
ma, U.* s. sokn (mæj domnm ok skæ- 
Ihiu), U.* VM. II. pg. 14: pr. s. bo mans 
mæj 1. æptir domum ok skælum, U.* 
SM. M. 25:1 ; jfr. 26: 9 ; VM. II. M. 9: 6. s. 
mera ten stex marker &c. U.* s. æptir 
laghmans skilu, U.* VM.II.pg.l4:l. 5) gå 
1. fara för att uträtta något, konungs 
1. stadhens ter ende s. ok fara 1. ganga, 
St.*

Sökiandi, m. (part. af sökia) kärande. 
)( svarandi, VM.*

Sökn, se Sykn,
Söknari, se Soknari.
Sökning (sökning), f. 1) sökande. Se 

Hem-, Ting sökning. 2) lagsökning, åtal 
(med därtill hörande bevisning). VM.* 
ME.*, men utan tvifvel genom skriffel för
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vsejning, VM.* göra s. til mans, SM.* 
söki all Jem (n. sar) msej enne s., a: med 
gemensam bevisning angående dem alla, 
SM.* Jfr. Laghasökning.

Somber, m. bylte, kappsäck 1. börda 
som lägges på en häst. Sm.* Jfr. AS. 
seam (som äfven betyder söm, Isl. saumr), 
hvaraf seam-hors, seam-sadol; E. sump- 
ter, packhäst, Fr. somme, hästbörda, 
sommier, packhäst; T. saumpferd, saum- 
sattel: Lat. sagma, equus sagmarius; 
i Lat. skrifter från medeltiden saama, 
soma: suma, summa, salma (Dufr. Gl.). 
I en skrift af 1340 1. något senare (Sv. 
Dipl. N:r 3484) nämnas duo sömssekkise 
111 paria sömse tres sömsatblse III sömarse.

Sömd, f. (Isl. ssenrô) heder. U.* VM. 
II. Præf. Jfr. Syma.

Sömpnhserbserghe, n. = symnhus. U.* 
ME.* Chr. Kg. 24:1.

Söndre, se Syjri.
Sönder, se Sunder.
Sonia, se Synia.
Sör, m. (Isl. saurr) smuts, träck, prov. 

sör, saur. Se Sörgap, -gata.
Sör, adj. (af svseria) (dag) då det är 

tillåtet att gå ed i rättegångsmål, s. da- 
gber, ÖG* Jfr. EJsört.

Sörgap, n. öppning på en gärdsgård, 
så stor alt fäkreaturen kunna gå däri
genom. ÖG.* Benämningen har utan 
tvifvel uppkommit däraf, att i en så
dan öppning legat träck, som visat att 
kreatur trängt sig därigenom (Jfr. Sör). 
Locc. och äfven Ih. härleda förra de
len af d. o. från söjer, boskap; men 
det hade då måst heta söjagap, hvil- 
ket ej hade kunnat sammandragas till 
sörgap; om man ock ursprungligen har 
sagt söjagap, och detta af förutnämn
da anledning blifvit ändradt till sörgap, 
så är dock detta ett annat ord, som 
kommer af sör, likasom det förra af 
söjer. Jfr. Sörgata.

Sörgata, f. en af (kreaturens) träck

smutsad väg; så kallas den väg som 
någon gjort sig då han tre gånger åkt 
öfver en annans oslagna äng, 1. öfver 
hans åker sedan säden uppkommit. VG.* 
Locc. och Ih. härleda första delen af 
d. o. från söjer; se Sörgap.

Sövinhns, se Symnhns.
Söjer (soyjr, G.), m. 1) får (Isl. sauÖr), 

prov. sö, säu, så, sau (hvilket i sam
mansättningar äfven antagit den nedf. 
nämnda vidsträcktare bem:en, såsom 
gangsö, storsöar, södrift, Rz. s. 568, 569). 
VG.* ÖG.* nöt seller söt (acc., som för 
rimmets skull så skrifves, jfr. Reje), 
VG. II. U. 23. eig ser s. fsearföling, se 
Fsearföling. 2) fäkrealur i allm. U.* VM.* 
(där söjir troligen är skrifvet för söji, 
acc. pl.), G.*, men genom skriffel for 
foder, Chr.* Jfr. Or Ja-, 0-, llphaitslii 
soyjer.

T.
Ta, adv., och andra ord som i äl

dre hss. börjas med J, men i yngre 
med til 1. t, äro upptagna under p.

Ta (Ja, G. pl. tser, tseær, tse; dat. 
tseom, tsesem, St.), f. tå. VG.* ÖG.* Bj.* 
G.* Sk.* ME. SV1. 4; SVJ. 3, 5; St.* Chr. 
SV1. 3; SVd. 3. Jfr. pumul ta.

Ta (tse), n. 1) väg, gata; prov. tå, en 
smal väg mällan gärdsgårdar, i hvil- 
ken bem. ock ”ett trångt tä” uämnes i 
vår gamla bibelöfvs., 4 M. 22: 24, sva
rande mot Hebr. îsiyœü, en hålväg (mäl
lan vingårdar, med mur på ömse si
dor). lseggia ta a annan, o : in på hans 
jord (jfr. A, I. c), VM.* Jfr. Forta, Ta- 
faster, Talaut. 2) särskildt: en väg som 
låg utom tomtarårna, och således om- 
gaf alla byns tomter. VM.* innan 1. u- 
tan ta ok tomta ra, a: inanför 1. utom 
den väg och de råmärken som ineslu- 
ta alla bytomterna, VM.*
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Tafaster, adj. belägen vid väg. -st stad, Sk. 1.132. synia (andrum) t., väg- 
aign, Jan sum -st a, a: -sta aign, G.* ra alt emottaga godset, VG.I. p. 8: pr; 

Tafla (tafile, Sk.), f. (af Lat. tabula) II. p. 39, 42, 52. ganga i t., «) om löf—
-an fore högha altara, n. i Skara dom
kyrka, troligen en målning, 1. möjligen 
ett bildhuggeriarbete i basrelief, VG.

tesman, VG.* Sk.* ME.* Chr.* ß) om 
godset som sättes i qvarsfad, ÖG.* t. 
ær gangit, VG.1* ssetia pænniuga &c. i

IV. 16: 12. tygge (o: tigga) med -er, t., U* VM* taka til t., ÖG.* vaejia..
ok taka til t., sätta de såsom vad å 
ömse sidor framlagda vadepänningarne 
i qvarstad, U. M. 47:1; V. 17: 4; p. 10; 
SM.* VM. II. M. 30: i; H. p. 11. lata i 
t., sälta det t vistiga godset i qvarstad, 
ÖG.* lata i t. um fæm næter, sälta god
set i qvarstad på fäm dygns tid, ÖG.* 
nattar (gen.) 1. Jriggia, fsem, sin, fæm- 
tan natta, mana Ja, halt's iamlanga, nat

ulan att däri fanns spik 1. något annat ta (gen.) ok iamlanga t., ÖG.* VM.* jfr. 
järn. )( ekia och siuærings hater, VG.* Faemt 3. fylghia taki sinu, fullfölja sitt 

Tagl, ii. (eg. hår i allm. MG. =) la- tak genom bestämmande af nya för

ulan tvifvel sådana, som ännu på mån
ga ställen kringbäras i kyrkorna för 
upplagande af kollekter, Sk.*

Tagar Jer, m. gärdsgård vid väg. )(
inijal gar Jer, G.*

Taghænda, f. en båt, troligen, såsom 
Ih. (Gl. o. bonde, I. 237, 239) antager, 
af det i forntiden brukliga slag, hvars 
delar voro sammanbundna med vidjor,

gel. skæra af topp æller t., allitt., i 
hvilken motsats med tagl menas hästens 
svans, = halatagl, H.*

längda lider, OG.* koma i t., om god
set, ÖG. Vins. 6: l; ME.* Chr.* komber 
hans (n. fa*) i t., ÖG. Va J. 38: l. i ta-

Tak, n. (af taka) I) a) eg. tagande; kum standa, om godset, VG.* ÖG.* ne- 
intagande af förut obrukad jord. lagha na annan taks ok lejsnar, fram til taks
t., H.* Jfr. Tækt, Tækta tak. b) den 
intagna jorden. H.* 2) det som man
tager sig för att uträtta, företag, til 
aldra taka i strid, VG.* 3) eg. ett tings, 
hvarom tvist var, emollagande i for

ok lejsna, se Lejsn 1. vita sik i t., be
visa alt man är taki, då o. tak har af- 
seende både på væjia taki och fea taki, 
hos hvilka gods var nedsalt i qvar- 
slad, och på eja taki, hos hvilken så-

var af någon som ansvarade för att dan nedsättning ej kom i fråga, U.* 
del, sedan tvisten blifvit afgjord, skulle SM* H. pg. 13: pr. taki til t., n. bor- 
blifva utlemnadt till den som var be- gen för fullgörande af ed, U. p. 5: pr; 
rättigad att utbekomma det; qvarstad H. p. 7: pr. fa (nianni) t. (fore sik) til 
och borgen; äfven borgen (t. ex. för en sins eghins hus 1. til Jings, skalfa bor
eds fullgörande), utan alt något tvistigt gen för sig alt han på en viss utsatt 
ting blifvit satt i qvarstad; dessa bem:er tid skall träffas hemma i sitt hus 1. in- 
kunna ej åtskiljas enär d. o. förekom- ställa sig på tinget, Sk. 134, 137, jfr. 
mer såsom på en gång inefatfande dem Lat. texten II. 85, 88. Jfr. Brötar-, Qvar-

sætn-, Siunætta-, Skæla tak.
Taka (præs. tæker, tiker, för taker, 

VG.* impf, tok, 2 pers. tokt, conj. toki,

båda. lagha t., VG.* ÖG.* bijia man 
til taka, bedja honom emottaga god
set i förvar med ansvar för dess ut-
Iemnande (taka är här gen. pl. af tak, G.* sup. takit, pass. præs. tax, VM.*
noli al eran cinrr of fal/!) Vn ^ IiaJxu« 1 \ t  \ 7 m * Än Aoch ej gen. sing, af taki), VG.* bejas 
t., d. s., VG.* fa t. fore sik, n. genom 
det klandrade godsets sättande i qvar-

part. takin), v. a. 1) taga. VG.* ÖG.* 
SM. Kp. 10:4 ; VM.* Bj.* G.* Sk* t. hand 
(o: med handen) i fontkar, U.* t. vapn
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ivir höf Je sinu, se HovoJ 1. öxe var- 
Jer i hugge takin, o: fråntagen den 
som därmed vill hugga, H. Kg. 10. æn 
nokot ær af hamiin takit, om den som 
beskyllt honom för åverkan, tagit nå
got från honom i skogen till bevis, H. 
V. 7; jfr. U. V. 14: 7. taki (n. gässen) ok 
læti &c. VM.* man taker a ior J &c., o : 
vidrör, når marken, ÖG.* t. (til garjs) 
mæj ask &c., o: nå, U.* VM.* gar Jer 
taker undir hand manni, se Hand 1. ben 
taks af sare, o: uttages, Sk.* ur 1. i 
linsnni t. JiiifnaJ &c., se Hus 1. af bon- 
da t., n. pant, ÖG* Jair takin henni 
orj af baki, se Baker, saman t., hop
samla, H.* t. mæj rani, råna, VG. I. 
p. 5:i; Sk.* t. akernam fran manni, o: 
taga med våld, )( ælta, VG.* t. bo mans, 
sätta sig i besittning af hans egendom 
(jfr. Dp taka), VG. II. R. ind. 4. Ja (a) 
sa vald at t. (mylnustajin) &c., o: sät
ta sig i besittning däraf, VG.* t. man 
fore annars mans gær J, = hænmas a an
nan æn Jæn ter gærjina gör Je, VG.* 
fa dom til at t. mans fæ, n. till beta
lande af böter 1. annan skuld, Sk.* 
huru laghfæld brut skulu takas, o: ut
mätas hos den dömde, ME. pg. ind. 20. 
t. (n. böter) ok böta 1. gælda, taga och 
erlägga böter, ÖG.* U. M. 2:1; SM. M. 
18:1 ; Sk * böte Ja han sum han taker, 
o: den som fördärfvar huset böter så 
mycket som han skulle taga af den 
som hade bygt det, så att dessa bö
ter qvittas, H. V. 2. kununger taker, n. 
del i böterna, ÖG. R. 3: 2. t. skyldir ok 
luka, kräfva och emottaga betalning för 
skulder, VG. I. A. 4: 2 ; II. A. 6. hans ar- 
vingi skal baje t. ok gælda fore han, 
U. Æ. 2. i. Ja skal sva hvar t. sum (n. 
han) skyldar, hvart härad skall taga 
del i jorden i förhållande till sina ut- 
skylder, såsom det i det följ. förklaras, 
ÖG. B. 28: pr. taki or, o: tage böterna 
ur boet, VG. I. B. 4; II. Fr. 8. t. haim-

sokn, a: böter för hemgång, G.* haver 
talt varit ok aldre takit, dessa böter 
hafva varit omtalade (då lagarne blif- 
vit upplästa för folket), men aldrig tag
na (emedan detta, utan tvifvel i anled
ning af en inträffad verklig händelse, 
i U. M. 12: 7. omtalade fall, väl hade 
blifvit därifrån här upptaget i lagen, 
men aldrig förekommit), SM.* Ja a ku- 
nung .. at t., o: tillegna sig fartyget 
och lasten, Sk. 1.156. Ja skal kunungs 
umbujsman t., a: taga det i förvar, Sk. 
1.157. t. arf, se Arf. t. (n. arf), )( fran 
ganga, ÖG. Æ. 3: 1, 2. Ja skal Jæn t. 
(n. arf), VG. I. A. 23. t. æller ærva, ge
nom pleon., om ej o. t. här tillkommit 
genom skriffel, hvilket, på det vanliga 
sättet, blifvit rättadt genom de tillagda 
orden æller ærva, U. J. 21. ær lian ku- 
min at taknum arvi, har han kommit 
till arf som han tagit, har han tagit 
arf, H.* t. kunu sik til husfru, ÖG.* 
t. kunu 1. man, gifta sig, U.* G.* Sk.* 
t. man sik, VM.* t. man til laghgiptan 
man æller lôskalæghe, ME. G. 3. t. ku
nu i lönd, höte bin ær tok, o: lägra, 
Sk. I. 208. t. man i lönd, låta lägra sig, 
Sk.* t. (n. kunu) i verra, taga hustru 
i sämre (slägt), o: gifta sig med trä- 
linna; så synas dessa ord böra förkla
ras, G.* t. kunu mæj vald, a) våld
taga, VG* ÖG.* U* SM.* VM. I. Ef)s. 3;
H. Æ. 13: i; Sk.* ME. Eps. 14: pr, 1,2; St. 
Eds. 11: 1. b) med våld bortföra, U.* 
SM.* ME. E(is. 14:3; St. Eds. 11: 2. kuna 
var Jer valde takin, o: våldtagen, ME. 
pg. 27: pr. jfr. Yaldtaka. t. kunu rane, 
a) våldtaga, ÖG.* h) borlröfva, H.* 
taka kunu rani eja valdi, bortröfva qvin- 
na och med våld taga henne till hustru, 
G.* t. konu nôjogkæ, våldtaga, Sk.* 
t. fæstækunæ annars mans æller mö, o: 
bortröfva, = per violentiam auf erre, Sk.
I. Add. A, B. 6; jfr. II. 61: pr. t. annars 
dotter &c., o: meth void, såsom yngre
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hss. tillägga, Sk.* t. lif af manni, VG.
IV. 15: 16; ME. Kg. 23: 5; EJs. 39: pr; 
DrVl. 2. t. lif mans (ok up hsengia), U.
V. 18:1; ME. DrVl. 32; St. R. 12: 3; Eds. 
11: pr ; 27: 2; SV1.16:1. (drsepa ok) af 
daghum t., se Dagher 5. t. man i gruj, 
frij, manhselgj, ÖG. Dr. 11: l; Æ. 17 ; G* 
Jfr. Hselgh 2. t. (n. frigifven fräl) i jet 
inæj sa*, sc Æt. t. skogh innan hærajs 
rsefst, VG. II. Forn. 7. t. (in) til sin, à- 
taga sig, VG.* ÖG.* t. hana (n. sokni- 
na) til sin, o; upptaga nutlet till prof
iling, ÖG.* t. annars mans talu 1. talan 
til sin, tillegna sig en annans talan, 
ME. Kg. 25; Sf. Kg. 14. Jfr. Tala, f. t. 
sik til borgliamans, åtaga sig att vara 
löftesmän, St.* t. til tak 1. taka, se Tak, 
Taki. t. til lysning (jfr. Lysning), U.* 
t. til talu, H.* t. vitni af manni, U.* 
man til loghse t., o: till att gå ed, Sk. 
III. 15. t. saw manna ej innan sokna, 
a: dem som skola svärja, VM. II. Kr. 
24: 3. t. af manni (Jre mark seller) tyl- 
tser ej), Sk.* t. isern af manni (jfr. Ta 
2), Sk.* t. vijer, Sk.* jfr. Vijer taka. 
t. vijer næfnd, t. næfnd i gen, emotta- 
ga nämnd, o: underkasta sig ytrande 
af nämnd (som skulle nämnas af kä
randen), Sk.* Jfr. Sanuind; Af-, After-, 
Ater-, Bort-, For-, User-, In-, Mis-, Ni- 
Jcr-, lindan-, Up-, Ut-, Yaldtaka; Arf-, 
Lagk-, Rantakin; Lottakari, Tækt; Hand-, 
Vapna tak; Tyker, Arftaki, Arftöker. 2) 
borttaga, äfven stjäla 1. bortröfva. VG.* 
stisela ok t. )( ra Ja i hænder Jiuvi, VG.* 
t. ohemolt, olofligen borttaga något från 
en annan, VG. III. 89. Iiittis takit, fin
nes det att något är bortstulet, SM.* 
taker man af kirkiu 1. garth &c., o: bort
tager något, Sk.* aen Jaet värjer alt 
takit, om all hans egendom blifvit ut
mätt, U. p. 7:4. t. fæstikonu mans, a: 
bortröfva, VG. I. G. 3; II. G. 2. hær ta
ker sei halva fore lialvu, se Halva 3. t. 
fore manni, uttaga det som han blifvit

dömd att utgifva, ME.* jfr. Firi 7. Jfr. 
Takae man. 3) emottaga, få. VG.* ÖG.* 
IL* SM* H. Kk. 5:1 ; Kp. 4; Sm.*Bj.*G.* 
Sk.* Chr.* t. lan, (at) lani, til lans, se 
Lan. t. skript, skriptermal, se Skript 3, 
Skriptermal 2. taka gujslikama, SM.* 
VM.* t. iorj iorjo igen, a: tillskifta 
sig, Sk.* Je (ior J) han firi tok, o : fick 
för den borlskiftade jorden, VG. II. Add. 
11:11. sva sum malsæghandin vil takit 
hava, a: vil taka, U.* ksennas vij ta
kit &c., se Otakin. t. (vij) sæt, se Sæt 
1. takit hvarte fæjerne a*ller möjerne, 
som hvarken har tagit fäderne- 1. mö- 
dernearf, VG.* t. Jiufs rset, se piufs 
rætter. gælder æi Jæn sum taker, a: 
som fått låna pänningarne, H.* then hans 
bref taker, a: einottager det skulde- 
bref, hvarpå han grundar sin talan, St.* 
thet gods som sva takit vardher, n. för 
att förvaltas, St.* t. vidherlsegning, St.* 
t. skadha, Chr.* hvo som hanom tagher, 
o: emottager honom i sitt hus 1. far
tyg, Sk.* t. dom, fii dom, VG. III. 74; 
ME. Egn. 22: pr. Jfr. Up taka. takin dom 
sum sagt ær, o: domines, SM. M. 36: l. 
taki Jylikan dom sum &c. VM.* Jfr. Ta
ka, f. 4) inlaga, inhägna (jord). H.* t. 
bya æmni 1. skogh, t. til alter seller seng, 
H.* Jfr. ÎVytakin. 5) begära, skaffa sig. 
dom 1. doma (til) t., ÖG.*(u. Bomber och 
Domi); U.*(Bomber); SM. J. 14: 4; B. 8: 
4; pg. 6: pr; VM.*(Domber och Domi); 
ME. G. 4, 22; B. 2: pr; 26: 5; pj. 5; St. G. 
4: i. msej dome til taknum, VG. II. Add. 
13: l. t. lof af manni, ÖG. R. 11: pr; SM. 
Kk. 1: l; ME. B. 24: 3. t. bref (af pava- 
num), VG.* ÖG. ES. 1: 2. bref ok pre- 
vilegiiim til t., ÖG. Æ. 4. 6) antaga, t. 
konung, biskop &c. VG.* ÖG.* IL* SM* 
VM.* H.* Sm.* ME. Kg. 5: 9. t. rættara, 
antaga den af häradshöfdingen utsedde 
rättaren, VG. II. Add. 6: l. t. varj fore 
bryggiu, U.* SM.* -as i konungs raj, 
SM.* ME. Kg. 5: 4. -as til konungs, SM.*
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ME. Kg. 4: i ; 7. pr. t. til forman konu, 
SI. G. 1. en af (n. Jem) t., n. till taki 
&c. ÖG. R. 6: pr ; SM. Kk. 4: pr, 1 ; M. 11 ; 
ME. pg. 1, 2. t. man til draps, antaga 
honom såsom dråpare, ställa honom 
till ansvar för dråpel, VG. III. 143; ÖG. 
Dr. 3: pr; 8. taki Jsen til (n. draps), 
ÖG.* Jsen sanm (för sami) rsetter toks 
&c. H.* sum nylast var takit, a: anla
get såsom lag, G* dyl lian sik daghen 
hava takit, o: alt han nlfäst sig all gå 
ed den dagen, St.* Jfr. Nytakin. 7) 
bestämma, dagli, manadagh, endagha, 
stemnu &c. (til) t., VG.* ÖG.* G.* a 
dagh Jem (n. sum) til ser takin, ME. 
Eps. 29. t. sik lsegherstaj, U.* före .. 
til staj Jser til takin, ME* kelgastir 
i lagli taknir, i lagen antagne såsom de 
mest fredlysle, G.* Img &c. til vaja 
t., o: anlaga del som gjordl med våda, 
ÖG.* ME. DrVp. 1, 2: pr ; St. l)rVd. 2: pr. 
Jfr. llndir taka, Laghtakin. 8) gripa, 
fasltaga. VG. 1. Md. 8; A. 15; p. 3, 5:1; 
18; ÖG. Dr. 2: 2; Vaja. 41: pr; U. Kk. 18: 
1; M. 19: pr; 38, 39: pr, 2, 3; 51: pr; Kp. 
9: 3; 10: 3; p. 7: 3; SM.* VM.* Sk.* ME. 
Eps. 37; Dr VI. 6, 8, 20; pj. 30. var Ja ta
kin ok up hsengder, ÖG. Vap. 41: i. Jan 
sum taki 1. taker, o: som fasttager ho
nom, G.* hsera a Jæn sum liandum ta
ker, ÖG. B. 36: 5. Jfr. Iland taka. 9) 
träffa, råka på. t. man i skoghi sinum, 
var Ja takin vij I. msej (styld &c.), t. 
drapara vi J drapit, taks alt saman Jiu- 
ver ok Jiuft &c. VG. I. Md. 11 ; p. 2: pr; 
FS. 2:2; II. R. 10; p. 19, 58; Forn. 1. &c.; 
ÖG. Kr. 26: pr ; Eps. 25, 26. not. 35 ; c. 32 ; 
Vap. 32: 2; 35, 38:1; B. 34: pr; U. Kg. 6: 
pr; M. 47: 6; 48: pr; 50; V. 14: 7; 16:1; 
25; p. 9: 4; SM.* VM.* Sk.* ME. Kg. 30; 
B. 8: 2, 4, 5; pj. 22. &c.; St. B. 15: pr, 2; 
Thj. 6, 9. Jsen han (acc.) taker (n. Jser) 
vij, VG. II. Forn. 44. ser han egh takin 
(n. Jser) at, ÖG.* t. fse &c. i (Jiufs) 
handum &c., se Hand 2. värjer alt ta

kit saman hand ok brander, se Hand 2. 
taks egh alt saman (n. fse ok blojugher 
staver), ÖG. B. 15: i. taks (n. bonde Jser) 
innan, ÖG.* varja takin .. ntsej horn 
ok hari, Sm.* a verki takin, funnen i 
arbete, G.* hvilken therra han far el
ler fore taker, o: han kan träffa så
som tillsfädesvarande, S(.* JiufnaJer 
ser takin nisej nian ni, SM.* t. man in
ne msej (kunn sinni) i horsiang, ÖG* 
jfr. Inni takin. t. annsen man msej sin- 
ni husfru, Bj.* taker kona ajra (n. 
konu) 1. man annan (n. man) i siseng 
&c. IL* Jfr. Bar 3, Atakin. 10) angri
pa. t. annsen man, i Lal. texten ayyre
di violenter, Sk.* . H) träffa, råka (om 
skott ficc.). VG.* ÖG.* ME* St.* Chr.* 
kan vserra t. sen han vilde, o: taga hår
dare, SM.* VM* ME.* Chr. B. 45: pr. 
ser ey hvar thet nider taker, o: hvar 
det träffar då det fäller ned, om ej ta
ker är skriffel för komber, såsom i ME. 
SVp. 7: pr. läses, Chr.* 12) träffa, stöta 
mot. dela taker land, se Land 1. 13)
börja. t. at fyrnas, t. dela 1. at dela, 
nu taker Jset talas &c. VG.* ÖG.* U.* 
VM.* G.* ME.* han tok vijer vaxa, se 
Vsexa. 14) takas, pass. finnas, taks eig 
fæ til, VG.*

Taka (part. pass. takajer), v. a. (af 
tak) ställa borgen för (förekommer an
gående tak för ed), fsesta ok t. ej,
iorja vsern, iorja delu, ÖG.* Jsen sum 
(cui) ejer var fsester ok -aJer, ÖG.* 
Jfr. Otakajer.

Taka, f. (af verb. taka 3) eg. emolta- 
gande (= Isl.), arrende, vita taku si
na, om landbo, H.* Jfr. Taku sksel, 
Tsekkia.

Takse man (tsekiseman), m. (af taka 2) 
rånare. Sk.*

Tak förse (tak forse), v. a. = takssetia. 
t. kost (sin) 1. bi sin, 1.1, abs. Sk.* -re 
at hanuin til nsestse by, o: följe med 
honom och takföre &c.; meningen är
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här tydlig, ehuru orden -re at svårli
gen kunna förklaras; möjligen borde 
här stå: fare mæj hanum, såsom i det 
följ., 1. Ja fjlglii hanum, såsom i en del 
yngre hss., Sk. I. 132. jfr. nott. 6, 8, 10.

Taki, m. (af tak) löftesmän; eg. en 
sådan, hos hvilken ett ting hvarom tvist 
var, sattes i qvarstad (livaraf det ännu 
brukliga talesättet: sätta i taka, o: ta
kes, händer), för att, sedan tvisten blif- 
vit afgjord, utlemnas till den som var 
berättigad att utbekomma del; äfven 
den som, i vissa fall, i synn. för en 
eds fullgörande, gick i borgen utan alt 
något sattes i qvarstad (jfr. Tak). VG.* 
ÖG.* IL* SM. pg. 5: pr; 8: pr; 10; H. p. 
13: pr; G.* f. at eje 1. til ejar, ÖG.* 
biiija træ ok taka, se Træ. taka (verb.) 
til taka (acc.), IL* SM.* sætia fæ &c. 
i taka hænder, U.* SM * VM. IL Kp. 12: 
4; ME.* St.* Chr.* fo bot 1. sætia værj 
&c. takuin i hænder, U.* SM.* VM.* St.* 
hava fæ 1. fæbot i taka handuni, U* 
SM.* VM. II. Kr. 5: l ; B. 24: 2. standa 1. 
vara i taka handum, U.* VM. II. Kr. 13: 
pr; J. 1. pænningar dömas i taka hæn
der, hava taka baji fore ej ok fore 
bot, Jrætylfter ejer a fæstas mæj Jrim 
takuin, manni til sighia (n. om ed som 
man skall gå) mæj taka sinum, vita 
mæj sinum taka ok Jiugvitnis mannunt 
tvem &c. U.* jfr. pingvitni, pingvitnis 
man. vita man böttan mæj Jrættan ta- 
kum ok Jrættan tylftum (.. Ja skal sva 
hvar takin sværia .. at han var t. at en- 
ne mark &c., således en take for hvar 
tylftared), ÖG. Dr. 20:1; jfr. R. 11: i. vari 
Jæt a taka eje, SM.* vil annar t. vær- 
ia ok annar fælla, o: den i det föreg. 
nämnde taken vill antingen uppfylla sin 
förbindelse som löftesmän, 1. försum
mar han det (fæller lagh firi hanum, 
o: parten, för hvilken han gått i bor
gen, 1. fæller vitsorj bondans); här är 
n. icke fråga om två särskilda takar

(såsom man kunde sluta af orden an
nar — annar, jfr. Annar 5), 1. om alt värja 
1. fälla en redan af parten gången ed 
(såsom i gl. vid SM. är antaget), SM. 
pg. 5: pr.; jfr. 10: pr. t. möter taka, a: 
å ena sidan påstår svaranden att bor
gen är ställd för edgång, och å den 
andra käranden att böter äro ut fästa, 
såsom i det föreg. säges: bonde sigher 
sik hava eja taka annar sigher sik hava 
fea taka; hvarvid är att märka att e- 
huru det i båda fallen var svaranden 
som hade ställt borgen, han sades ha
va taka då borgen var till hans fördel, 
alt han skulle få fria sig med ed, men 
då borgen var för böter, som skulle be
talas till käranden, och således var till 
dennes fördel, var det han, som sades 
hava taka; således, då det säges att 
take möter taka, är icke fråga om två 
särskilda takar som äro mot hvaran
dra, utan om motsatta påståenden om 
samme takes beskaffenhet, då den ene 
säger honom vara fea taki, löftesmän 
för pänningar, och den andre påslår att 
han är eja taki, löftesmän för ed. U.*; 
jfr. SM. pg. 10: l. Jfr. Eja-, Fear-, VæJ- 
ia taki.

Tak mal, taks mal, n. 1) takes för
rättning 1. fullgörande af den af honom 
ingångna förbindelse, 1. eg. hans därvid 
hållna tal. han bar sva t. sin sum han 
var taki, n. då han skulle vita huru han 
var taki at ejiniun & c., så att han icke 
då svor vilt ejsöre nijer, o: svor alt 
en annan ed skulle gås än den som han 
verkligen var take för, ÖG. R. 8: 2. jfr. 
pr. 2) mål som angår tak (se Tak 3). 
Jiufs taks mal, a: mål angående stöld 
1. tak, om mal efter Jiufs förstås un
der 1. bör tilläggas; men möjligtvis är 
taks efter Jiufs oriktigt tillagdt, så att 
här endast bör läsas Jiufs mal, såsom 
det finnes i en yngre hs., 1. snarare 
taks tillagdt som rättelse, så att i st.
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f. ÿiufs skall läsas taks, och således o. 
ÿiufs gå ut, ty ÿiufs taks mal kan ej 
vara ett sammanhängande ord, som 
skulle betyda mål angående tak för 
tjufgods, ÖG.*

Takmark, n. (Isl. takmark, takmerki)
gränsmärke, gräns, innan -kana (gen. 
pl.), o: inom gränserna för stadens mark 
(jfr. Byfred), VG.* Då i N. Ä. BjR. c. 
173 (NGL. I. 336) säges: Jat hæitir 
tacmærkir er liggr i böar manna (stads- 
boarnes) logiim, är detta icke en all
män definition på d. o., utan angår en
dast den frågan, om i det där omtalade 
fall ett under segling till staden varande 
fartyg kommit 1. ännu icke hunnit fram 
till skeppsbron, där stadens gräns ut
åt hafvet skall anses vara. — D. tags- 
nuerke (se Mb. D. Gl.) hör ej hit.

Taksejer, m. ed angående tak (se Tak 
3), takes ed därom, att ed i själfva sa
ken blifvit lagligen gången. U.* t. fore 
gangs eÿ, U.* ok (n. ganger) -eÿ îep- 
tir ok Jjingvitni, = fyller ÿaît (n. att e- 
den är gången) mæ]> taka sinum ok 
ÿingvitnum æptir, o: med takens ed 
åtföljd af de vitnens, som voro närva
rande på tinget då eden bief gången 
(jfr. pingvitni 2, |>ingvitnis man), U.*

Taks majer, taks man, m. = taki. VM.* 
vari siælver t. sin, o: den som inehar 
det klandrade tinget (som är hemma- 
födt 1. hemmagjordt) behåller det i detta 
fallet i sitt förvar, och behöfver icke 
nedsätta det hos en take, VM.*; jfr. 
Hemfôÿa.

Taksætia, v. a. 1) sälta ett ting, som 
man genom stöld 1. rån förlorat, och 
sedan i en annans förvar återfunnit, i 
qvarstad hos tredje man, som går i 
borgen för dess utlemnande till rätte 
egaren (jfr. Tak 3). t., abs., t. grip sin, 
t. i qvarsætu tak, VG.* t. sit, o: sin 
egendom, VG. I. p. 17 j II. p. 52, där frå
ga är om träl. t. firi ran, a: sålunda

nedsätta mot borgen för ett ting som 
man genom rån förlorat, VG.* 2) = by- 
sætia. t. man seller bans go$s, Bj. 40.

Taksætning, f. bysältning 1. beslag (å 
person 1. gods, för gäld). Bj. 40.

Takuman, se Tækkiumaÿer.
Takuskæl, n. (af taka, f.) bevisning 

därom, att man arrenderat jord. t. in
binda, U.* havi ængin vald binda t. (a 
annan) mera æn et ar, o: föra denna 
bevisning senare än ett år från den dag, 
då arrendet skulle hafva blifvit ingån
get, U.* H.*

Takvilla, f. oriktighet 1. uraktlåtenhet 
i uppfyllandet af den förbindelse take 
ingått (för edgång). ÖG.* Jfr. verb. Vil
la, Tak mal 1.

Tal, n. 1) räkning. VM.* sigher sva 
t. til at äcc., om räkningen (af tiden) 
utvisar att &c. VM * at ÿy tali at &c., 
enligt den räkningen, 1. så alt tidräk
ningen utvisar att&c. VM.* Jfr. Tala, f.
I. 2) tal, antal. St.* bonda t., U.* SM.* 
VM. II. Kr. I. pr; H * vighra manna t., 
H.* psenninga &c. t., se Pænninger 1. 
efter sylvers eller psenninga tali &c., a : 
högst till det belopp i (lödiga marker) 
silfver 1. i pänningar, som förut är stad- 
gadt, Chr.* j>sen sum fyrra ser at tali 
i settartrseno, a: är förr i de med siff- 
ror utmärkta lederna i slägtlaflan (som 
i handskriften är bifogad), VG. II. Add. 
11:16; jfr. not. 57. och Tab. III. slitas 
mi]) domera tali, G.*, a: med domare
nas antal, o: enligt deras flesta röster, 
såsom detta synes hafva blifvit förstådt 
af T. öfvs:ren: an czale der dömere, 
och af Had. ”med domarnes omröstan
de”; Ih. däremot tror alt t. här bety
der recitatio legum, ochöfvs:r: ’’decidi 
secundum ins a indice recitaturrT {Gl.
II. 864). Jfr. Skæppa, Tælia, Betala ; Al
na-, Ara-, Art-, Hafÿa-, Iïudha-, Jorÿa-, 
Man-, Mar ka-, Skinna-, Sylf-, Tings-, Yi- 
ku-, Öris tal.
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Tala, v. a. och n. 1) tala, t., abs. VG.* 
U.* ME. Æ. 6: 6; St. R. 2: 4. t. vij> man, 
VG.* t. (ilia, oloflika, lastelika up) a 
man 1. til mans; Bj.* St.* Chr.* t. olof
lika ella göra last manne, St.* t. smæ- 
lik ord, Chr.* taker 1. kan ]>æt talas, 
o: sägas, omtalas, ÖG.* ME. Æ. 9; St.* 
Jfr. Fortale, Samtalan. talas (dep.) vi- 
Jer, talas vid, tala med hvarandra, ÖG.* 
VM.* ME. B. 7:3. 2) föra talan (vid dom
stol). t. til man 1. mans, VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* ME.* t. a mal, ailing, iorji 
&c. U.* SM.* VM.* H.* ME.* t. uppa mal, 
U* t. talu sina, VM* ME* Chr. Tg. 23. 
t. ubudna talu, VM * tali hvat han vil, 
U.* ÿæn sum J>ær til talar, o: anställer 
rättegång därom, SM.* hans bref som 
han skal metli t. til svarandens, hans 
skuldebref hvarpå hans käromål grun
dar sig, St. Kg. 11: i. tali samu lagh til 
godset &c., utfore sitt käromål mot den 
frånvarande gäldenären§ gods likasom 
mot honom själf, Chr. Kp. 14. Jfr. A-, 
Til tälft*

Tala, f. 1) = tal 1. (Isl. =). Se Talu 
man. 2) talan inför domstol, eg. kä
randens, men äfven det som svaranden 
genmäler mot käromålet. U.* SM.* VM.* 
Sk.* ME.* veta 1. gæra talu, VG.* tala 
talu, se verb. Tala 2. sætia andrum talu 
sina i tuender, VM.* talu til taka, fram- 
halda, skipta, H. pg. 6: i. ok far han 
at talu ratte, och han får (dessa bö
ter) vid lagligen anstäldt åtal; annor
lunda synas dessa ord svårligen kunna 
förklaras, H.* Jfr. Stæjia 3 : A-, Of-, 
Til-, Tvætala.

Talan, f. 1) = tala 2. SM.* Chr.* 2) 
åtal. komber t. a hionalagh, Sm.* 3) 
talan, rättighet att kära i en sak. taka 
annars mans t. til sin, St.* — Jfr. A-, 
Til-, Tvætalan.

Talaut, fl (af laut, se Löt) jord (eg. 
betesmark) belägen vid väg. G. 64.

Talgher, m. talg. U.* SM.* ME. Kp.

3: pr; St. Kp. 3: pr; 14: 3, 4; 34: i; Chr. 
Kp. 3.

Tålle, se Tulle.
Talu man, m. (aftalal) uträknare, som 

uträknar (skyldskap); ej taleman, så
som Locc. trott, havi framme tva -nuen, 
H.*

Tamber, adj. tam. U.* ME. pj. 34: pr. 
och not. 23; St.* Chr. Tj. 35: pr. Jfr. 0- 
tamber, Otama fæ, Tæmia.

Tamder, se Tæmia.
Tan (pl. tænder), f. tand. VG. I. S. 4: 

5; U.* SM.* H.* Bj.* ME.E}ds.39: pr; SV1. 
8: pr; St. SV1. 11. Jfr. Fram-, Hæst-, 
Svinæ tan; Ilunder, Tander.

Tander (pl. tender), m. = tan. G.*
Tanke, m. tanke. Se Mistanke.
Tanna spur, n. tandspår, märke efter 

en tand (då någon blifvit biten). G.*
Tapa, tappa, v. a. med daf. 1. acc. 1) 

eg. tappa något som faller. ÖG.* 2) i 
allm. förlora. VG.* U* SM.*Sk.*G*ME. 
B. 35: 4; pj. 32; St.* Chr. B. 48:5. t. væÿ 
sin, förlora sina vadepänningar som man 
erlagt, då man förlorar saken, VM.* t., 
abs., tappa vadet, om den som i rätte
gång vädjat, 1. mot hvilken vad blifvit 
erlagdt, ME.* Chr. Tg. 37, 39: pr. vinna 
æller t. j>rim 1. sæx markum, o: vade- 
pänningarne, VM.* t. (dein) )( vinna, 
förlora en rättegång, U. p. 5: 7 ; SM.* 
ME. Egn. 35 ; Chr. J. 32. hvat hun (n. de
la) vinder æller -ar, o: byn, som är 
part i saken, vinner &c., om ej hun 
tillkommit genom skriffel för byn, U. 
J. 22 ; H. J. 16. vinna æller t. i fælaghe, 
Sk.* t. )( vinna, på dobbel, St.* t. si- 
num vitsorjmm, IL* Jfr. Bort-, Fortap
pa; Liftapilse. 3) tapas, v. dep. omkom
ma. SM.*

Tappæ, v. a. tappa (vin &c.). t. vin 
(æller öl ud), n. till försäljning, Sk.*

Tar, m.? tår. ærva barn sit mæj t. 
ok trægha, allitt. SM.*

Tassal, m. ? knapp (Eng. tassel) 1. spän-
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ne, hvarmed en fruntimmerskappa sam- 
manhålles (jfr. Möller, Mhd. Wörterb. 
o. tassel). G. 65, där det stadgas att 
detta slags prydnader må vara förgyll
da, hvaraf kan slutas att d. o. här ej 
kan betyda en silkestofs, såsom det af 
Ih. blifvit förklaradt. Då gullat i G. 
nämnes i sammanhang med -la, likasom 
i Ä. Fr os IL. IX. 0. {NGL. I. 210, 211, jfr. 
282) gullaö förekommer i förbindelse 
med assala, kan det synas som om sist
nämnda ord vore d. s. som tassala.

Taverne, tæværne, n. (af Lat. taber- 
na; E. tavern) värdshus, gästgifvare- 
gård, krog. Sk.* ME.* St.* Chr.*; på först
nämnda ställe är d. o., genom förväxling 
med tævæ, hynda, i yngre hss. öfversatt 
med hunde. -nis husbonde, Chr. Kg.27:2.

Tavernere, tæværnare, m. = hærbter- 
ghare. ME.* St.* Chr.*

Tævernis hus, n. hus som hör till en 
gästgifvaregård 1. där krog hålles. Sk.* 
Chr.*

Tea (te), v. a. 1) te, visa. VG.* ME. 
Kg. 19; Chr. Kg. 20. 2) tillkännagifva. 
ME. Kg. 12: pr; Chr. Kg. 13: pr. te sina 
gerning, ME.* Chr* Jfr. Bete.

Tegha skipt (tcghskipt), f. = tegher 2. 
)( aker skipt, U.* VM*ME* Chr.* Jfr. 
Tegh skipter.

Tegel, se Tighil.
Tegher, m. 1) teg, andel jämte gran- 

narne i byn, af åker och andra egor. 
VG.* U. V. 6:4; 9:2; SM.* tompt jer tcghs 
mojir (jfr. Mojir), SM. B. 11: l ; VM.* 
2) andel i äng in. m., men ej i åker. 
)( aker, ME.* Chr. B. 14: pr; 16: pr; 41:1. 
)( akermal, Chr.* Jfr. Rör-, Skogh-, 
Ængiategher; Tegha skipt.

Tegn, se Tekn.
Teghskipt, se Tegha skipt.
Tegh skipter, adj. delad i tegar. t. 

skogher, U.* Jfr. Tegha skipt.
Tekn (tegn, Sk.), n. tecken, märke. 

Sk.* Chr.* Jfr. HovoJ tekn, Jartighni.

Tenkebok, se under J>æ-,
Testament, n. testamente. VG. II. K. 59; 

U. Kk. ind. 14; c. 14: pr. not.47; SM.* VM. 
II. Kr. 13: rubr.; H.* Bj.* St.* som urskils 
i -to, o: i cap. om testamenten (n. Æ. 
19.), St.*

Tez, utan tvifvel tillkommet genom 
skriffel, troligen för til, så att här skulle 
läsas slaar til blodviti (jfr. VM. II. Kg. 
4: pr.), VG.*

Ti, se Tiu.
Tidh, se Tijer.
Tidare, se Titt.
Tigher, se Tiugher.
Tighil, tegel, n. tegel. St.* Chr.*
Tik, f. tik, hynda. Sk.* Jfr. (iarjtik.
Tiker, se Taka.
Til, præp. med gen. acc. 1. dat. 1) till 

(ställe, person, sak, ändamål &e.). t. 
kirkiu, Jings, borjs, föju, biskups, sy
na (gen. af syn) bolaghstæmnu &c. VG.* 
ÖG.* U.* SM* VM.* G.* Sk. I. 3, 68. sva 
langt Jcra skæl liggi æ t., a: på ömse 
sidor stöta till qvarnstället, SM.* ær 
æi sialver (n. komin) t. svara (jfr. Svar), 
VM.* han hör klokko liudh t., n. till 
stället där han är, Sm. 4:1. not. 64. sia 
t. (mans), SM.* Jsen sum t. (n. annars) 
hiog, o: högg 1. slog åt den andre, ÖG. 
Vap. 17, 23. pr. Jæn ter gipter ær til 
(kono), VG.* giva t. kirkiu, ÖG * man- 
ni t. handa, = til mans, se Hand 2. barn 
t. namns sighia, se Sighia. giva garj t. 
hindradags gjef, VG * döma t. (hugs ok 
t.) hanga, se Hug, Hangi. lydugher t. 
skalla ræt allan, se Skalla rætter. svær- 
iæ 1. vitæ t. væghte, bestämma och ined 
ed bekräfta hvar vägen skall läggas, 
Sk.* sværia Je barkin til Je ek, se 
Sværia. til hvario the törftoghe æru 
h tels t, livad som hälst de behöfva, St.* 
t. ens rættæ mælt, se Mæla 3. dyrvas t. 
föra, ryva kc., se Dyrvas. sökia man 
til ættar bot, o: lör att utbekomma des
sa böter, VG. II. Dr. 7. eig næma t. (n.
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hælghis bot), gæra siunaetting t. skuld de led, G.* tanna spur hver, hvern slegh, 
sinna, \ G. 1. Md. 3:4; II. R. 16. sökia land- bain 1. rif hvert t. fiugura, G.* byt half 
boa t. afraja, U.* bejas t. kirkiu, sô- mark hveria til mestu bota, ända till 
ka att blifva kyrkoherde, U.* bejas högsta böter, troligen 2 marker, de 
t. fsrstikonn sinni, laghsökis t. sak sin- högsta böter som nämnas i detta cap., 
na, SM.* kallse ofna arvse 1. a bondsen således icke mera, om än mera än fyra 
t. gialdse, Sk.* svserise t. (n. brsendse- snören voro afslitna, G. 23: 2. viti fæ 
stiij>), göra don ed som fordras för sit til Jriggia I. sex marka, o: han må 
att få brandstod, Sk. I. 214. han graver svärja att det rånade tinget var värdt 
®y t* Jew, 3- för alt komma till räf— 3 1. 6 marker (men ej däröfver), VM. 
ungarne, Sk. halda lassi hans t. siex I. pj. 16: l. vsejia t. jriggia &c. marka, 
»yra, o: lill dess han betaler sex öre, vsej fram kasta t. Jrca marker, o: va- 
G.* sighia t. lagha I. eja, sigbia bon- depänningarne skola stiga till detta be
da t. iorj sinna, &c., se Sighia I, 2. tolf lopp (men mera må ej fordras), VM.* 
1. tiiighu marker t. vadha, o: som höra t. lukins, se Lnka2. alt t., se Alder 1. 
till 1. bötas för våda, St.* paenningar (æ) t. Jses, till dess (att), VG.* U.* SM. 
standa t. borghan, o: till alt vara i Kk. 15:4; B. 9:1; VM. I. Kr. 9:5; II. M.22: 
qvarstad, ÖG. B. 33. skipajer t. at net- pr; H. Kg.6:2; G.8:pr; 26:1; Sk.III.epil.; 
ta, Jungt t. at lita, U. Conf. mander V. 8. jfr. j>ær, part. rel., Ær. 3) tillika 
gierir t. sakar, gone nokat t. brnta, o: med, jämte, böte tolf öra t. leghunna, 
något som. hör till brott I. är brott, G.* o: jämte legan som han skall betala, 
Sk * sværia, bæra fæst &c. in t. mans, St* 4) hos. man ligger sinker 1. lik 
se In, Intil. Jær t., se pær. t. för ligger t. mans, U.* gæsta t. bonda, SM.* 
Jaer t., då Jaer är uteslutet, förekom- paenninga & c. t. annars in læggia, sein 
mer ofta, t. ex. han havir biskups lof laeggia. Jer sum Jæt ær insat t., a: 
(n. Jær) t., VG. I. K. 12: pr, l; maen t. hos hvilka, ÖG.* 5) i, på, vid (= T. zu, 
leghia, U.Kk. 7: 4; hava t. lysninga vitni Holl. te), t. land ok vatn I. strand, Sk.
1. tva vitnis maen, VM.*; Jaen eig (n. V. 5: i; 6:53; Chr. Eds. 42: t. t. rætta 
Jær) t. giörde, som ingen ting gjorde svara, vid 1. inför rätlen, Chr. J. 30: 4. 
i den saken, VG. IV. 19:1. bakum, ovan, sias 1. vardha slaghin t. stupu I. stok- 
nijan t., se Bakum &c. Jfr. Falla, Ban- ken, Bj * St * sias t. kagin, Sk * 6)
ga, Ilöra 3, Kalla, Kraevia, Kaera, Lagh- till, i anseende till. t. alz rætæ, Sk.* 7) 
Jinga,Liggia,Maela2,Pröva,Sværia,Sökia, mot. göra hemsokn, gaerning, gaerj &c. 
Tala, I tantil, Vita, Vitna, Vaena, pinga. t. mans, VG.* ÖG.* U.* SM * VM. 1. pg. 
2) ända till. t. qvaels, lardagha, olafs- 5: i ; St. Kg. 12: 2. annurlund kan gaeras 
mæssu &c. VG. I. K. 2; A. 4: pr; ü. J. 12: t. haenna, o: brytas mot henne, ÖG. Vap 
pr; Sk. I. 75; III. Epil. t. iamlanga, se 14: i. tala illa I. lastelika t. mans, Bj.* 
Jamlangi I. t. atmelis, G. 20: 5; Add. 4. St. Kg. 12: 3. gaera vael t. annars, ÖG.* 
t. Jaes tima, G.* t. tvaeggia ora, Jrig- fylla sar, ransvaerk, vitni til mans (jfr. 
gia marka, ak erlass, halfs vereldis &c. Fylla 3, 4), U. M. 30:5; 32: pr; V. 16:1. 
VG. I. Md. 8; B. 7; FS. 5:3; FB.8.&c.;LL* tolf alnar t. öris, o: svarande mot, ÖG. 
SM.* VM.* H.* Bj. 5:1; 18,39:1; G.* Sk.* Dr. 16: 2. Jfr. Bryta5, Yaerka. 8) adv:er 
St.* manni bran t. siax örae, d: sex öres a) betecknar t. att något finnes 1. är till
värde, Sk* t. JriJia &c. mans, se Ma- städes. t. vara, VG.*ÖG.*U.*SM*VM.* 
Jer 1. t. liar Ja (n. mans), ända till fjär- H. Kk. 17: pr; Sm. 7: 3 ; 9: l ; G.* Sk.* St.*
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hvat han ær t. ella borto, St.* en tiaiif- 
nader ier ey .alder t., ora ej allt tjuf- 
godset är i behåll, G. Add. 5: pr. t. vin
nas, se Vinna. t. hittas, SM.* haver 
hon iorj t., haver egh bonden annat t., 
hava (n. gojs) t. at böta, haver Jæn 
inan æi sva mykit t., yitni, pænninga, 
ra ok rör t. hava &c. ÖG. G. 6: l; 14:1; 
Vap 37,39:1;U.* SM* VM. II. Kr. 7: pr ; 
H. M. 28: pr; J. 3; Bj.* Sk.* som gærna 
vil gælda ok haver eig t., o: har ej att 
betala med, St.* æ hvat Jön aghu min
na æller mera t., hvat Je aghn pæn
ninga t. æller ei, SM.* b) ulmärkes 
därmed ett visst förhållande till något 
annat som lägges till grund för en jäm
förelse (nästan alltid efter conj. sum 1. 
æptir Jy). sum brut ærn t., sum gen- 
gærj virjis t., sum æghandans domber 
ær t., sum Jæt ær vært t., æptir Jy 
gæf &c. ær t., sva sum (Jæt) gamalt ær 
t., hvar sva sum (han) byrjajer 1. æ- 
ghande ær t., ficc. VG* U.* SM* VM* 
H* Bj.* G* Sk* ME. Kg. 26, 31; B. 33: 
pr. &c. hvar sum (han) a t., o: i för
hållande till den andel han eger (i qvar- 
nen &c.), ÖG.* sum vangæ æræ t., ef
ter som vångarne äro tre, två 1. en, 
såsom i det föreg. säges, Sk. I. 74. æi 
mera æn brutin varu t., U.* sva sum 
loter bær t. &c., se Bæra 1. c) därtill, 
därjämte (jfr. 3 ofvf.). ok Jre marker 
&c. t., Sk* St. Kp. 23: pr; Sk. 7: pr. ok 
æn virning t., ok sva t. æller logh æl
ler fæ, Sk.* ok slik tu t., se Sliker 1. 
9) conj. till dess att (= t. Jæs, med ute
slutande af Jæs, se under 2 ofvf.). t. 
enge sun dör, fæsta hans ær int, hin 
komber, dagher taker at lija fram &c. 
VG.* ÖG.* U* SM* VM.* Sm.* Bj.*Sk.* 
ME.* St. Thj. 4. æ t., ända till dess alt, 
se Æ. alt t., d. s., se Alder 1.

Til agha, se Tillagha.
Til bejas, v. dep. begära, göra an

språk på. SM.* Jfr. A hejas.

Tilbinda, v. a. (af binda 4) 1) öfver- 
tyga, öfverbevisa. ME. pj. 20; St.* Chr.* 
vara 1. varja laghlika -hundin, ME. B. 
28: 7 ; DrVl. 28. 2) bevisa, andrum thiuf- 
nadh t., St.* inedh vitnnm -bundin sak, 
St. DrVl. 11: i. — Jfr. Til bundin.

Tilbiuja, v. a. tillbjuda, erbjuda. ej, 
kost, fult &c. t., OG. B. 17: 1; 34: i; U.* 
SM.* Sk. 1.142; St.* Chr. J. 31: 2. ræt t. 
(jfr. Rætter 1), ÖG. B. 17: l. not. 61 ; SM.* 
ME. B. 37: pr. æn han biujer til (n. 
værj), hiuJer Jæn ei (n. værj) til, 
U.* ME.* han skal t. (n. vaja cj), t. 
sik at föja &c. VG. II. Add. 11: 10; III. 
76; U. V. 10: 2; Chr. B. 14: 4. til binJas, 
dep. (impf, böz til, sup. til bujiz), er
bjuda sig. U* SM.* VM. II. B. 17: 3; pg. 
18:1. Ja skulii synamæn -as, n. att af- 
gifva sitt edliga ylrande (ej att hålla 
synen, ty det skulle hafva skett förut), 
SM.* Jæn væri saklös sum -Js, n. att 
värja 1. fälla, H.*

Til bundin, adj. (part. pass. af tilbin
da) förbunden, skyldig. SM*

fil buj, n. tillbud, erbjudande. Iæ- 
kis t., erbjudande af läkare åt en så
rad, U.* SM.* t. fore drap, erbjudande 
af dråpsböler, U.* SM.* fylghia (lagha) 
-Ji (i vaja), tillbjuda och gå vådaed 
(jfr. Buj 5), U.* SM.* VM. II. M. 7: 3. 
fylghia eje ok -Ji = fylghia ejabuji 
(jfr. Asker 2), SM * falla 1. fallas at -Ji, 
se Falla 4, 9. c. dör banin 1. fæ i -Jinu, 
om kreaturet, som skall erbjudas måls- 
egaren, dör inan detta skett, U.* H. M. 
1: 2.

Til bæra, v. a. 1) (af bæra 7) eg. fö
ras, komma till; tillkomma, tillhöra. VG. 
II. K. 60; III. 28; U. Kk. 18: pr; V. 2: 4; 
SM.* VM. II. B. 2: 4; 21. Jæn kræver til 
arfs (n. sum arf) -bær, H.* hvart æp
tir Jy Jæt ær byrjum -boret, o: som 
det genom släglskap har tillfallit ho
nom, VM.* sværia hvem Jæt -bær, o: 
hvilken af sockneboarne det tillkom-
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mer att laga öppningen på kyrkegår- 
den, H.* 2) bära till, inträffa, sannin- 
der bser sva til, sanningen inträffar där
med, det befinnes vara sannt, Sm.* 3) 
tilbæras, v. dep. impers. = atbæras. 
Chr.*

Tilböra, 1) v. a. m. dat. = böra 1. thet 
barnoinin böre til, arf som barneno -bör,
St. Eds. 19: pr; 20: 2. thet honuin -bör, 
o: åligger att göra, St.* hvat plagho 
honuni -bör, livad straff som tillkom
mer honom, ME. Kg. ind. not. 81. 2) v. n. 
och impers, vara tillbörlig, böra vara 
1. ske. nm then tima (n. sum) -bör, hvat 
(bot) tlier -bör, epter thy (som) -bör, 
St.*

Til döma, v. a. lilldömma. ME.*
Tilegna (tillsegna), v. a. I) tillegna. 

t. sik iord &c. Chr.* t. presti kirkiu, 
Sm.* 2) tillägga, påbörda (någon en 
gärning). Chr.*

Tilfa, v. a. (af fa 5) skaffa. SM.*
Til falla, v. a. tillfalla, utfalla (om arf). 

loter 1. arf falder (manni) til, VG. II. 
Add. 11: pr; U.* SM.*

Tilfollen, adj. = fallen 2. Chr.*
Til fara, v. n. fara 1. flytta till ett ställe. 

VG. I. A. 4:2; II. Add. 7:25; ÖG.*(u. Fara). 
Sk.*

Tilflya, v. a. skaffa. SM.*
Tilforn (tilforne, til förren, til före

na), adv. tillförne, förut. Sk. I. 6. not. 9; 
23. n. 69; 86. n. 21; V. 6.14, 27. &c.; St. 
Add. A..

Til fulla, v. a. = til fylla. SM.* VM.* 
ME. Kp. 8.

Til fylla, v. a. fylla, tillägga (livad som 
fattas). U.* SM.* VM. II. Kp. 10: l; Sk.* 
ME. Kp. 8. not. 57 ; Chr. Kp. 11.

Til föra (til fyra, G.), v. a. tillföra. U.* 
G. 3: pr; Sk.*

Til fö]>as, v. pass. tillfodas, tillkom
ma genom födsel. U.* SM.*

Til ganga, v. n. 1) gå till, inställa sig. 
minunga mæn hava ok t., o: med dem

inställa sig på tinget, såsom på ett an
nat ställe säges minunga mæn til Jings 
föra, H.*, där för t. skrifves -gu, lika
som på flera ställen skrifves u för a 
1. æ (se H. föret. s. IV). Jfr. Ganga 1. b. 
2) inträffa, hända. G.*

Tilganga, f. gående till någon 1. till 
ett ställe, t. ok fraganga (jfr. Fraganga), 
IL* SM* VM. II. Kr. 21.

Tilganger, m. = tilganga. U.*
Tilgiva, v. a. gifva till, tillägga, burn 

manga pænninga hvar andrum tilgaf, 
huru stor mällangift i pänningar den 
ene gaf den andre vid skiftet, St.* gi
vi til epter .. mætsordhnm, återgifve öf- 
verskottet 1. fy lie bristen efter som pan
ten vid värdering finnes vara mera 1. 
mindre värd än gälden för hvilken den 
hade hlifvit pantsatt, St. J. 1: l.

Tilgæf, f. 1) gåfva som enligt VG.* 
vid fästning gafs åt qvinnans släglin- 
gar (utom giftomannen), )( vingæf, med 
hvilket namn samma lag endast beteck
nar det som gafs åt giftomannen ; de så 
kallade tillgåfvorna voro förvärfvade 
ÿaghar firi first ær skilt ok handum 
saman takit, o: så snart fästningen skett, 
men vängåfvorna (vingævar) ej förr än 
jicr koma bæÿi a en bolster ok undir 
ena bleo; af dessa bestämmelser kan 
man sluta till hvad det var som i VG. 
kallades t. och vingæf, då härmed jfs. 
det som säges i ÖG. G. 10: 2, att fræn- 
dcr hava vingæf sina int ÿaghar fæst 
koniber a malit giptaman egh förra æn 
Jjön koma ba]>in a en bulster ok un
dir ena blöiu; man ser n. häraf att ÖG. 
under benämningen vingæf inefatlar äf- 
ven det som i VG. kallas tilgæf; och 
då o/u den vingæf som gafs åt frän- 
derna stadgas alldeles d. s. som VG. 
säger om tilgæf, och däremot om den 
vingæf som gafs åt giftomannen d. s. 
som VG. säger om det som där kallas 
vingæf, så kan häraf med säkerhet slu-
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tas att skilnaden mällan tilgsef och vin- 
gscf i VG. är den här uppgifna. Det 
som i de N. och Isl. lagarne kallas til- 
gjöf är helt annat, och de därom före
kommande stadganden höra således icke 
hit. 2) städja. VG.*

TilgiarJ», f. tillägg, tillökning, han kal
lar a t. ])ser til giorjie, den som hade 
gifvit tillökning, fördrar tillbaka det som 
var gifvet (och påstår att del icke var 
gifvet såsom tillökning, och att inehaf- 
varen därför icke har rätt att behålla 
det). Sk.*

Til görse, v. a. tillägga, gifva tillök
ning. Se Tilgiarj).

Til lialda, v. a. tillhålla, framhålla, 
framställa. Se Sksel 6.

Til hitta, v. a. påhitta, uppfinna, ny 
lagh t., U.* SM.*

Til hsella, f. sluttningen af ett bärg. 
H*

Til höra (til hoyra, G), v. a. in. dat. 
tillhöra. VG. IV. 12,19:1; ÖG. Vap 14: 
1 ; U. V. 6: 1; 23: pr, 2. not. 62; p. 9: pr; 
SM.* VM. I. Kr. 15 ; II. Æ. 10: pr ; G.* Sk.* 
ME. Egn. 29:1; St.* then honom -rer, a : 
hör till hans hus, Chr.* the bot (n. som) 
-rer them skadha &c., o: som därför 
skall bötas, St. Sk. ind. 9. epter thy -rer, 
a: såsom det tillhör dem 1. deras äm
bete, om ej -rer bör vara til bör, så
som i en del nyare hss. läses, St.* i 
nsempd Jicrc Jtsessi orji höra til &c., a: 
som dessa ord angå, hvarom nu är la- 
ladt, U. Kk. 22: 2.

Til kalla, v. a. tillkalla, granna, sy- 
nanuen, syn &c. t., VG. II. Forn. 30; U. 
29; IV. 20: 3; SM.* Bj.* Sk. I. 135, 150; 
IV. 54; St.* Chr. B. 27: 3.

Til koma, v. n. och v. a. m. dat. 1) 
tillkomma, komma till ett ställe. VG. I. 
J. 3: pr; p. 12: pr. &c.; ÖG.*(u. Koma); 
U.* SM.* VM* H.* Sm.* Sk* ME. Egn. 
30: pr; Ef>s. 46. &c.; St. R. 12: 2; Thj. 6; 
Add. B. then som -mber, n. till här

bärget, St. Kg. 13: 3. barn komber til, 
a: till verlden, födes, VG. II. Add. 12: 
pr, 2. huru ]>set (n. barn) ser -mit, hu
ru del hälst har tillkommit, n. utom äk
tenskap, ÖG. Æ. 13. iorj ser (mse]) arf) 
-min, a: kommen till sin égaré, (genom 
arf 1. på annat sätt) kommen i hans 
ego, VG. III. 112; U.* ME. Egn. 11. serft 
eller köpt eller huru thet ser -mit, St.* 
huru gseld hans sern -min, huru hans 
skulder uppkommit, huru han råkat i 
dem, St. R. 15. lagh seru -min, a: an
tagna, U.* SM.* Men til koma gen- 
gser]) sinna, Sm. 12: i, är skrifvet för 
koma til g. s., likasom i stunda vserul- 
dena för stunda i vscruldcna, 3: 2; til 
liggia bolbysins, ÖG. Æ. 10: l. &c. 2) in
träffa, hända, ske. VG. II. Dr. 11; Add. 
13: l; U.* SM.* VM.* H.* ME.* St. B. 18: 
1; 22: 4; Kp. 24: l; Eds. 12; Chr. B. 45:1. 
huru lian (n. va])i) hselst -mber, ME. 
SVp 5. sum hans mal ser -mit, se huru 
thet (n. malit) -mit ser, a: som 1. huru 
än målet är beskaffadt, ME.* St. R. 12: 
3. hötse som -mer, a: efter sakens be-, 
skaffenhet, Sk.* 3) förmå, kunna göra. 
leghe .. sva som han -mber, om här ej 
bör läsas vi]j komber, VM.*

Til ksera, v. a. = ksera (til mans, se 
K aera). ÖG. B. 33; U.* SM.* VM.* ME. B. 
4: 2; Chr.*

Til ksera, f. = talan 3. biskuper a -ru,
U.*

Til kömd, se Tilqvsemd.
Til lagh, n. pl. (af liggia til, se lig

gia 6) tillhörigheter. skogher seller vatn 
seller annur nokor t., a: något annat 
som hör till byn, H.*

Tillagha, tillsegha (tilagha, til agha, 
SM.), f. 1) (merendels pl.) särskilda in
komster (för kyrka och prest, utom 
tionden). )( tiund 1. tiundi,U.*SM* VM* 
Sm * kirkiu -ghur ok prsest (för prsests 
1. prsesta), U* SM. Kk. 10: 2; VM. II. Kr. 
12: 2. 2) pl. = til lagh. ME. Egn. 1: l;
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Chr. J. 1:1; 10: pr. not. 21. -ghur sum (in) 
til liggia bolbysins, se Bolbyr.

Til lata, v. a. 1) gifva I. lemna till, 
släppa till, hælaghdome late biskop til, 
a: gifve till kyrkan då han viger hen
ne, Sk.* flsesta Je pænninga &c. Iset 
han til, VG. IV. 16:12. dagsværki t., U.* 
SM.* VM. II. Kr. 1: pr. lati oyk til, G.* 
2) låta komma till, loyski later tnmling 
til, a: är så stor att den lemnar rum 
åt tummen att läggas därpå, G.* 3) läg
ga till. Sk.*

Til leda, v. a. = leda til nians (se Le
ja 1. b). Chr.*

Til læggia, v. a. lägga till. Bj.*
Til læghi, n. pl. = til lagh. H.*
Til mana, v. a. uppmana. SM.*
Til mæla, v. a. eg. tilltala; I) begära 

qvinna till äkta och trolofva sig med 
henne. ÖG.* at han (n. hans fader) mæl- 
te til, ÖG.* 2) = mæla til mans (se 
Mæla 2). VG. II. p.52; ÖG.Kr.3:l; ES. 8.

Tilinæli (till mællæ, H.), n. tilltal (in
för rätta), giva 1. lä t., VM.* svara t. 
sinu, svara på det käromål som rör 
honom, VM.* Jola Jingstæmnn 1. stæm- 
ningar ok (full) t., SM * ælta annan af 
lagha -lum, drifva bort någon från lag
ligt tilltal, a: från någon sådan förrätt
ning som hör till målets utförande, t. 
ex. då han kommer för att stämma den 
som han vill tilltala, 1. då han rider 
till tinget för att utföra sin sak, )( æl
ta annan af Jingstæmnu, a : från själfva 
tinget, VG.* ÖG.*; på senare stället upp
räknas de fall som skulle vara inefat- 
lade under denna benämning (jfr. mina 
Jur. af k. s. 98); men i ME.* St. Eds. 15: 
pr; Chr.* förekomma i sådan samman
ställning lagha t, och Jingstæmna 1. rads- 
stuvu stæmna såsom synonyma, hvaraf 
synes att orden ælta annan af lagha 
-lum där hafva fått en inskränktare 
bem., och endast betyda alt drifva bort

käranden från tinget 1. rådstugan, hæm- 
nas a lagha t., o: därför att man afen 
annan blifvil vid domstol tilltalad, U.* 
SM.* H. Kg. 1: i. utan dom ok lagha t., 
utan alt hafva anställt åtal och erhållit 
dom, SM.*

Til namn (gen. -ms för -mns), n. titel, 
värdighet, karl konunger .. nöt sins fa- 
Jurs -ms, o: konunga värdigheten, VG.*

Tilnæmpna, v. a. nämna till (något). 
Chr.* Jfr. IVæmna 4.

Til pynta, v. a. = pynta. Chr.*
Tilqvæmd, til körnd, f. (af til koma i) 

tillkomst, ankomst. ÖG.* Sk.* i sinni t., 
n. till regeringen, SM.* -da sij, G.*, 
bör troligen vara -d sina, om ej -da 
skall hänföras till en nomin. -di, m., då 
sij bör vara sin.

Til ryggia (til riggia), adv. (af ryg- 
ger) tillbaka. Chr* hvilikin Jcra t. gan
ger, a: förlorar saken, tappar, Bj. 7.

Til rækkia, v. n. = rækkia 2. SM.* St. 
J. 15: pr; Chr. Kg. 25: pr; 32: i; Tg. 27: 
pr; DrVI. 16.

Til saman, adv. tillsamman. VG. V. 2; 
Sk.*

Til sea, til se, v. a. tillse, efterse, haf
va tillsyn. U.* Sk.*

Tilseu man, m. en som har tillsyn med 
något. ÖG.*

Til sighia, til sæghia (sup. -saghat, part. 
pass. -saghjer), v. a. m. dat. 1) tillsä
ga, underrätta, tillkännagifva, äfven med 
afseende på något som skall göras. VG.* 
ÖG* U.* SM* VM.* H.* Sm.* Bj.* G* 
Sk. I. 139, 155,186,187,203; IV. 54; Add. 
B. 3,5; ME. G. 4; pg. 20: pr; DrVl. 8: pj. 
31; St.* Chr.* (a) andru (n. Jingi) 1. 
ajriim (Jingsdagh) t., a: gifva tillkän
na hvilka som skola gå eden (likasom 
det angående vitnen som skola svärja 
säges lata sea, se Sea 1), U * manni t. 
mæj taka sinum, n. om ed som man 
skall gå, U.* för æn til ær saght, n. 
om edens verkställande, ÖG.* eghan-
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da t. til iorJ sinnar (jfr. Sighia 1), U.* 
sum lagh til sæghia, a: stadga, VG. I. 
Md. 1: 3. taki engin utan som lagh til 
seghia, a: stadga ora den som är måls
man för en annan, St. Kg. 14. aker a 
æng t., o: likasom tillsäga 1. visa än
gen huru hon skall delas, U.* VM. II. B. 
2: 6; ME.* Chr. B. 6. sigher sva tal til, 
o: utvisar, se Tall. a*ghe sva mykit i 
sio sum hans bolstajer sigher til, o: 
som hans vid sjön belägna jord utvi
sar, ME.* Chr. B. 26: l. sva langt som 
tæsse thry righe tilsiæ, a: utvisa, sträc
ka sig, Sk.* 2) medgifva, tillåta. Sk.* 
St. Kp. 20:1.

Til skicka, v. a. = tilskipa. Chr.* 
Tilskipa, v. a. förordna till något. ME. 

Kg. 31 ; St. G. 1. not. 51 ; 15: l ; Chr. 15.
Til skura, v. a. räkna 1. bestämma att 

tillhöra något. G.*, där T. öfvs. i part. 
pass. har czu geschrebin.

Tilstandere, m. hemulsman. Sk.* 
Tilstædhia, v. a. tillstädja, tillåta. St. 

Add. A.
Tilsykia, v. a. (af sökia) = sökia 2. G.* 
Til sæghn, f. (af sighia til eja, se 

Sighia 1) tillsägelse; förekommer endast 
om tillsägelse angående eds verkstäl
lande. Ja a cjrin andra t., ny tillsä
gelse skall ske om edens verkställande 
en annan dag, ÖG.* ej ganga i förstu 
1. at JriJiu t., o: då tid till dess verk
ställande första 1. tredje gången blifvit 
utsatt, ÖG.* lita at samu t., se Lita 3. 

Til sætia, v. a. tillsätta, tillägga. U.* 
Tiltala, v. a. = kæra (til mans). VG.* 

U.* SM.*
Til tala, f. 1) = kæra. ME.* Jfr. Til 

talan 1. 2) = talan 3. SM.* St.*
Til talan, f. 1) = kæra. ME* St.*; på 

senare stället bör dat. pl. -lum hänfö
ras hit, och ej till til tala, hvilket ord 
ej på något ställe förekommer i den 
äldsta hs:en af St.; och för Herum-lum 
i R. 11. hafva några hss. Here -lan (och

ej -lur), där således d. o. förekommer 
i acc. pl., 1. ock sing, står i st. f. pl. (jfr. 
ME. föret. s. XCVIII. not. 3.). 2) = talan 
3. SM.* St.*

Tiltalandi, m. (part. af tiltala) käran
de. )( svarandi, VG * U.* H. Æ. 16:1; p. 
3:1; ME. pg. 14: 1 ; Chr. Tg. 23.

Til tyghia (part. pass. -ghder), v. a. 
öfverfyga, öfverbevisa med vitnen. St.*

Til vara, v. a. = til sighia 1. ÖG.* U.* 
Sm.* præster skal.. klokkara laghicka 
t., n. om det som klockaren skall göra, 
Sm.*

Til vinna (part. pass. -vunnin), v. a. öf- 
vertyga, öfverbevisa. man laghlika t., 
mæj laghum -as, var Ja 1. vara (lagh
lika) -vunnin (mæj tvein 1. sæx man- 
num, mæj sæx manna vitnum &c.), U.* 
VM.* H.* Bj* ME.* St.* Chr.'*

Til vitna, v. a. I) genom vitnesmål 
fälla en anklagad (om vitnen). sæx mæn 
skulu han t., U.* Jer sum Je sæx til 
vitna, U. M. 9: 4. not. 59. 2) öfverbevisa 
med vitnen. -as mæj vitnum, sæx man- 
num, tvem mannum ok iiughurtan man
na eje, U.* H.* varja laghlika -ajer, 
U.*

Tilværia, v. a. genom ed försvara (åt 
sig), havi vitsord sik (dat.) t., n. det om
tvistade linget, Chr.*

Til Jrængia, 1) v. a. tvinga, nödga 
till (något, om nöd 1. trångmål). VM. 
II. J. 15:3; G.* Chr.* 2) v. impers, omträn- 
ga, vara af nöden, utan eghandin (acc. 
för -dan) kunni t. siælvan a boa, SM. 
J. 10: pr. om them -gde, o: om det blef- 
ve dem nödigt alt begära hjälp, St.*

Tillsegna, se Tilegna.
Til ökia (til anka), v. a. tillöka, lägga, 

till. U* G.*
Tima (tymæ, Sk. præs. timar, impf, 

timade, timde), v. n. timma, hända. Sk.* 
ME.* St.* dir. B. 37:1; DrVd. 1: pr; 3, 4; 
SVd. 6: pr. ok timadhe epter daghen, 
skedde sådan skada efter den dagen
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som blifvit honom förelagd, St.* timar 
therra mællen, sker något emot det för
utnämnda förbudet, St.*

Timber (tymber ; timbri, Sk.), n. tim
mer. VG.* ÖG.* U * SM* VM. II. B. 14: 
l;H.* Bj.* G.* Sk.* ME.* St.* Chr.*

Timber, n. (Isl. timbr, T. zimmer) tim
mer, fyratio stycken (hudar), köpahe- 
lum 1. halvuni -brinn, halft timbra tal, 
St.* Ordet timmer förekommer i sam
ma bem. i 1736 års lagbok H. 4:1.

Timber hogh, n. huggning af timmer 
(i en annans skog). SM.*

Tymber skogher, m. timmerskog. VG.*
Timi, m. tid. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* 

Sk* ME.* Chr. Kg. 12; B. 23: 2; Tg. 26: 
l; 40: pr; Tj. 17. t. ars 1. dags, tid på 
året I. dygnet, VG.* U.* SM* hvilkin 
tima arsins, bvat I. i hvat tima (arsins), 
St.* i tvem timum um arit, St.* i (sin 
för siiium) ytirsta tima, på sitt yttersta, 
VM.* St.* i ytarsta tima, o: i barnets 
sista stund (då det fick nöddop), ty de 
följ. orden mans jeller kono höra icke 
till o. tima, ulan till o. döpilse (jfr. Dö
pilse), VG* i hejnum tima, IL* a nauii- 
dum dagh ok tima, SM.* a hælghum 
tima, på helgdag, H.* um aptænsangs 
tima, U.* hvarn 1. hulkin tima, när som 
hälst, VG.* i allum timum, alltid, U.* 
innan Jæmma tima, innan 1. uni Jam ti- 
ma, Bj.* jfr. Tilböra 2. i them timanum, 
St.* Jan tima, a) på den tiden, G.* b) 
på den tiden då, när (conj.), St.* Chr.* 
i andrum tima, på annan tid, St.* an
nan tima )( sama dagh, d. s., St. DrVl. 
13. en tima, en gång, VG.* U.* SM* 
VM * H.* Sk.* ME.* SL* Chr.* jfr. Enti- 
ma. annan tima, en annan gång, andra 
gången; JriJia tima, tredje gången 
ÖG* U.* SM* VM.* H.* Sk.* ME* St* 
Jfr. An-, Byrgja-, BruJIöps-, Födslo-, 
Föjilse-, Jula-, Laghtings-, Staju-, Var-, 
Vinter-, pings timi; Liftimar.

Timilika (tymelika), adv. tidigt, i rätt 
tid. ÖG.* ME.* St.* Chr.*

Tindi, tinne, m. (Isl. tinSr) tinne, pin
ne. ÖG.* SM.* Chr.* Jfr. Harvn tindi. 

Tindi, num. och m., se Tiundi.
Titt, adv. (n. af tider; Isl. =, aftiftr, 

vanlig) ofta, tidt, hvaraf det pleona- 
stiska talesättet tidt (ej tätt) och ofta; 
förekommer här blott i cornpar. tidare, 
oftare, VG. IV. 12. not. 23.

Tiu (tio, tyo; tyw, VM.* ti, Sk.), num. 
tio. VG* ÖG.* U* SM* VM.* G.* Sk* 
ME. G. 8: pr, 4. &c.; St. Kg. 2a: pr. Jfr. 
Tiu hseræj, U. ind. n. pr.

Tiund (tyund, tiond, tiunt), f. tionde. 
ÖG. Kr. ind. not. 2. xxiv; U.* SM.* VM.*
G. * Chr * kirkin t., U.* Jfr. Uvikker; 
Aker-, Fyl-, Hö-, Korn-, <lvik-, Seja 
tiund.

Tiunda (tiunta, G.), v. a. gifva tionde. 
VG.* ÖG* U.* SM* VM* Sm.* G.* Jfr.
Hovojtiunda.

Tiundi (tyundi; tindi, Sk.), num. tion
de. VG.* ÖG.* U* SM.* VM. I. G. 12; II. 
Kr. 6: pr; G.* Sk.*

Tiundi (tindi, Sk.), m. tionde. VG.* 
ÖG.*U.*(u.Tiund); SM.*(Tiund); Sm.*Sk.* 
Jfr. Uvikker; HovoJ-, Kirkiu-, Korn-, 
Uvik-, pr i Ji ungs tiundi; lltiunda.

Ti Ja bok, f. (af tijir, se Ti Jer; Isl. 
ttöabék) messe- 1. bönbok, som bruka
des vid den allmänna gudstjensten. U.*
H. Kk. 3.

Tija fall, n. = nuessu fall. göra t. sokn 
sinne, Sm.*

Tidagærd, f. offentlig gudstjenst. U.* 
-ds böker, = tija böker, U.*

Tija köp, n. I) en årlig afgift till 
presterskapet af dem som ej betaide 
tionde. VG.*, där i en yngre hs. orätt 
står tionda kiöp, som är meningslöst; 
VM.* Jfr. Paska pænningar 1. 2) afgift 
till presterskapet för själamessor. H.* 

Tijer (tidh), m., i pl. och samman- 
sättn.f.(jfr.Bihanget). 1) tid. Sk.* Chr.Tg.
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27: l; DrVl. 6. æpter thy the pröva ti- 
dhena vara, St.*, där tidhena är acc. pl. 
och icke, såsom R-t tror, kan vara sing., 
då d. o. aldrig i St. förekommer som 
f. Jan ti J, på den tid då (jfr. Timi), 
VM* ME.* St.* Chr.* then tidh arsens, 
St.* noghen tidh, någonsin ; hvan tidh, 
när som hälst, St.* en tidh, annan &c. 
tidh, en gång, andra gången &c. VG.* 
Sk.* ME.* St.* Chr.* Jfr. Al-, Jula-, 
Mal-, Nate-, Pasha-, Pingizdagha-, Öltidh ; 
Mungats tijir, Fultija, Betida. 2) pl. 
tijir (tyjir), allmän gudstjenst; eg. de 
till dess förrättande bestämda särskilda 
tider (Isl. =). ÖG.* U.* SM.* VM. II. Kr. 
9; H. Kk. 3; Sm.* G.* veta t., förrätta 
gudstjenst (Isl. veita tiÖir), VG.* sætia 
man af tijum, = sætia man af kirkiii, 
se Sætia 1.

Tielgia, f. (af tælghia) afskärning 1. 
krossning af ett mindre ben. )( enmaira 
bain ir sunder, G.*

Tingh, n. (af tin) = tiugher. fæm t., 
fämtio, VG.* jfr. U. Addenda s. 454, och 
R-t II. 144.

Tiugher (tigher), m. (Isl. tigr, tjiigr, 
tugr) antal af tio, tiotal; förekommer, 
utan närmare bestämmelse, om ett an
tal af 1) tio marker, (gilder at &c.) 
-ghum fiurum 1. atta, o: 40 1. 80 mar
ker, U.* gilder mæj hundraJum ok fiu
rum -ghum, a: 140 marker, U.* 2) tio 
kärfvar, 1. en skyl. VM.*, där i det följ. 
för o. rök utan tvifvel måste läsas lut 
1. JriJiung, ty denna prestens andel 
tillika med de tva luti Jær æftir æru 
utgjorde tillsamman den förut nämnda 
tiugher, hvilken ej kan antagas hafva 
utgjort (re skylar.—Jfr. Fiura-, Fæm-, 
Siu-, Siæx-, prætighi; Thigh.

Tiughii (tingli, tyghu, tiughi), num. 
tjugo. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. I. Kr. 3: 
2 ; 5:6 ; M. 1: pr, 4, 5. &c.; H. M. 6: 2 ; Sm.* 
G.* Sk.* ME. Kg. 23:1; G. 8: i. &c. Jfr. 
Fiughurtan, Siutan, Ællivu, Fyræsintiugh.

Tiugundi, num. tjugonde. H.* Jfr. Jul, 
Half thridiesinstiughende.

Tiuva, f. (Isl. tjiiga) tjuga. Se Eldh 
tinva.

Tiujer (JiuJer, SM.), n. tjuder. U.* 
Chr.* fæm famna langt t., SM.* fæm 
alna t., ÖG.* fult t., halft t., olikheten 
mällan dessa tjuder bestod troligen i 
tjudrets längd; möjligen kallades det i 
SM.* nämnda helt, och det i ÖG. om
talade halft, om ej äfven ett tio al
nar långt tjuder varit brukadf, ÖG.* 
Chr.* lata hæst 1. grip i t., VG.* 

Tiujer fæ, n. tjudradt fäkreatur. VG.* 
Tiujer hæl (JiuJer hell, SM.), m. (Isl. 

tiôôrhæll, N. tjoderhæl: D. tôirehæl, tögr- 
hæl, tyrhæl, Mb. Dial. L. s. 234, 622) 
tjuderpinne, hvarmed änden af tjudret 
fästes vid jorden. ÖG.* SM.*

Tiujer hæster, m. (Isl. JjöÖrhestr), 
tjudrad häst. VG.*

Tiojer staki (JiuJer staki), m. = tiu- 
Jerhæl. SM.* VM.*

Tiujra (tiojra, JiuJra), v. a. tjudra. 
VG* ÖG.* U* SM* VM. IT. B. 5: 6; Sk* 
ME.* Chr. B. 9: l. not. 50 ; §. 5. 

piujran, f. tjudrande. SM.*
Tiælda, tialda, v. a. (af tiæld, tjäll, 

tält; Isl. tjalda, af tjald) förse med tält. 
lyptinger (n. ær) -ajer, tält är uppsatt 
öfver fartygets bakstamm (däraf Isl. 
lyptingartjald, stafntjald), U.* VM. II. M. 
10:1.

Tiældra, tialdra, f. råmärke, prov. tjäll- 
ra. VG.* -ra (gen. pl.) 1. -ru (gen. sing, 
för pl.) îiiællum, hela sträckan mällan 
två råmärken (jfr. Mællum 2), VG.* Då 
det talas om (bolstaja 1. tompta) ra 
æller t., rör ok 1. æller t., ME. B. 22: 
1,2; 23; Chr.*, menas förmodligen ett 
råmärke i allm., 1. en särskild sten som 
hördo fill ra I. rör, hvilken benämning 
endast inefattade flera till ett gräns
märke tillsamman hörande stenar (ME. 
B. 22: pr.).
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Tiældrubrut, n. råmärkes uppbrytan
de. VG.* Jfr. Ren.

Tiældrubyrd (tialriibyrd), f. = tiældru
brut; eg. råmärkets bärande till ett an
nat ställe. VG.*

Tiældru sten, m. en (ill råmärke bö
rande sten. VG.*

Tiæra, f. tjära. Se Torf.
To, n. lin och hampa, prov. to (hvar- 

af toe, tonad &c., Rz. s. 742). SM.*
Toft, se Tompt.
Toft gærÿe, n. (af gærjri 2) = tom p ta 

garÿer. )( ut gærÿe, Sk.*, där Lai. tex
ten har: scopes, qua fundus indu ditur 
et munit ur atdificiis deputatus, och or
den fundus cedificiis deputatus tydli
gen är en riktig öfvs. af toft; då lik
väl KR. (GDL. I. 104. not. 15) anser 
denna tydning af ordet t. vara för in
skränkt emedan ”loven her taler om 
toftgard i motsætning til utgard”, hvil- 
ken anmärkning förklaras däraf, att han 
förmodar att utgærthæ )( toftirn i Y. 
SelL. II. 68. betyder ”det ydersle gierde” 
(GDL. II. 373), hvilket också är o- 
riktigt, så vederlägges KR:s förmodan 
om bem:n af o. t., livad Sk. beträffar, 
däraf, att där tydligen talas om gärds
gård omkring åker 1. äng.

Toi, n. (AS. Isl. N. =, E. tool) red
skap. Chr.* Jfr. Fisketol.

Tolf, num. toif. VTG. I. K. 2, 5, 12: 1. 
&c.; ÖG* U.* SM* H.* G.* Sk.* t. man
na eÿer, se Ej»er. tve.. ok t. æftir, o: två 
vitnen och därefter tolf mäns ed (tylf- 
tared), ÖG.* SM. pj. 8:1; pg. 6: pr. j>a 
skal han t. mæn hava, n. till brosyn, 
ÖG. R. 4: pr. mætsinæn ÿæt æru t. mæn, 
U.* H. p. 9: pr. t. manna næmd, se Næmd. 
Ofta utmärkes med orden tolf inæn en 
nämnd, utan att o. næmd är uttryckt, 
næmpna t. m., ÿe t., syn .. t. m., t. aglin 
leta &c., vitin ÿæt t. m., t. m. vitna, 
sværia, væria, fælla &c. Ü.* SM.* VM.* 
H.* Sm.* ME.*(u. Næmd); St.*(N'æmd).

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XII

Tolfinynning, ? en rund skäppa, så 
kallad därför att hon höll 12 tum in
vändigt från öfra kanten på ena sidan 
till nedra kanten på den motsatta, en
ligt den i Lat. texten af Sk.* medde
lade utförliga beskrifning, hvars me
ning är följande: måttet är cirkelrundt 
(såsom de hos oss fordom brukliga 
skäppor); skäppans runda sida 1. krans 
(corona) är 6 tum h(per senam pol- 
licis latitudinem consurgens) ; uppåt 
sidan dragés en mot bottnen lodrät 
linie, som blir cathet i en rätvinklig 
triangel (hvars andra cathet är bottnens 
diameter), och från den lodräta liniens 
öfra ände dragés diagonaliter mot nedra 
kanten af bottnens motsatta sida en 
hypotenusa (trianglens tredje sida), 
som måste hafva 12 tums längd, och 
pröfvas medelst en käpp som har nämn
da längd (pollicis duodenam latitudi
nem in longitudine), och med sin ena 
ände sättes vid nedra kanten af kran
sen, och, i rigtning midtigenom skäppan, 
med sin andra ände skall träffa in på 
den öfra kanten af kransens motsatta 
sida. Enligt denna förklaring är beskaf
fenheten af måttet ganska lätt att inse: 
om man från änden (A) af en horison
tal linie drager en vinkelrät, vertikalt 
uppgående linie af 6 tums längd (AB), 
och från dennas öfra ände drager en 
12 tum lång linie (BC) i den rigtning, 
att denna Unies ändpunkt C träffar den 
horisontala linien, så blir den sålunda 
afmätta linien AC diameter af kärlets 
cirkelrunda botten, och AB utmärker 
höjden af dess cylindriska krans. En 
D. öfvs. af den Lat. beskrifningen har 
blifvit KA. meddelad af Horrebow, en 
på den tiden ansedd mathemalicus, hvars 
öfvs. dock är föga lättare att förstå än 
det Lat. originalet; se KA. Jur. skr., I. 
120. Senare delen af d. o. kommer ej 
af initnd, f. hand, utan af munder, m.,
r. 82
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som i G. förekommer i bem. af ett (tums) 
mått. Jfr. Mb. D. Gl. o. tolfmiind, där 
anf. Lat. beskrifning åberopas, men för
stås så uppenbart oriktigt, som skulle 
kärlets diameter vara 12 tum.

Tolfta kirkia, f. sockenkyrka. )( hun- 
daris kirkia, U.*, där på ett ställe två 
yngre hss. för tolfta hafva kappals. An
ledningen till denna benämning är utan 
tvifvel den, att ett hundari (hvilket 
namn åter har afseende på ett antal 
af hundrade) ursprungligen varit deladt 
i 12 delar (tolfter), då hundrade-talet 
inefatlade (olf tiotal (Isl. himdraÖ tolf— 
rætt), och således svarade mot 120, 
hvaremot senare, såsom nu, på hundra- 
det ej räknades mer än tio tiotal (hnn- 
draS tirætt). Sedan de särskilda de- 
larne af ett hundare blifvit försedda 
med egna kyrkor, hafva dessa, till skil— 
nad från de äldre hundareskyrkorna, 
fått ett namn grundad t på hundarets 
gamla indelning, ehuru den på särskil
da omständigheter beroende socknein- 
delningen ej kunde noga öfverensstäm- 
ma med den gamla på ett arithmetiskt 
förhållande grundade indelningen. Man 
må därför icke föreställa sig att hvart 
hundare inehållit 12 socknar, och att 
dessa icke varit annat än byar, hvar- 
för ock ett hundare skulle hafva ine
hållit 12 byar, såsom Bg., med stöd af 
ett misförstådt, hit icke hörande ställe 
i VG., I. Md. 14:1, antagit (Disp, de iadi- 
cio liomic. s. 20). Denna sockenkyrkor
nas äldre benämning igenkännes ännu 
i några ky^rkors namn i Upland, såsom 
Tolftakyrka i Örbyhus härad, och Hus
by Sjutolft i Trögds härad; Lunda kyr
ka i Seminghundra härad har fordom 
varit kallad Lundatolft.

Tolfti, num. tolfte, t. dagher (hila), 
tretondedagen, den 6 Januarii, hvilken 
kallas tolfte dagen (n. själfva juldagen 
oräknad) därför att sjunde (efter van

ligheten kallad åttonde) dagen därefter,
l. tjugondedagen, annars skulle blifva 
den tjugoförste, VG.* ÖG.* Sk. V. 2:1.
attundi dagher æptir -ta dagh (iula), 
se Attundi.

Tollæ, v. a. (af toldh, se Tulder) tul
la, betala tull. Sk.*

Tollere, m. tullare, tullbetjent. Sk.* 
Toll peningar, m. pl. lullafgifler. St.* 
Tolskrivare, m. tullskrifvare. St.* 
Toinpt (tomt: topt, toft, VG.* Sk.* -ti

na, pl. defin. för -tirnar, ÖG. ES. 4: pr.), 
f. tomt. VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* H. V. 
ind. 2; c. 1 : Bj.* Sk.* ME. Kg. 23: 7; Egn. 
13, 24; B. 3: pr. &c.; St.* )( garjer, se 
Garjer 4. -tir ok tungarjar, se Tun- 
garjer. lagha t., VG* t. ter akirs mo- 
Jir, se IHoJir. skipta akrom &c. jepter 
-tom, Chr. B. 41: l. garjar liggia ater 
til t., o: sedan hemmanets egor äro 
bortsålda, äro gärdsgårdarne qvar, hvil
ka det åligger tomtens égaré att un
derhålla, VG.* Jfr. Aang; Aflinga-, Bur-, 
Holms-, Husa-, Æggiar tompt.

Tompta garder (tompt-, toptargar Jer),
m. gärdsgård omkring tomt. VG.* ÖG.* 

Tomtamal, n. = byamal 1 och 2. utan
brut ok t., utan delning efter den för 
delningen af en bys egor gällande grund 
(jfr. Asker), VM.* Anledningen till den
na benämning är den, att delningen af 
tomterna är den första, och att denna 
skall ligga till grund för delningen af 
åkrar &c.; jfr. Mojir, Solskipt.

Tompta ra, coram. råmärke, släldt i 
ett hörn af den fyrkantiga omkretsen 
af alla tomterna i en by. U.* SM.* VM. 
II. B. 1: pr; 17: 2; 18: pr, 2; ME.* Chr.* 
tomta (n. ra) eller farvægs ra, Chr.* 
innan 1. utan ta ok t., se Ta 2.

Tompta skipti, n. delning af tomter
na i en by. SM.*

Tompta skæl, n. gränsskilnad mällan 
bytomter. SM.*

Tompta stæmna, f. sammankomst till
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öfverläggning om byfomternas delning. 
SM.*

Topper, in. (Isl. toppr, den öfversta 
speisen af något, äfven hårlofs på män
niskor och djur; jfr. Tupper) (häst-) 
man. Se Tagl.

Topt, Toptargarjer, se Tompt, Tomp- 
ta gar Jer.

Torf (törf, Sk.*), n. ? torf (bränn
bar), äfven gräslorfva, likasom Isl. torf 
har samma dubbla bem.; hvilketdera 
som eg. menas, är ovisst då det lalas 
om att skæra t., U.* SM * VM. II. B. 8: 
3; Sk.* ME. B. 13: pr; Chr.B. 14: pr.; men 
då det heter gram t., SM., kan ej 
annat menas än det som nu kallas torf, 
och vanligen brukas (ill bränsle; då 
likväl där talas om att laga torf i an
nans jord och föra den på sin åker, 
hvilket kallas göjslaran, så är det klart 
att lorfven begagnades som gödnings
ämne; och äfven då i VM. och LL:ne 
talas om den händelse, att den som 
eger jord i två 1. flere byar, skär torf 
i en by och åker ut i annan, är me
ningen troligen alt han lägger lorfven 
på sin inom den andra byns område 
belägna åker; det som i Sk. kallas rig- 
ge törf är däremot tydligen grästorf- 
vor, se Rigge törf. Likaså menas gräs- 
torfvor, då det talas om att döma til 
t. ok til tiæru, allitt., VG.*, hvarmed 
betecknas ett straft' för tjufvar, hvars 
beskaffenhet upplyses af de N. lagar- 
ne; i Ä. BjR. c. 168. (NGL. I. 334) stad
gades n. att tjufvens hufvud skulle ra
kas, smörjas med tjära och beströs 
med fjäder, hvarefter han måste sprin
ga gatlopp mällan människor som på 
honom skulle kasta torfvor 1. käppar; 
enligt Ä. GulL. och FrostL. (anf. st. 82, 
253; II. 515) skulle han springa gatlopp, 
då torfvor och stenar 1. hvad som hälst 
kastades på honom; sistnämnda lag kal
lar den som skulle undergå delta straff

torfs maÖr oc tiöru, hvilken titel gör 
det otvifvelakligt att det är ett dylikt 
straff som i VG. åsyftas, såsom äfven 
Gal. (Opp. I. 336, 337) anmärkt; att ett 
liknande straff ännu i Norra Amerika 
af lynchlagens handhafvare stundom 
ådömmes, visade, bland andra ofta fö
rekommande exempel, en händelse un
der kriget mällan Nord- och Sydstater
na, då, enligt tidningars berättelse, en 
tidningsredaktör i en af Sydstaternas 
städer, därför att han hade vågat skrif- 
va mot negerslafveriet, blef gripen af 
en folkhop, öfversmord med 1. doppad 
i tjära och vältrad i fjäder, hvarefter 
han, sålunda feathered, bief förd om
kring på gatorna ridande på en stång, 
men slapp därifrån med lifvet, mot för- 
pli gtelse alt aldrig mer begå ett sådant 
brott. Jfr. Tyrfa.

TorfskyrJ, f. skärande af torf. U.* 
SM.* VM. II. B. 8: 3 ; ME.* Chr.*

Torf tak, n. torflak. St.*
Torgh, n. torg (i stad). VG.* U.* SM.* 

VM. I. B. 35:3; II. M. 24:5; Kp. 5; Bj.* G.* 
Sk.* ME. Kp. 4: pr. aldra manna t., Bj.* 
köpa seller skipta a -ghe (således i stad), 
)( i landslaglmm, SM. Kp. 5: l. jfr. pr. not. 
81. radhstuvu dagliar &c. a -gheno (ute), 
( )( inne a radhstuvonne), a: rättegångs- 
dagar &c. för den lägre domstol som 
satt ute på torget, och från hvilken 
vädjades undi foghatans ok radhmanna 
dom (jfr. Rætter 7), St.* Jfr. Almæn- 
nings torgh.

Torgdagher, torghs dagher, m. torg- 
dag, en viss dag då landlfolket plägar 
komma in till staden, för att på tor
get sälja sina varor, rætter t., VM.* 
ME.* St.* Chr. Kg. 24.

Torghköp (torghs köp, torgha köp), 
n. köp afslutadt på torget. U.* SM.* VM. 
II. Kp. 2: i; 5. ræt t., Sk.* köpa -pe 
rættu, VG.* binda t. (sit insej köpvit- 
num &c.), bevisa att man köpt det om-
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tvistade tinget på torget, U.* VM. II. Kp. 
2:1; ME. Kp. 4: pr; St.* Chr. Kp. 5: pr.

Torn, n. torn. læggia man i t., o: i 
fångtornet i konungens slott, )( i stadll- 
sins gömo, St.*

Torva (torfa, G.), f. 1) (gräs-)torfva. 
ÖG.* -vu skal skæra mæj bloji, där 
del utgjutna blodet kommit på jorden, 
skall en torfva jämte blodet uppskäras, 
VG.* varder hoggin up t. ok tiujer 
staki 1. tiujer hell, skæri op -vo mæj 
tinker staka, o: en torfva af jorden 
skall uppskäras jämte den däri ned
slagna ljuderpinnen, SM.* VM.* læggia 
niælluni stens ok -vu, se Sten 1, Torvo 
gæld. Jfr. Uæslinga torva. 2) så kallas 
ook,genom en bild, ett (afhugget) stycke 
af hufvudsvålen jämte håret. G.*; i sam
ma bem. förekommer torfa i Ä. GuIL. 
c. 242 (NGL. I. 81).

Torvo gæld, n. torfbol ; så kallas den 
bot som skulle erläggas för en männi
ska som under en sjöresa insjuknat, 
och, såsom död ansedd, blifvit lefvan- 
de begrafven (lagd mællum stens ok 
torvu, jfr. Stenl); denna benämning fö
rekommer i SM.*, ehuru det ur U. upp
tagna fall, då de därmed betecknade 
böter skulle erläggas, aldrig hade i Sö
dermanland inträffat; jfr. Takal.

Trafn öl (trampno öl, tram höl, tram- 
næ höl &c.), n. öl från Lübeck (vid flo
den Trave). Bj.* Sk.* St.* I Ribes pri
vilegier af 1269 och Apenrades skra 
af 1335 nämnes cerevisia traffnensis 
1. traufnisia, på T. vromed beer, KR. 
GDL. V. 262, 450-453.

Trave, se pravi.
Trampa, v. a. trampa. Chr.*
Tro, f. 1) tro (på någon 1. något), 

ret t., G.* hava rætta t. til gud, SM.* 
Jfr. Vantro. 2) tro, trohet, giva t., lof- 
va trohet, VG.*; jfr. Trogivin. lova t., 
SM. Add. 1:5. a trygga t. lova, se Tryg
ger.

Tro, adj. trogen. Sk.* ME.* St. Kg. 1: 
1. not. 88; 15:1. n. 68. Jfr. Troin.

Troa (impf. pl. tro Ju), v. a. 1) tro, 
anse för sanning, t. at buj qvainin &c.
G. Hist. 6. 2) tro, hafva förtroende för, 
tro på. Jæn jer Jer troa bajir, VG.* 
then ær illa troande, se Illa. t. a krist 
1. guj, U.* SM.* Sm.* G. 1. t. a hult, G. 
Hist. 1. Jfr. Mistroa, Betrodder.

Trogivin, adj. (af tro giva, se Tro 2) 
som lofvat någon trohet, t. man, VG.*

Troin (pl. trone), adj. trogen. Û.* SM.* 
minom konunge t., St.* trygger ok t., 
allitf., holder ok t., SM * ME.* Chr. Kg. 
4: 3; 5: 3. Jfr. Tro, adj.

Trol, n. troll. -Is hamber, se Haniber.
Troldomber (trulldomber), m. troll

dom. VG.* ÖG.* Sk.* ME.* Si. H. 4; Chr.
H. 6. var Jer kona takin mæj -m mæj 
horn ok har qvikt ok döt Jæt ma væl 
-m heta, o: om qvinna blir befunnen 
med (sådana ting som äro redskap för) 
trolldom, med naglar och hår, med lef- 
vande och döda ting (sammanblandade), 
del må man väl kalla trolldom, VM.*; 
jfr. Bihanget o. fordejskieper. thrithi 
(dulsak) ær t. varther takin innan garths 
ok grinda (a: inom den gården där troll
domen skulle verkställas) meth horn ok 
hari, Sm.*

Troldoms abyrj, f. insmygande i en 
annans hus af redskap för trolldom, 
utan bondanom siæx öra liri -Jena, o: 
böter (ill den, i hvars gård (innan garths 
ok grinda) redskapen för trolldom blif
vit insmugna och funna, Sm.*

Truldoms mal, n. mål angående troll
dom. ÖG.*

Troleker, adj. trogen. VG.*
Trolika (troliga), adv. troget. VG.* 

Chr.*
Trulkarl, m. trollkarl. H.* Chr.*
Trulkona, trolkona, f. trollkona. ÖG.* 

Bj.* St.* Chr.*
Trulkærling, f. = trulkona. H.*
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Trolova, v. a. = fæsta 3. b. fiesta t. sel
ler gifta, se Faesta.

Trolovan, f. trohetslöfte. ME. Kg. 6: 
5. not. 82, där dock d. o. i några yngre 
hss. troligen genom skriffel inkommit 
i st. f. tro lova, inseÿ Jnrssiiin ejvum ok 
trolovan, SM.* ME. Kg. 6: 5; Chr. Kg. 5: 
5, där t. är sing, i st. f. pl., men i en 
del yngre hss. af Chr.* är detta änd- 
radt till -vom, dat. pl.; jfr. ME. föret, 
s. XCVIII. not. 3.

Trolsliamber, se Hamber.
Trolskaper, m. = troldoinber. VG.*
Troskylder, adj. tropligtig. t. sven, 

tjenare, som är skyldig sin herre tro
het, ME* St. H. 8: pr; Chr*

Troskyldogher, adj. = troskylder. ME.* 
St. H. 8: pr. not. 3; Chr. TJ. 10: pr. n. 26.

Tro]> (troj»r, G.), n., trojar, f. pl. (Isl. 
troöa, stång, troÖ, n. collect, stänger, 
lägten ; N. -trod, d. s.) gärdsle, prov. 
trod, n., troda, pl. -dor, f. G.* hava af 
almænninge timber ok t., ÖG.* hugga 
timber seller troj», H* I ett förut s.401 
anfördi bref.af 1281 (Sv. Dipt. N:r 716) 
nämnas tro]> ok timbirhogh; men tro]>, 
troth, traad i D. och N. lagar, är ett 
annat ord, och hör icke hit.

Tro]), n. (af troja, tråda, trampa ; Isl. 
troÖ) trampning. Se Fota-, Klöftro]).

Trugh, n. tråg. Sk.*
Trughs iarn, n. ett slags järnbörd, 

hvarvid det glödande järnet kastades 
i ett på tolf stegs afstånd stående tråg. 
Sk.* bsera t., sksera sik 1. dylia msej 
-ne, Sk.*

Trulldomber, se Troldoinber.
Trygd, f. (af trygger I) trygghet, sä

kerhet; förekommer om den fred, som 
af dem som einottagit dråpsböter, be
kräftades med ed därom, att de icke 
skulle hämnas dråpet. Sk. II. 46, där det 
säges att denna iuratoria cautio skall 
gifvas af tolf nominatis de consangui- 
neis interfecti, n. af fyra män för hvar

tredjedel af böterna (sal) som blifvit 
betald, svaeria, taka t., Sk.* takæ tva 
löter af t., säges om dråparens fränder, 
som betaide två tredjedelar af böterna 
sedan dråparen själf, utan att hafva 
betalt sin tredjedel af böterna, hade 
rymt; ty han, som sades hafva flytt 
med tredjedelen, hade ingen del i den 
fred som sedan med ed lofvades frän- 
derna, Sk.* Denna trygghetsed om
talas äfven i Y. SelL. III. 27, där det 
stadgas att sedan iafnmth eth hade blif
vit gifven af den som hade betalt bö
terna, skall den som einottagit dem 
svseria1 trygd, o: att han aldrig skall 
hämnas för den saken, och thærmæth 
skulæ the vaerse sattæ ok læggæ hæn- 
dær sa mam ok illimités, a: vara förlikte 
och taga hvarandra i händerna och kys
sas. Mycket utförliga formulärer för 
denna ed (trygÿa-mal) läsas i Grg. Vigsl. 
113 (ed. 182b, II. 168-171; Fs. I. 205- 
207). Jfr. Trygdar e])er.

Trygdar e]>er (trygdaer eÿ), m. trygg
hetsed; så kallas 1) den edliga försäk
ran som en nyvald konung skulle gifva, 
och hvars inehåll meddelas i SM.* Jfr. 
Tryggia e])er. 2) den ed som gafs af 
dem som hade emottagit dråpsböter, 
därom alt de icke skulle hämnas drå
pet (jfr. Trygd). Sk*

Trygger, adj. 1) eg. trygg, säker. Se 
Trygd. 2) den som man tryggt och sä
kert kan lita på såsom a) trogen, tro
fast. t. landi sinu, VG.* t. ok troin, 
se Troin. a -ga tro lova, SM. Add. 1: 
3, 5; ME.* Chr. Kg. 4: 8; 5: 5. b) trovär
dig. VG.* U.* VM. IL M. 30: pr. Jfr. Tryg- 
gilika.

Tryggia eker, m. = trygdar eker 1.
ME.* Chr.*

Tryggilika, tryglika, adv. trovärdigt. 
U.* SM.*

Tryne, n. tryne. H.*
Træ, n. 1) trä (växande). VG.* ÖG.*
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U.* SM.* Sk.* Jfr. Aldin-, Bæranz-, Bæ- 
ru-, Döfvi Ja-, Döjvija-, Frykt-, Ligh Ju-, 
Ættar træ. 2) stock, spira, spar re. VG.* 
Jfr. Byrne-, (Jalga-, Vartræ. 3) mast. U.* 
SM* Jfr. Sæghl træ. 4) kafle, käpp, 
1. annat dylikt trästycke; sä synes d. o. 
böra förklaras då det om svaranden i 
en rättegång säges att han biujer ræt 
firi sik t. ok taka ok kin vil egh vijer 
taka (hvilket tyckes vara ett ordspråk 
i versform), ÖG.*; meningen är tydli
gen att svaranden erbjuder löftesmän 
för pänningar som han vill betala 1. för 
ed hvarmed han vill fria sig; och det
ta erbjudande skedde troligen med en 
viss ceremoni, så att svaranden till be
kräftande af sitt anbud framräckte en 
käpp 1. ett annat trästycke, hvilket kä
randen, för att beteckna att han antog 
tillbudet, då äfven borde hålla i; lika
som det är bekant att något dylikt 
skedde vid vissa andra juridiska hand
lingar (jfr. Kafli); beträffande del förut 
omnämnda bruket af en käpp, en gren 
1. ett halmstrå (se Skapt 1) kan här när
mast jfs. det som berättas af Isidorus 
(Orig. 4: 24), som, utan tvifvel riktigt, 
härleder o. stipulatio af stipula: r've- 
teres enim, quando sibi aliquid pro- 
mittebant, stipulant tenentes frange- 
bant, quam Herum iungentes sponsio- 
nes suas agnoscebant'’ (Gr. RA. s. 129) ; 
möjligen har det så tillgått i det fall, 
hvarom här är fråga. Om den i gam
la D. handlingar omtalade seden att 
sköta* 6cc. mcth træ oc törf, se Mb. D. 
Gl. o. træ. 5) trä, ämnet hvaraf ett träs 
stamm, grenar och rötter bestå (li
gnum). bygning af træ, St. Add. D. 1.

Trægarjer (treægar för -rj 1. -rji, 
VG.), ro. trägård. VG.* U*SM.*ME. Eps. 
46 ; pj. 24, 25; St. Eds. 25; Thj. 6, 7.

Træghi, m. (Isl. tregi) sorg. Se Tar.
Træ rnærki, n. råmärke af trä. )( sten 

mærki, H.*

Træja (part. pass. trædder, n. træt), 
v. a. plöja, VG.*; i synn. om hösten, 
prov. träa (Rz. s. 758). ÖG.* U.* SM.* 
ME.* Chr.* t. mot træddu, lemna plöjd 
jord mot annan som är plöjd, OG. B. 
1:3. Jfr. Half-, Tvætræt ; Otrædder.

Træ Ja, f. = træji 2. sa sina -Ju, U.* 
VM. II. B. 1: pr; ME.*

Træji, n. 1) plöjning (om hösten). Chr.* 
Jæn t. nytiar, den som har nyttan af 
plöjningen, och skördar åkren, U.* Jfr. 
Træjis lön; Half-, Halfhaja træ Je. 2) 
plöjd men ej besådd åkerjord; äfven 
trädesjord, soin ett helt år är obesådd. 
VG.* )( säjer aker, SM.* sa sit 1. sino 
t., o: den om hösten plöjda jorden, U.* 
ME.* Chr. B. 1. t. up taka, åter plöja 
och beså jord som legat i Iräde, VG.* 
landboe lægger ater iorj æller (rät
tare ok) ær æy t., a: lägger alldeles 
igen åkren, och det är icke trädesjord 
(som blott hvilar ett år), )( gör han up 
Je iorj æller ær t., om han åter upp
tager åkren som varit igenlagd 1. det 
är trädesjord, H.* 3) träde, den om 
hösten plöjda jordens hvila ett års tid. 
hava (n. iorj) i t. )( sa, U.* SM.* 

Trædestock,m. (af træja) trädesstock, 
ett slags plog (jfr. Ih. Gl. II. 945 ; Rz. s. 
758). Chr.*

Træjis lön, n. pl. ersättning för plöj
ning. U.* SM.* VM. II. J. 14, 15: 6; H. J. 
ind. 5; ME.* Chr*

Træjis æria, f. plöjning (och såning) 
om hösten. ÖG.* havi forsaght -iu sin- 
ni, a: ersättning för den om hösten gjor
da plöjningen och såningen, U.* halda 
varsæj sinni ok sva -in, behålla jorden 
till dess att vårsäden blifvit sådd, och 
denna, så väl som den redan sådda 
höstsäden, skördad, ÖG.*

Trö, n. ett mått, svarande mot en 
sjettedels tunna (en skeppa), prov. trö 
(Rz.). t. korns, VM.* Jfr. S-k, de jure
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vet. s. 148; Hülpuers, Resa genom St. 
Kopparb. höfdinged. s. 120 not.

Tröst, f. 1) trygghet. SM.* 2) bi
stånd, hjälp. mæj gujs t., VG.* 3) 
tillåtelse, samtycke, a æghandans tröst, 
eg. i förlitande på egarens gifna tillå
telse, Bj.*

Trösta (troysta, G.), v. a. (af tröster, 
fast, stark; Isl. treysta, af traustr) 1) 
göra fast, stadfästa. U.* SM.* 2) för
trösta på, lila på. Se Um troysta. 3) 
t. sik 1. sæ, förlita sig (på), t. s. at 
kan &c. ÖG.* t. s. a luefnd, förlita sig 
på nämnden, a: lita på att hon skall 
frikänna honom, Sk.*

Tugh, n. tåg. Bj.*St.* kava rus i tugki, 
leda hästen med ett tåg, G.*

Tuglue, v. a. (Isl. toga, AS. teogan, 
E. tug) draga, rycka (till sig), låga (to
ga, eg. draga). Se Tuttæ.

Tulder (toldh, toll, Sk.), m. 1) tull, 
tullafgift. G.* Sk.* 2) qvarntull. ÖG.* 
Jfr. Tollæ &c.

Tulle (tâlle), m. trätopp, prov. tulle, 
tull. Chr.*

Tun, n. (Isl. AS. tim, Holl. tuin, Mht. 
zun, Nnt. tiiun, Nht. zaun, &c., eg. häg
nad, äfven inhägnad plats, hvarafE.town, 
stad, N. tun, gård, gårdsrum) eg. gärds
gård, prov. tun, äfven inhägnad plats, 
hvaraf många ställens namn, såsom Tu
na, Sigtuna. Se Tungarjer.

Tunga, f. tunga. VG. I. O. 6; II. O. 2: 
ll; U.* SM.* Bj. 14: pr; G.* Sk.* mista 
-go sina, ett straff, St. Kg. 12: 3; R. 31: 
pr.

Tungamal, n. tungomål. St. Add. A.
Tungarjer, m. (Isl. tûngarôr, gärds- 

gård omkring inegor, äfven inhägnad 
gårdsplats) inhägnad gård. tomptir ok 
-Jar, H.*, där dessa genom allitt. för
enade ord utan tvifvel beteckna sam
ma sak, emedan där ej är fråga om 
annat än tomter.

Tunna (tynnæ, tönne, Sk.), f. tunna.

Sk* St.* svænsk t., St. Kp. 29: pr. Jfr. 
Bremmertynne, pyn.

Tunnokindnre, m. tunnbindare. St. Kp. 
21: pr. not. 2; §. 4.

Tunno gots, n. tunnegods. Chr.*
Tupper, m.? qvinnomössa (förmodli

gen spetsig), t. ej>a kvif, G.* Troligen 
är d. o. det samma som det nuvarande 
topp; jfr. Topper. Af sin hufvudpryd- 
nad har tuppen fått sitt nu mest bruk
liga namn (= N. tupp). Jfr. Fr. toupet.

Tuttæ, v. a. stöta, skuffa (från sig), 
t. teller tuglue, allitt.; -æs, dep. )( bær- 
iæs, Sk.* Orden t. teller tuglue före
komma förenade äfven i Ä. SelL. II. 22, 
32, och tuttten, skuffning, s. st. c. 30; 
tuttær 1. tyttær ensamt 1. )( dragkær, i 
Y. SelL. II! 17, 43, där det af KR. rätt 
öfvs:s med ”stöder”; men då på ett an
nat ställe (Köpenhamns Stadsr. af 1443, 
VI. 1.) förekommer tyttedh eller dragken, 
tror han, utan antagligt skäl, att d. o. 
”maaske rigtigst forklares om at trække 
i haaret” {GBL. V. 162, 610). Detta 
ord )( drage förekommer äfven i an
dra gamla I). skrifter, se Mb. D. Gl. o. 
tötte. Hvad d. o. i sammanhang med 
tugkæ 1. draglue verkligen betyder är 
alldeles klart af Ä. GulL. c. 195, där 
det säges: maÖr teer i kär oAroni oc 
kippir (o: rycker) til sin .. en ef kann 
bæôe gerir oc rindr (a: stöter) fra ser 
Ja keiter Jat tuttan (NGL. I. 70); att 
o. kippa här svarar mot tugkæ, och 
rinda mot tutta, kan icke dragas i tvif- 
velsmål, om än benämningen tuttan ine- 
fattar båda dessa handlingar förenade. 
Annars förekommer o. tuttæ äfven i 
en annan, såsom det synes, vidsträck
tare bem. af våldsam behandling, då 
det i Aalborgs Stadsr. talas om den 
som saarer oc suarlig tutter nogker 
{GDL. V. 279); och i JutL. II. 76. sä
ges: finner man annan a farnæ væghe 
oc vætær hanum ufyrmd æntigk at han
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taker hans ök af hanum oc vseltser hans 
voghn uni eth tothær ham svat han 
ma æi hurt meth sinæ kostæ, där o.
toller merendels, äfven af KA., orätt 
blifvit förklaradt betyda hindra; men 
den af KR. utgifna gamla T. öfvs:en 
har utan tvifvel riktigt: edder anders
wo erne wait deyt (GDL. III. 237).

Tve, se Tver.
Tvehöte, se Tvæbôti.
Tvedelar, m. pl. två tredjedelar (jfr. 

Del), tva delana, tvædelena, acc. defin., 
)( JriJiungin, ME. Egn. 32: l. och not. 47.

Tvedrecht, f. tvedrägt. St. Add. A.
Tvegilder, se Tvsegilder.
Tvelyti (tveluti), m. pl. två tredjede

lar (jfr. Luter 1). acc. tvalyti, tvalnti, 
tvælyti, tvælôti, defin. tva lutina, tvæly- 
tina, tvselutina, tvelytine, )( JriJiiuigin, 
VG.* ÖG.* U* SM* VM.* ME. Kg. 27. 
not. 57; G. 19; Egn. 32:1. not. 47; St. Thj. 
11,14; Chr. Kg. 31 ; G. 16,17; Æ.3:3. &c.

Tver, tve (tveir, G. f. tvar, tva, n. tu; 
g. tvæggia, tvægia, tviggia, tyggia; dat. 
tvem, tveim; acc. m. tva, tvæ, tve, f. tvar; 
tw æru för twæ æru, Sm. 13: 8.), mim. 
två. VG.* ÖG.* U.* SM.* G* Sk* ME. Kg. 
23: l, 2 ; 32,33. &c.; St.* tu hundrath, Sk.* 
skipta (sunder) i tu (n. abs.), o: i två 
lika delar, se Skipta. eghn i tu sunder 
læggia, se Synder, Jylik tu slik, slik 
tu til, se Sliker 1. tylli vaja ej .. fori 
sar (n. sværin) t. mæj hvarium, o: två 
vitnen skola svärja med hvardera, n. 
den sum skaja Itavir fangit och den 
sum gærningina giorji, VM.* Jfr. An
nat-, Hvartvæggia; Baji-, Ilvartiggia; 
Tvænni.

Tvestene, n. ? ett råmärke som be
står af två stenar. VM.*

Tvi byt, n. ? (1. adj. n. abs.) = tvæbôti. 
byti t., G *

Tvinni, se Tvænne.
Tvisvær, se Tysvar.

Tvæarajer, adj. försedd med 1. in
rättad för två åror. t. hater, U.* 

Tvæbôla, tvæbola, adj. (af bol) som 
har två boningsställen. ÖG.*

Tvæbôti, tvehöte (tvæbote), n. tvebö- 
te, dubbla böter. U.* SM.* St. B. 22:1. 
)( enböti, se Enböti. liggia i t., eg. om 
en dräpen 1. om dråpet, men äfven om 
sår &c. U* SM.* VM. I. EJs. 9: pr; M. 3: 
5; f)g. 5:1; Bj.* St. B. 32: pr; DrVl. 14; 
Chr. J. 23:1; Kp. 13; DrVl. 38: pr; 39: pr. 
vara i t., IL* SM.* VM. II. Æ. 2:1; St. 
G. 4: 2 ; Chr.* gilder mæj t., U.* bo
tas («ater) mæj t., Bj.* St. DrVl. 12. tve- 
böt i, VM.*, Uan vara skrifvet i st. f. 
tveböti i, men det kan ock vara skrif- 
fel för tveböter, som i en annan hs. 
läses, 1. tvebötis. Jfr. Tvi byt.

Tvæbôter, tveböter, f. pl. dubbla bö
ter. sva ægha t. (n. för dråp) skiptas, 
ME.* Chr. DrVl. 39: 2. han ligge 1. Jæt 
ær i -botnm, ME.* Chr. SV1. 19: pr; Tj. 
14.

Tvæbôtis drap, n. dråp, för hvilket 
dubbla böter erläggas. U.* SM.*

Tvæbôtis mal, n. mål, där dubbla bö
ter erläggas. SM.*

Tvæfalder, adj. tvefald. Se Hor. 
Tvjegifta sik, v. refl. göra tvegifte. 

Chr.*
Tvægilda (-dan för -da han, ME.), v. 

a. dubbelt ersätta 1. böta. JaskalJæt 
(n. fæ) t. ater, VG.* t. man ater, erläg
ga dubbla dråpsböter för honom, ME.* 

Tvægilder (tvegilder, tvagilder), adj. 
1) för hvilken bötes dubbelt. VG.* ÖG.* 
ME.* St. DrVl. 9,12; Thj. 6; Chr.Eds. 37; 
DrVl. 9, 29: l; SVi. 17: pr. man -dan ater 
gælda, ME.* 2) dubbel (om ersättning 
1. böter), -da böter, ME. H. 3. nott. 5, 8; 
9: i. n.67 ; St.* Chr.* -da ransböter, Chr.* 
böta 1. gælda -It (n. abs.), ME.* St.* Chr. 
B. 44.

Tvægildi, n. ersättning af dubbla vär
det, dubbla böter (jfr. Tvægilda). t. ater
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gselda I. böta, VG.* ÖG.* ok a (dess
utom) t., Sk.* ok a -is, Sk.*, där d. o. 
står i gen. adv:er, om det ej är skrif- 
fel för -di, såsom i en del hss. läses.

Tvsegildis böter (tvegildis böter), f. 
pl. = tvæbôter. ME.* Chr.*

Tvægipter, tvsegifter, adj. för andra 
gången gift. U.* VM.* H. Æ. 8: pr; Bj.* 

Tvsek, n. tvekan, tvifvelsmål. St.* 
Tvsekluvin, adj. = klufvæghin. Si * 
Tvseliter (tvselyter), adj. (Isl. tvilitr) 

tvåfärgad, -t skin, tvåfärgadt I. bro
kigt skinn; hvad för slags skinn här
med menas, är svårt; att säga; att det 
skulle vara hermelinsskinn, är en föga 
sannolik gissning, H.*

Tvaenni (tvinni, tvenne, tvanne), num. 
två, tvänne. VG.*(u. Tver); ÖG.* VM.*
H. * Sk.* St.* Chr.* Att d. o. kommer 
af tver, är klart; närmast från detta 
ursprung har dock uppkommit verb. 
tvenna 1. tvinna (det senare ännu all
mänt brukligt i en särskild bem. af för
dubbling), hvaraf åter kommit tvende
I. tvender, fördubblad, dubbel, pl. tven- 
ni(r), tvinni(r), = Isl. tvennr, tvinnr, pl. 
-nir; sedan synes efter analogien af 
d. o. hafva blifvit bildadt Jrenni af Jrir 
och det oformliga enni af en. Aftvsen- 
ni såsom adj. skulle rätteligen komma 
gen. -na, dal. -num &c.; men af dessa 
former finnes blott på några ställen dal. 
tvannum, VG * och tvinnum, H.*; an
nars förekommer d. o. öfverallt som 
indecl.

Tvseskipti, tveskipte, n. tveskifte, del
ning i två lika delar. VM.* St.*

Tvæskylder, adj. skyldig att betala 
dubbelt. VG.*

Tvsesvseri (tvscsvare), n. stridiga eder 
som parter gå mot hvarandra i sam
ma mål. ÖG.* slita t., afgöra hvilkeu 
af de parter som så svurit mot hvar
andra, har svurit sannt, ÖG.* Jfr. Tvæ- 
söres ejer.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XL

Tvsesöres ejer, m. ed som af olika 
tylfter gås mot hvarandra i samma mål. 
VG.*

Tvsetala, f. tvetalan; så kallas det, om 
antingen käranden I. svaranden under 
rättegången ändrar sin talan. U.* SM.* 
VM.* H.* ME.* St.* Chr.* Jfr. Tvætalan.

Tvsetalan, f. = tvsetala. St.* Chr*
Tvsetrset, adj. n. två gånger 1. för an

dra gången (a: om våren) plöjdl. Se 
Half tract.

Tvsetylfter (tvsetylter), adj. (af tylft) 
(ed) som gås af två tylfter. t. ejer, 
ÖG.* ganga -tan ej, VG.* ÖG * dylia 
rnæfc -tum eje, ÖG.* dylia maej -tu (n. 
abs.), = insej -tum eje, ÖG.*

Tyg, n. redskap. Se Bo-, Fiska tyg.
Tygh, n. = tyghi. full t. ok vitlie, ge

nom pleon., Chr.*
Tygha, tygbia, v. a. (Nnf. tilgen, Nht. 

zeugen; jfr. G. gl. 2. o. czugeii, VSt. o. 
tyghen) bevisa (med vifnen). ME.* St.*
t. honom thet over, se Ivir 1. Jfr. Ful- 
tyga, Til tyghia.

Tyghi, n. (Nnt. tiige; Nht. zeuge; jfr. 
VSt. o. tych, G. gl. 2. o. czflge) 1) vitne. 
Bj.* Jfr. Tygh. 2) vitnesbörd. St.*

Tyghu, se Tiughu.
Tygge, se piggia.
Tyggia, se Tver.
Tykcr (töker, Sk.), adj. (af taka; Isl. 

taekr) som kan tagas (från någon), byrj 
ir tyk, verk ier tykt, Jet sei tykt, det 
kan tagas från honom, är förbrutet, 
G.* Ja jer hin t. sum annar Jiuf, Ja 
ser hun ok tök, o: kan gripas, Sk.* Det 
som Ih. (Gl. o. tökr) anför till förkla
rande af d. o., att del betyder id quod 
noxœ da tur, aut quod, tamquam iuri- 
bus contrarium, iniusto possessori iu- 
stior alter auferre potest, är uppen
bart orikligt. Jfr. R-t II. 379.

Tylft (tylpt, tylt, tilft &c.), f. (af tolf) 
1) tolft, eit antal af lolf i allm. half t. 
(boanda manna), sex män, VG.* Jrea
/• 83
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-tir sköta I. arva, 36 pilar, SM.* H.* 
2) elt antal af toif män, som tillsam
man svuro i den däraf så kallade tylf- 
tareden; äfven själfva eden som gicks 
af desse tolf män. VG.* U.* firi (sinni) 
t. ganga (ok sværia), om vitnena som 
skulle svärja (i föreden) före livar tylft, 
och framträda inför den tylft till hvil- 
ken de hörde, för att aflägga vilnes- 
eden, som sedan skulle af tylften be
kräftas, VG.* t. firi ganga för firi t. 
ganga, se Ganga 6. bæra vitni firi 1. i 
t., VG.* standa i t., deltaga i tylft ar
eden, VG.*; säges äfven om vitnena 
som, enligt VG.*, då de hade aflagt sin 
ed, skulle sijian 1. ater i t. (1. i ej>e) 
standa, o: vara bland de toll (och så
ledes inberäknade med dem som skulle 
gå själfva tylftareden; sådan är äfven 
meningen på det mindre tydliga stället 
I. R. 6, där det heter: væria sik mæj» 
tolf manna ej>e ok tvæggia manna vit- 
nnm af j>em tolf ok sijian i t. standa, 
o: och med vitnesbörd af två män, som 
skulle vara af de tolf, och, sedan de 
hade vitnaf, stå i tylften, 1. deltaga i 
tylftareden. half t., o: sex mäns ed, 
Sk.* t. a fæj>erni ok half t. a möj>er- 
ni, ed af 12 män å fädernet och 6 män 
å mödernet, VG.*, jfr. II. Add. 2: 12,13, 

där en sådan ed kallas atertan manna 
ejier. tvsenni -ter, dubbel tylflared, 1. 
24 mäns ed, VG.* Sk.* jirænne :ter, 
tredubbel lylftared 1. 36 mäns ed, ÖG.* 
Sk.* vita mæji jirættan tak um ok jiræt- 
tan tylftnm, o: med 13 särskilda tylf- 
tareder och en take för hvar dera, ÖG. 
I)r.20:1 ; R. 11:1. Jfr. Tylftar ejier; Tvæ-, 
pretylfter.

Tylftar ejier (tylfta ejier; tyltser ej>, 
Sk. XII ejier, VG. II. G. 12. not. 25; III. 
84.), m. tolf mäns ed (se Tylft 2). VG.* 
ÖG.* Sk.* lösa nstm mæji skuld mæj» 
-ejie, o: genom skuldens betalande jäm
te lylftared därom, at han ahannmeig

mera at gælda, VG. I. R. 7: l. jfr. pr. t. 
laglifastæ mannæ 1. ojiolbondæ, Sk.* 
tvigiæ (1. tho) tyltær eÿ, fcriggiæ (thre> 
trenne) tyltær (rättare tyltæ, gen. pl. af 
tylt) eh, två 1. tre tylfters ed, dubbel 
1. tredubbel lylftared (jfr. Tylft), Sk.*

Tymæ, Tymber, se Tima, Timber.
Tynnæ, se Tunna.
Tyrfa, tyrva (impf. pl. tyrfdhu), v. a. 

(af torf; Isl. tyrfa, eg. täcka med torf, 
äfven kasta torf på en annan; AS. torfian, 
kasta, mid stanum torfian, stena) kasta, 
slå med kastande, prov. torfva till. t. 
man (til bana) mæj» stenum, stena, VG.* 
U.* VM. II. M. 12: l

Tysvar (tvisvær, tysver, tvesvar, tisvær, 
tösvar, tysva; tössver, tösser, Sk.), adv. 
(Isl. tvisvar, tysvar) två gånger. ÖG.* 
VM.* Sm* Sk* ME.* St* Chr.* t. sva 
goth 1. megit, a: dubbelt, Sk.*

Tyund, Tyjiir, se Tiund, Tijier 2.
Tæ, se Ta, n.
Tæbundin, adj. (af ta, n.) = gatu bun- 

din. Ü* VM. II. B. 1: pr.
Tækiu fæ, tækkiu fæ, n. (af taka) krea

tur (1. annan egendom) som man på 
en annans vägnar emottagil. VG.* Jfr. 
Tækio majier.

Tækio majier (tækiuman, tækkiuma- 
j»er, taknman), m. 1) i allm. en man 
som på en annans vägnar emoltager 
något, krævia -mæn, begära att män 
må blifva förordnade att emoltaga bö
terna, VG.*, där således t. var d. s. 
som en taki, hos hvilken böterna sat
tes i qvarstad till sakens slut. Jfr. Tæk
iu fæ. 2) uppbördsman, som på konun
gens vägnar upptog utskylder. U.* ko
nungs t., VM.*

Tækkia, f. (af taka, f.) emotfagande 
(af jord på arrende), äfven arrendetid.
Se Bolatækkia.

Tækt (pl.-tir), f. (af taka) 1) (i sam
mansättningar) lägt, tagande. Se Af-, 
Bata-, Bi-, Hesta-, Ikorna-, In-, Ler-,
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Nama tækt. 2) inlaga, nyodling (jfr. 
Tak 1. b). VM.* mærkia t., H.*, där äf- 
ven tæktam förekommer, som ej synes 
kunna vara annal än skriffel för tæk- 
tina. Enligt Hi. (Dial. Lex.) brukas d. 
o. i Helsingland i bem. af ett instängdt 
stycke till gräsväxt.

Tækta tak, n. = tak 1. a. H.*
Tælghekniver, m. läljknif. SM.*
Tælghia, v. a. lälja, skära. Se Tielg- 

ia, Tælghekniver.
Tælia (præs. ta*], impf, taldi, part, 

pass, talder), v. a. (af tal) 1) lälja, räk
na. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sk.* St.* 
tald mark, se Mark 2. t. sik (til) a fæj- 
rinit Stc., o: räkna slägt, ÖG.* Jfr. 
Frændsimi, Saman; Af-, Up tælia. 2) 
förtälja, uppläsa, säga. VG.* G.* t. lagh, 
uppläsa lagarne för folket (såsom lag
mannen plägade), VG.* nu æru tald 
manhælghis mal, nu ær talder kirkiu &c. 
balker, nu ær tait um kirkiu balk, nu 
tæls um Jokka bot, &c. U.* SM.* VM.* 
H.* tald lagh ok takin, allitf., lagar 
som voro (af lagmannen) upplästa och 
(af folket) antagna, VG.* sva ær i la- 
ghum tait, VG.* Jylikan ræt sum nu 
ær talder, VM.* Jfr. Taka 1, Fram tælia.

Tæmia (part. pass, tampder), v. a. (af 
tamber) lämja. ME.* Clir. Tj. 35: pr. nott. 
36, 38; på förra slället hafva en del nya 
hss., och äfven texten i det följ., rät
tare taman, acc. af tamber.

Tænda (impf, tande), v. a. tända, upp
tända. t. eld, ÖG. B. 44: pr; Bj.* St.* 
Chr. B. 35: l. Jæn ær -der, kallar bon- 
da t. &c., n. ljusen i kyrkan, VG. I. K. 
8: pr, 2; II. K. 14, 15.

Tæpidhe, n. (af Lat. tapete; Isl. te- 
pet, tapit, N. tæpe, D. tæppe) sängtäcke, 
prov. läppe (Rz. o. täppe). Chr.*. I en 
gammal D. bibelöfvs., 2 Sam. 17: 28, är 
Lat. tapetia återgifvet med tæppædhe, 
se Mb., Den entäste D. b i bel- o v erseet- 
telsej gl. s. 626.

Tæpning, f. läppning, stängning. Chr.*
Tæppa, v. a. eg. med en tapp till

sluta en öppning. 1) täppa, igenstänga, 
t. ro Ja rum, SM.* t. sund, U. V. 22: 3; 
ME. B. 26: 7. t. lut sin &c., a: gärda, 
VM.* Chr.* æptir sva tæpt aker æller 
ængia, sedan han så har gärdat &c. H.* 
at æi haver tæpt varit, alt gärdsgår
den ej varit lagad, U. V. 6: l. Jfr. Ater-, 
LiJ-, Vægha-, pværtæppa. 2) läppa för, 
genom stängsel hindra alt komma ige
nom (uteslänga krealur, uppdämma val
ten). svin sin t., U.* svin utgærjes t., 
ME.* t. vatn (æller fiskia), ÖG.* U.* 
VM.* ME. B. 26: i. t. (n. vatn) up a aker 
æller æng, stämma vattnet, så att det 
går upp på åker 1. äng, SM.* Jfr. Hæf- 
ta; Inne-, Svin-, Vatn tæppa.

Tær, se Ta.
Tærz, f. (af Lat. tertia hora) eg. tredje 

timmen af dagen, 1. kl. 9 förmiddagen ; 
den tredje af de så kallade canoniska 
timmarne (jfr. Aptunsanger). Sm. 8.

Tæffue, f. hynda, prov. täfva. Sk. I. 
180. not. t.

Tæverne, se Taverne.
Töker, se Tyker.
Tomber, m. löm. SM.*
Tösvar, se Tysvar.

II.
Alla ord, som börjas med den 

nekande partiklen II eller O, äro 
här upptagna under 0.

U, se Ur.
Ubysmum, ett okändt, troligen genom 

skriffel tillkommet ord. Sk.*
Udder, Ufan, se Odder, Ovan.
Ughurmaghi, se Ovormaghi.
Ugn, se Omn.
Uk (ook, St.), n. ok. nytia fæ undir 

uk æller sila, o: att köra med, SM.* 
ME.* St. B. 19:1; Chr.*

Uka (gen. pl. uknæ, ukæ; sing, för pi.
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uku, Sk.), f- (D. ugc) vecka, prov. uga. 
VG.* Sk.* Jfr. Cryci-, Paskæ-, Pingiz 
ukæ$ Vika.

likar, se Okar.
lilf, m. «If, varg. Sk.»
I ll, f. nil. U. Kk. 7: 6. not. 96.
Plu, se Skola.
Pm (om, Clir.), præp. in. acc. 1) om

kring. binda værpla um föter, taka qvi- 
ghu um roppo, binda Jiiif um armlæg- 
gia, ramarkar um by, gærja um ængiar, 
&c. VG. I. FB. 7:3 ; LK ; ÖG.* U.* SM.* H.* 
G. 23: 4. ganga urn akra ok ængiar, se 
Pmfær J. draga bandu um haini Jorp &c., 
G.* brinder up (n. gar Jer) um aker &c. H. 
V. 19: pr. lagba værn um akra, Chr. B. 
ind. 8, där comma vid værn bör stå 
icke vid værn utan efter aakra. tornpt 
sum gært 1. garder ær um, VG.* ær 
eig garder um (n. fæinark), VG. I. J. 15: 
pr. kombcr um (iorj) garji, koma um 
(sik diki ælla) garji, se Koma 4. sat 
uni (n. hump) sten, garj um (n. korn 
1. hö) sætia, værn um (n. tiund & c.) bal- 
da, &c. ÖG.* U.* SM. Kk. 6. gærja urn 
sik, U.* SM.* flere byar liggia urn en 
almænning, ligga omkring samma skog, 
o: hafva gemensam skog, U. V. 20: pr. 
tve æller flere byar liggia um værn 
ena, eg. en hägnad ligger omkring flere 
byar, U. V. 13: i. tve æru urn lamb et, 
o: gifva tillsamman ett lamm, U.* va
ra um fajur mæj adrum, vara omkring 
o: hafva samma fader, VG.* sitia um 
knif ok kötstikki mæj manni, se Kniver. 
vara saman urn ask ok disk 1. um disk 
ok duk, vara urn disk ok duk mæj an
drum, se Asker 3, Diskcr 2. vara saman 
um mal ok mat, vara skilder at um mal 
ok matu 1. rnættc, se Mal 2. Ja ma hvars 
Jera hiorj uni andra ganga, o: båda 
byarnes hjordar må gå om hvarandra, 
SM.* Ja ma klöf um klöf ganga, se 
Klöf. svin löpa om svin, C hr.* tver 
bolstaji kuma saman um gærjning, VM.

B. 39: 6. varin bajin 1. vari alt um en 
lagh, därom gäller samma lag, VM.* 
ME.* Chr. B. 18: 5. um Jvært, se j)vær. 
Jfr. Kring-, Ptan um. 2) omkring, öf- 
ver (land &c.). um alt landit, alla lagh- 
saghu &c. VG.* ÖG.* U* SM.* H* G.* 
Sk.* um gærji alt, U. V. 4: i ; SM. B. 3, 
4. um aker allan, H. J. 11: i. længer 
uni land valkæs, se Valkæ. rija urn land, 
bo sett, VM* G* varja garjuin &c. 
um bolstaj sin, VM. I. B. 21: i. leja k 
ganga um stajin, leja man um stadhin 
1. thrc gatur, Bj.* St.* 3) om, förbi. 
Jer sum (fram) æru farnir um, ÖG.* 
jfr. Fram um. stelker rekki tun Jriar 
rcnger, G.* 4) om, genom, öfver. ut 
um dör, up um klövena, VG.* ut um 
aspasund, H.* um ryzaland, G.* bya 
bro sum fælæji skal um fara, SM.* 
iak for vilder um andra (deld), VM. I. 
B. 22: 2. 5) om, angående, um mylnu- 
staj, Jy mal, Ja missæmiu, paska skuld, 
hor, lyti ok lseki, &c. VG* ÖG.*U*SM* 
VM.* Bj.* G.* Sk.* nuen skil um iord 
&c. VG.* jfr. Skilia 3. var Ja hnndi um 
alt, o: angående all den skada han gör, 
G.* vitis manni um tva ku mir 1. enne 
kunu um tva msen, o: att han haft sam
lag med två qvinnor 1. hon med två 
män, VM.* væjia um III marker, n. 
genom vadesuminans nedsättande, hvil- 
ket var ett vad därom, emedan den 
vädjande antingen skulle tappa 1. vinna 
denna summa, SM.* havi næfnd vald 
um Jæssa skæra eller fælla, a: därom 
att fria écc. Sm.* ganga medh svenenum 
um vitne, o: då fråga är om att vara 
vitne, då han kallas alt följa med till 
rådhuset för alt vitna, St.* Jær um, se 
pser. vitni (n. Jær) um bæra, VG.* 
dela mæn (n. Jær) uni, SM.* ME.* St.* 
delà sijan (n. Jær) urn, Jer (n. sum) 
Jæt köpt i, VM. I. B. 3. bi jar han ku- 
nungs ræfst (n. Jær) um, ÖG.* biera 
vitni, mistroa &c. (n. Jar) um, G.* bin
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ær sak gifs (n. Jær) um, Sk.* so iru 
allir men um satir, se Sater. Je brut 
hau var fangin firi ok sak (n. var ha- 
num) um givin, SM.* um huru, hvat, 
at &c. ÖG.* U.* um æn Here 1. man &c., 
om den händelse alt &c. SM.* 6) i af- 
seende på, beträffande, saklös um dul- 
ghadrap, vax, fægæld, lejungslama, U.* 
SM.* VM.* H.* orsaker ser præster um 
Jat, orjiuva gæra um köp, &c. VG.* 
fa skaja um (sit) körn &c., qvar sitia 
um branstuj, ÖG.* G.* Sk * sitia qvær 
um öre, um Jæt buj, um Jry skip, ræt 
göra um timida, dagsværke 1. offer, ræt 
fa um væjfæ sit, lijugher urn bot 1. 
le Jung, &c. VG.* U.* SM.* VM* 7) i 
afseende på tid betecknar d. o. a) en 
viss tidpunkt då något sker &c. (qvando). 
um hælgha Jorsdagb, presta mot, bo- 
tulfs mæssu, höst &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM* H.* Sm.* G* Sk.* St.* um Jæn 
tima, Bj.* G.* St.* um (liusan) dagh, um 
daghin, se Dagher 1. um sama dagh, 
St.* um dags lius, på ljusa dagen, Sk.* 
um Jæn 1. annan dagh, Bj.* um nat 1. 
nattena, oin natten, se Nat 1. um ar 
(hvart), um aret, hvart år, se Ar. um 
thet 1. sama arit, um et ar, St * sæghi 
up um ar up um annat up um JriJia, 
o: ett år ytterligare andra och tredje 
året, VM.* krævir um ar . . krævir um 
annat, o: första, andra året sedan skif
tet skett, VM.* haldir &c. um ar &c. 
VM.* b) en tidslängd, um Jry ar, um 
tva 1. fiughurtan næter, um sæx ukur, 
um ar, nat ok iamlanga, fem 1. niu næ
ter, &c., i tre års lid «cc. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* H.* G.* um nat, um ena nat, 
en hel natt, se Nat 1. um Jriggia vikna 
fræst, (re veckors tid, VM. II. Kr. 7: pr. 
um ny ok nijar, se NiJ. urn alder, se 
Alder 2. nöt urn siax halma, o: sex år 
gammalt, ÖG.* siter qvar uni Jry, n. 
ar, ÖG. Kr. 13: pr. böte .. sva um andra 
ok um JriJiu, o: likaså för andra och

tredje natten som liket ligger qvar, 
ÖG. Kr. 7: i. böti mark uni nat mark 
um andra, ok a Jrea marker um ar um 
annat ok &c., ok af Jrim markum um 
ar ok (n. han böti) Jrea marker um 
annat, o: för en natt 1. ett år &c. VM.* 
Jfr. Stæmning 2. c) en tids förlopp, um 
siu næter, sjunde dagen därefter, VG. 
I. p. 9. um mana ja 1. siaunata frest, hal
fan manaj, efter en månads &c. förlopp, 
G.* d) en tid inom hvilken något skall 
ske. biuja ej um X &c. nætter, o: att gå 
eden inom den tiden, H.* hem stæmp- 
na um III nætter, o: om skuldens be
talande inom tre dygn, H.* 8) d. o. be
tecknar en utsträckning i rum. in gan- 
ga um halva andra alin, ÖG. B. 1: 6. 9) 
för, till (ett visst värde 1. pris), mæs
su bok &c. um tolf öra &c. Sm.* 10) 
um sik, för sig. biog u. s. rugh u. s. 
&c. VG.* hvar (thera) u. s., SM* St* 
allir almænnilika ok hvar u. s., U.* SM.* 
bötis hvart u. s., U.* VM. II. Kr. 21 ; H. 
M. 14: pr; ME. SV1. 1: l. hvar sak u. s. 
epter thy hon ær til, a: efter sin sär
skilda beskaffenhet, Chr.* epter thy 
bruten æro hvart u. s. i laghbok vare, 
såsom om hvart brott efter dess sär
skilda beskaffenhet är i lagen stadgadt, 
Chr. Eds. 23.

Um (om), conj. om. VG.* ÖG.*U.* SM.* 
VM.* H.* Bj.* Sk.* um ængin vil henne 
a hand sværiæ, o: om ock ingen vill 
med assvaru ej bekräfta att qvinnan 
begått sådant brott, Sk.*, där Lat. öfvs.
”si non est qui” visar att ængin icke 
är skriffel för nokær; jfr. Nut.jur. ark. 
XIV. 99.

Umbevaradt, adv. opåfaladt ; så synes 
d. o. böra förstås i St.*, ehuru adj. un- 
bevarad enligt Rz. (s. 793) skall före
komma i benr.en försigtig, och i gamla 
Sv. bibelöfvs. Ords. 20: 19. ”var unbeva- 
rad” svarar mot Hebr. aiynn Nb, inlåt 1. 
inblanda dig icke; i sistnämnda bem.
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förekommer äfven D. ubevaren, se Mb.
1) . GL

Umbiuja, v. a. (illkännagifva. u. mej 
sinum brevum, ME* 

tlmbli, se Humbli.
Umboa, v. a. 1) = boa 1. U.* 2) re

parera. VM.* St.* 3) = bylia. ser æi 
hult adla umboet, VM.*

llmbuj (ombuj), n. 1) uppdrag (om- 
bud). sætia manni u. i hand, VG.* ha
va u. mans, VG.* G.* 2) = umbujsman 
1. u. mans, SM.* VM. II. Kg. 7: 3 ; M. 25: 
3 ; St.* Chr.* vist, rset, fult, sant u. mans, 
U.* SM.* VM.* Jfr. llmbujsman.

llmbujsman, m. 1) ombud, ombuds
man. VG.* ÖG.* ME* St.* Chr. J. ind. 15; 
Eds. 33. herra u., ME * hans vist u., 
VG. III. 74, där vist (för vists) är hän- 
fördt till första delen af d. o. (jfr. Viss).
2) ämbetsman. Sk* biskups u., = bi
skups lænsmajer, VG.*; jfr. Sk. III. 15. 
konungs h., SU.* ME.* var (o: konun
gens) u., Sk.* Jfr. Æmbetsman.

lim byggia, v. a. reparera, hus væl u., 
Bj.*

I mbvlia (ombylia), v. a. == bylia. om- 
bylia ok omhylia, VM.* hylia ok u., se 
Hylia.

llmeghn (om eghn, omæglin), f. uIjord, 
jordstycke som någon eger utom sin 
andel i byns gemensamma egor. )( bol- 
byr, ÖG.* U.* SM.* VM.* )( bol bonda, 
U* VM. II. pg. 17: pr; H. pg. 9: pr., där 
dock d. o. synes betyda alla jordegen
domar utom den, där egaren bor, i hvil- 
ken vidsträcktare bem. ordet äfven stun
dom torde vara taget såsom )( bolbyr, 
då bolbyr följakt ligen skulle hafva varit 
brukadt i den oeg. bem:en af bol bonda.

lim fara (omfara), v. n. 1) fara 1. fö
ras omkring, bujkafli skal u., G. Hist. 
6. 2) sprida sig omkring. Jo at elder 
vijare -re, VM.*

Um fram, præp. (Isl. umfram) framom, 
framföre. VG.* Jfr. Fram um.

llmfærj, f. 1) eg. kringgående; en 
symbolisk tradition af såld, skänkt 1. 
förpantad jord, hvilken skedde på det 
sättet, att emottagaren och förytraren 
jämte en löftesmän (Jæn sum u. var- 
Jar) och alla jordegarne i byn, skulle 
ganga uni akra ok ængiar ok sva ap- 
ter a topt si Jan. VG.* lagba u., VG. 
I. M. 4. fæst ok u., se Fæst 2. I ett af 
Abbedissan och Conventet i Gudhems 
kloster år 1325 ulfärdadt köpebref (»Sv. 
JJipl. N:r 2513) nämnes scotatio lega
lis vulgaritér dicta umfærdh. 2) själf- 
va jorden som på della sättet öfver- 
lemnades. varja 1. qvælia u., )( værj, 
ansvara för 1. väcka tvist om umfärdens 
bestånd, 1. om den genom umfärd öf- 
verlemnade jorden, VG.*

llmganga, um ga, v. n. 1) gå omkring, 
sk ut ganger um, skatt går omkring (i 
staden), o: upplages hos stadens inbyg
gare, St.* 2) förlida. arit ær -git, eg. 
har gått omkring, fullbordat sitt krets
lopp (jfr. Ilm lidlia, lim kring, Atrneli), 
St* 3) umgås. u. mæj var i æmp k ri
sten, H.* 4) v. a. öfvergå, växa öfver. 
næller um ga goja frukt, ilgærnings 
mæn umga goja mannum (skriffel för 
man), H*

Imgangilsc, ? umgänge. U.* 
llmhuglisan, f. betänkande. SM.* 
llmliværva, v. a. omhvärfva, omgifva. 

Se Hag.
Fm hylia (om hölia), v. a. öfverhölja, 

betäcka, bylia ok 1. æller u., U.* VM. 
I. M. 24; II. B. 2: 1 ; H. M. 4: 1; ME. DrVp 
8: pr; St* Chr. DrVd. 6: pr. ombylia ok 
o., se llmbylia.

Ilmikil, adj. (för ofmikil) alltför stor. 
Sk*

llmikit, adv. (n. af umikil) för myc
ket, all iför. Sk.*

llminnis liæfj, se under llr-. 
lim iorj, f. = umeghn. H.* Jfr. Bol

byr.
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Um kul (um koll), adv. (af kölder)
omkull. Se Kasta 1.

Um kring (om kring), præp. (af krin- 
ger) omkring. VG.* SM.* G.* Sk.* tings 
tal skal rset o. ga, o: gå omkring på 
fjärdingens inbyggare, Clir.* fran them 
daghenom ok thet arit o., o: till dess 
att arit ser umgangit (se Umganga 2), 
Chr.*

Um lidha, v. n. (af lija 1) = um gan- 
ga 2. siax vikur æru -dim a, St.*

Umlika, v. a. = forlika 2. St.*
Um Iseggia, v. a. eg. lägga omkring; 

omgifva med något som lägges omkring, 
byar aghu vara msej ra ok rör um lagh- 
Jir, U.* ME. B. 21: pr; Chr. B. 26: pr.

Uni msela, v. a. eg. omtala; stadga. 
VM.*

Um pröva sik, v. refl. eg. pröfva 1. un
dersöka sig själf; betänka sig. St.*

Um rykta, v. a. ansa om, reparera, 
hus u., VM.*

Urn sijir (urn side, om sijir), adv. om
sider. U.* SM.* VM.Æ. prol.; H.* G.*

Um skipta, v. a. ombyta, förändra. U.* 
SM.* landboar skiptas um, o: ombytas, 
G.*

Umskipti, n. ombyte, förändring. U.* 
SM.*

Umstajumsen, m. pl. (af standa) orn- 
kringstående 1. närvarande män. vita 
1. svseria msej -mannum, a: med de på 
endagen närvarande åhörarne, VG.'* Jfr.
Hörsengiar.

Umssemia, 1) v. impers, m. dat. åsäm
ja. Jæn I. sum Jem (allum I. bajum) 
-mber, -ber Jem (sei) um, U.* SM.* VM. 
I. B. 11, 19:1; II. J. 10: pr; H. Æ. 2: pr; J. 
13: pr; ME. B. 24: 3. sva manga psennin- 
ga Jem -mber, Bj.* lata sik u. msej 
manni, Bj.* St.* utan them -mber, St* 
2) u. sik, v. refl. förlika sig. St.*

Um troysta, v. a. m. dat. = trösta 2. 
JingfriJi u., G.*

Um varja, v. a. angå, röra. Jen ser

-aji, dem, hvilka saken angick, U.* 
SM.*

Umvsela (urn vela), v. n. = vsela. U.* 
SM.* G.*

Um vsenda, v. a. vända om. ÖG. B. 28: 
4. not. i; G.* talan sina u., vända henne 
åt ett annat håll, ändra, SM.*

Umsegha (omsegha), f. = urneghn. U.* 
Jfr. Bolbyr.

Una, v. a. ni. dat. (Isi. N. =) vara nöjd 
med, ålnöja sig med. Se Jamnajar ejer.

Unbsera, v. a. umbära, vara utan. Chr.*
Und, f. (Isi. und, AS. mind, &c. sår) 

ett sårs yl re del 1. mynning, gönurn- 
laghat sar -dir tvar 1. inseJ-dum tvem, 
ett sår som, då ett ställe af kroppen 
är genomstunget, har två öppningar (jfr. 
Münder 2), U.* SM.* synis odder vij 
se Odder. Jfr. Unda.

Unda, v. a. (Isl. =, AS. wundian) såra. 
serrât lik ok undat, se Ærrajer. Jfr. 
Gorunda.

Undan (ondan), I) adv. undan, bort. 
u. fara, slippa, koma &c. VG. II. p. 9; ÖG.* 
U.* SM.* St. SVI. 14. ganga u. msej tolf 
manna eje &c., se Ganga 2. föra n. bort, 
U.* Ilya I. koma bort u., VG. IV. 19: l ; 
U * koma sik u., VM.* Jfr. Dragha 1, 
Flya, For Ja 1, Löna, Lösa 5. c, Ryma B. 2, 
Skilia 1, Slippa 1, Vsegia. 2) præp. m. dat. 
undan, bort från. hiselpa gojs u. eld 
&c. U.* SM.* stisela hiul u. vagni, &c. 
SM.* ryma u. kunungs baner, se _Ry- 
ma B. 2. u. Jak ok Jrseggia, se pak. 
ganger (man) u. Jerre (n. qvsern), o: 
kommer han lös från den qvarnen, ÖG.* 
vir takuin u. Jsessi gistning vara garja 
&c. VG.* jfr. Undan taka. lokka leglio- 
hion u. andrum, St. B. 21: 5. raja (gojs) 
u. skipti, ÖG.* inlags fse &c. skiptis u. 
mseti, U.* ME. pg. 24; jfr. Undan skipta. 
giva (iorj &c.) u. rsettum arva 1. servin- 
gia &o., séria u. andrum, a: till den an
dres förfång, ÖG.* VM*St.Æ. 19:1. gip- 
ta iorj u. andrum, se Gipta 3. skipta
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fæjerne I. iorj u. systur 1. brojur 1. 
byrjamanni, SM.* ganga u. byrjaman- 
num 1. byrd, om jord, se Ganga 3, Byr J 
6. köpa bol u. bonda (o: landbo), kö
pa (ularrendorad) jord, hvilken därige
nom går undan landboen, som måsle 
lemna henne, U.* skipta bya n. kronu- 
ne, H. Kg. 11:1. ganga u. frælsi, upp
höra med rusltjensten, och sålunda af- 
stå från frälserätten, se Frælsi 5. mals- 
srghandi ganger n. lænsmanni (1. läns
mans, troligen genom skriffel i VM.), 
se Ganga 2. Jfr. Husla.

Undan Aya (-fly, præt. part. -flydder), 
v. n. fly undan. VG. IV. 19: l; St. B. 22: 
1; Eds. 5: prjDrVl. l:2;Chr.*

Undan ganga, v. n. 1. a. m. dat. gå un
dan 1. från. Jem ne saghje ma Jet eig 
u., del må ej gå från honom som sa
de nej, o: han må ej förlora sin andel, 
VG.* utan Jæt (n. vatn) se mæj köpe 
-git> o: sk ild t från eganderätten till jor
den, H.*

linden sagher, adj. (af undan och sa- 
gher, se Sighia) eg. tillsagd att hålla 
sig undan; förbuden att infinna sig 1. 
komma tillstädes, förvist (från), han ær 
u. Jriggia konunga stæmpnum, han är 
förvist från de tre (nordiska) konun- 
garnes (i Sverige, Norge och Danmark) 
sammankomster, a: han får icke vara 
tillstädes då de råkas (om han ock vore 
tagen i tjenst 1. beskydd af någon af 
dem); ehuru besynnerligt ett sådant 
stadgande kan synas vara, är dock den
na tydning den enda som kan gifvas 
åt de anf. orden, hvilka ej kunna be
tyda att brottslingen skulle vara för
vist från de tre konungarnes riken; ett 
stadgande som dessutom vore min
dre rimligt än det, som här antages vara 
menadt. VG.*

Undan skipta, v. a. frånskifta, genom 
delning afskilja. U.* VM. II. Æ. 8:1; ME.

G. 16, 17: pr; 18: pr; Chr. G. 17, 18: pr;
H. 10: pr.

Undan skiuta, v. a. skjuta 1. skaffa un
dan. löna æller u., VG.* sik u., hålla 
sig undan, Sk. III. 15.

Undan taka (part. pass. -kin), v. a. 1) 
taga undan 1. bort (anferre). VG. I. J. 
20; IL J. 45. 2) undantaga (cxcipere). 
VG. II. Forn. 46; Add. 11:11; 13: l; U* 
SM* Sk.* ME. Kg. 11:pr; B. 18:4; DrVl. 
21; St.*

Undir (undi, onde), præp. m. dat. 1. 
ace. 1) under, a) i hv ila på ett ställe 
(quies in loco), i eg. och oeg. bem. u. 
sylf, niylnohiul, hovoj, qværn, Jak &c. 
VG* ÖG* U.* SM* u. las (ok lykki 1. 
nykli), VG.* ÖG.* U.* G* Sk.* sæter (n. 
nek) n. sin (skyl), SM.* dör (klukkare) 
u. luenne, o: under den nedfallande kloc
kan, VM.* thet sum u. andrum ligger, 
se Liggia 4. gift hans ständer u., se 
Gift 7. u. (n. syll) gravit, se Grava 1. u. 
(n. garj) skrija, G.* bitæ Je (n. hun
dar) hæst u. manni, o: på hvilken nå
gon rider, Sk.* skiut u. ktimings pæn- 
ninga, o: som draga lassen på hvilka 
skatterna till konungen föras, H.* præ- 
ster havir landboa u. kirkiu, o: på jord 
som lyder under 1. tillhör kyrkan, VG.* 
markland iorjar u. hundaris kirkiu, U.* 
ægha örtugh i by u. landboa, a: som 
är utarrenderad, SM.* læggia (iorj) u. 
ara stmrnmi, intaka skogh u. mala, ÖG.* 
hæfja ( iorji) u. sik, se Hæfja 2. standa 
u. landslagh, konungs dom, laghmans dom
I. skilu, se Standa 1. væri hans (n. doma
ra) domber gilder u. laghman, o: kan 
ej ändras om någon (utan att hafva 
vädjat) vill draga den under lagman
nens profiling, U. p. 10. u. varum (n. 
konungens) najum vara, IL* göma u. sin
ne værn, ÖG * hava gods mans u. han
dom (sinom), se Hand 2. umbujsman 
ma egh annan u. sik taka, o: i sitt ställe, 
ÖG.* Jr er sakir falli saman u. enni kæ-
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ru, se Falla 1. sa afsædhom u. fræist 1. 
ofrælst bol, VG.* ryjia (iorj) n. rnghi 
&c., se Rova. b) i rörelse till ett stalle 
(motus ad locum), under (i eg. 1. oeg. 
bem.), till, dömas u. sværj, stæghl, sten, 
se Svær J &c. ganga n. svær]> (kunungs) 
1. döj, se Svær]), Döjer. vari fegh n. 
gryt 1. stæghl, ü. M. 13: 2; VM. IL M. 
12: 2. döma man 1. ganga u. skript, se 
Skript 3. skötning n. kirkin læggia, 
Sm.* köpa iorj u. præstins borj, se 
Borji I. fara u. frælsc iorth, VG.* sæt- 
ia arf at göma u. goja mæn, o: under 
deras vård, Sk.* föra gojs u. iæmpna- 
Ja bænder, U. M. 8:1. iorj> varier mæ- 
tin u. kiinung, a: utmätt för böter, VM. 
I. p. 5: 5. iorj ok gojs hans (n. är för
verkad!) u. krouuna, U.* afitænda sik 
ior]> n. annan, ME.* köpa skatta iorj 
u. sik, Chr.* lösa hus &e. u. sik, St.* 
skipta æghn &c. u. sik hem, se Rem. 
ganga u. möjringa, om arf, ÖG.* gan
ga ater n. uijia, ir kumit n. tva linda 
gyrta, G.* dela sik u. landsting 1. hög
re domara, se Dela. læggia ej u. ku- 
imngs dom, ÖG* sætiapænningai bor
ghan u. konungs dom, a: till dess ko
nungen dömt i saken, ÖG.* væjia u. 
syn, laghman, foghatans dom &c. U.* 
SM.* VM.* ME* St. R. 3: pr; 6; i ME. 
pg. 35. hafva två yngre hss. för u. 
laghman orätt ok vither undirlaghman. 
væjia u. landsins hok, se Bok. vædhia 
sik under konungen, St. R. 5: l. qvælia 
u. laghman, se Qvælia. fara u. land ok 
laghman, U.* up sætia mal u. laghman, 
uppskjuta målet och öfverleinna det 
till lagmannens afgörande, ME.* Chr. 
Tg. 25. dom ater hryta (at ovæ]>ia]io 
1. utan væj) u. laghman 1. kunung, bry
ta domen genom att draga målet un
der lagmannens 1. konungens profiling 
ulan alt hafva vädjat, SM.* hava måtto 
eller vikt u. sik, o: inehafva, St.* 2) 
d. o. brukas stundom till betecknande

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XI

af något som görs till skada 1. förfång 
för en annan (eg. i hemlighet 1. li
kasom skyldt). gæra hor u. annan, o: 
med annan mans hustru, ÖG.*(u. Hor), 
ganga u. las ok ny kla &c., o: genom 
ololligt begagnande af en annans nyck
lar 1. genom bruk af falska nycklar 
öppna lås, SM. pj. 10: pr. æghi hvarghin 
(n. by) vald u. annan ganga æi i toinpta 
ra &c,, o; den andra byn till förfång 
tränga sig in där genom åberopande 
af dess tomtarår &c. som bolstadaskäl, 
U.* VM. II. B. 17: 2; ME.* Chr.* Jfr. Un
dir gift. 3) bland, mällan (T. unter), 
the (n. foghoten ok radhmæn) skulu 
pröva u. sik &c. St.* 4) i senare till 
Sk. hörande stadgar brukas u. (lika
som annars vijer) till betecknande af 
vissa böter 1. annat stralF såsom på
följd af ett brott. u. (thrc mark) brö- 
the, V. 5:15 ; 6: rubr., 29. u. XL mark 
fortabclsc, V. 5: io. u. XL I. III mark 
(konningen), u. godsens mystelse, V. 6: 
1, 2, 5-12. &c. 11. lif ok gots, V. 6: 53. 5) 
adv. nedanfill. byggia u. )( ovan a, St. 
B. 9: pr; Kp. 24: pr. Jen som u. ständer, 
ME. DrVp 10. not. 36 ; St. DrVd. 7; Chr. 
DrVd. 8; i St. hafva yngre hss. star nid- 
re undhir.

Undibundin, underbunden, adj. för
bunden 1. skyldig till. VG.* SM.*

Undibygning, f. underbyggning, nedra 
våning. St.*

Underdan, adj. (T. unterthan) den som 
är en annan underdånig I. undergifven. 
Chr.*

Undir gift, undigipt, f. = undi gæf. 
SM.* giva u., Ü.* VM. II. J. 15: 2.

Undi gæf, f. städja, olagligen gifven 
till förfång för en annan landbo. ÖG.* 
Jfr. Undir gift.

Undegerdh, f. = undi gærsl. St.* -dha- 
1. -dhis balker, bjälke i nedersta bjälk
laget, s. st.

Undi gærsl, f. (af göra) grundval, sten- 
/. 84
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fot och det nedersta bjälklaget i ett 
trähus. St.*

Uiulir læggia, v. a. (af læggia 5) = un- 
dir taka. stæmpnudagh u., YM.*

Undi soknari, m. under- 1. vice-fiskal. 
ÖG*

Undirstanda, undistanda (understa), v. 
a. (Eng. linderstand) förstå. VG.* VM.* 
Sk.* Jæt 1. Jætta jer sva -dandc, del 
är så att förstå, ÖG.* ME.* St.* -dan
de, det är att förstå 1. märka, St.*

Undir taka, undi taka, v. a. bestämma, 
utsätta, annan dagli u., VG* ÖG.* ME.* 
Jfr. llndir læggia.

Undirvijer (-Jur; gen. -ar, acc. pi. 
-Ju), m. trä som ej bär frukt. VG.* )( 
aldinvijcr, se Aldinvijer. )( aldinsko- 
glier, VG.* )( ek aldinbær 1. sum aldin 
bter, VG.* I ett förut (sid. 401) an- 
fördt bref af 1345 nämnes löff ok lnuk 
et nndi vidhu (acc. pl.).

Undkoma (untkoma), v. n. undkomma. 
Sk.* St.*

Undsægia (unsægia), v. a. undsäga, ho
ta (med ord). Chr.* Jfr. Truga.

Undstegn (unsægn), f. = undsægning. 
Chr*

Undsægning (unsægning), f. undsäg- 
ning, hotelse. Chr.*

Untsetting, f. undsättning. St. Add. A.
Unge, m. unge. Se Ræf unge.
Unger (n. unkt för ungt), adj. ung. 

VG.* ÖG.* U* SM.* G.* Sk.* ME. Kg. 5: 
8; 6: 5; B. 17: 4; SVJ. 7:1; St. Kp-. 14:1. 
ungi majer, brudgummen, G.* adal- 
varder, bændikt ungi, a: den yngre, )( 
de äldre biskoparne med samma namn, 
VG.* yngri, compar. VG.* U.* SM* VM. 
II. Kr. 11: l; Bj.* Sk.* ME. B. 35: 4; SV1. 
17: l. yngster (ungster), superi. VG.* 
U* SM.* VM. I. G. 13; G.* Sk* Jo at 
Jet yngsta se, om ock (det döda bar
net) till åldren är det yngsta (jfr. Siæ- 
lagæf), Sm. 7: pr.

Ungnöte, n. ungt nöt, stut 1. qviga. 
ME.* Chr. B. 48: 5; 51: pr.

Ungsniunne, m. (Isl.ofns-mnnni, af nnin- 
ni, öppning, munnr, mun, BH.) ugnsmun. 
SM.*

Unna (sup. unt), v. a. 1) älska. Se Av
und. 2) unna, låta få 1. behålla. U.* 
SM.* H. KU. 5; Bj.* G. 1 ; Sk.* ME.* Chr.* 
u. manni lif, låta en brottsling, som för
verkat lifvet, behålla det, se Lif 1. vil 
han hannni ater u., om han (som bort- 
gifvit aflingejorden) åter vill låta arf- 
vingen få den (efter hans död), och så
ledes återkalla gåfvan, SM.* 3) för
skaffa, tillskynda, u. barnuni sinuni arf, 
VG.*

Unninga lagh, se Yinningæ logli.
Unsægia, se Undsæghia.
Up (op, VM.), adv. I) upp. fara up 

a kirkiu, G.* skiuta up a lopt, i l. a 
Hall up, VG.* le Ja up a kögh, ÖG.* 
föra 1. fara a land up, SM.* St. Kp. 30: 
l. ræpsi up ok hvælini, räfse upp höet 
i högar och stacke det, VM. I. B. 22: 1. 
gærji up (garJ), sätte upp gärdsgår
den, se Gærja. gar J up kasta 1. up ta
ka, upprifva och borttaga gärdsgården, 
VG.* sökia up garj, o: alt den må 
blifva borttagen, VG.* Jfr. Up ryma. 
fara up at vatni &c., o: uppåt ström
men, G.* aker ligger up mæj diki, o : 
långs åt diket, U.* ME.* tælia ut at akre 
ok up at andrum, räkna skylarne utåt 
det ena åkerstycket, och så vända om 
åt motsatta hållet och räkna på nästa 
teg, ÖG. Kr. 9; U. lvk. 7: 3. Jfr. Grava 4, 
Risa; Up riva, -ryva. 2) d. o. betecknar 
ett öppnande (hvaraf upin, se Open), sia 
dyr up, se Sla I. grind ganger hvarte 
up seller ater, VM.* Jfr. Up lata,-læsa. 
3) i motsats mot nij betecknar up stun
dom att något borttages 1. görs ogil
tigt. up Jiggia, se piggia. Jfr. Up gan- 
ga 2, -döma 2. 4) up utmärker äfven 
att något är helt och hållet gjordt, så
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att inte återstår, gælde up, utgifve 
fullt (tionden), YG. III. 6. allan sin ræt 
up hava, a: fullt ut, VG. II. K. 42. ær 
alt up salt, ÖG.* inne up mala sin, se 
Inna 4. Jfr. Up brinna, -brænna, -byrgh- 
ia &c. 5) up framför præp. a bru
kas ofta till förstärkande af nämnda 
præp. i flera af dess olika bem:er (då 
up a stundom sammandrages till uppa, 
oppa, upa, pa, på, se Uppa, Pa), up a 
Jæn ætalæggin, up a stæghl, brut lig- 
gia up a manni, aka up a skogh, tæppa 
up a aker, bus Jær vindögha ær up a, 
up a broum, &c. ÖG.* ü.* SM * VM. I. 
pj. 7; ME. Kg. 6: 5; Egn. 7; St. Sk. 19. 
rætta up a (a: tili) gar Ja, U.* lagh- 
vinnas up a ræt sin, se Laghvinna 1. up 
a afrajsdagh, Jingsdagh &c. VM.* Bj.* 
ME. pg. 6. læ manni pænuinga up a 
gojs, taka lan up a iorj, a: mot fast 
pant, Bj.* ME.* up a (a: efter) sæt mal 
ok böt, VG.* halda op a laghmans ski- 
lu, a: sedan lagmannen dömt, VM.* vit- 
na, hæmnas, döma sökning, tala illa &c. 
up a man, a: mot, VG.* ÖG.* VM.* Bj.* 
ME. EJs. 30. ganga lagbum up a (mal), 
tala up a mal, væjia op a bro, a: an
gående, ÖG.* U.* VM. II. B. 23: pr. ok 
annan up a, adv:er, a: därutöfver, dess
utom, VG. II. Forn. 41. not. 14.

Opåliiggia, v. a. ålägga. Chr.*
Up andvarja, v. a. öfverlemna. ME.* 

Chr.* æn landboe andvarja up ior J (n. 
æghanda), ME.*

Up binda, v. a. uppbinda. Ja -as klok
kur, klokko stræng u., n. så att det ej 
kan ringas, ÖG.* Sm.*

Upbiuja (opbinja), v. a. i allm. er
bjuda, i synn. uppbjuda, erbjuda jord 
1. stadsfastighet som förytras, åt ega- 
rens slägtingar till lösen, 1. förstånden 
pant åt egaren 1. hans slägtingar. U.* 
SM* VM.* H.* ME. Egn. 2-4, 7; Kp. ind. 
8; St.* Chr. J. 2-5; Add. D. 1. pant u., 
Bj.* upbudhen ok hembudhen, St. B. 9:

2, där fråga är om viderboende, åt hvil- 
ken uppbudet skedde offentligen å råd
stugan, men hembudet enskildt i hans 
hem; se Ilembiuja. baje (n. eja) u., 
SM. J. 18: i. a thing« barnom sinom iord 
sina u., n. på det att de må underhålla 
fadren 1. modren, Chr. J. 31: pr.

Up boa, v. a. iståndsätta, reparera, 
hus u., U.* H. Kk. 2: 2. bor æi up (n. 
garJ), sätter ej upp den nedrifna gärds
gården, VM.*

Up brinna (op brinna), v. a. uppbrin
na. VG. I. K. 2; U* SM.* VM. I. B. 45: 1, 
3-5 ; II. Kr. 5:1 ; Sm. 4: l ; ME. B. 28:1,2; 
St. B. 22: 4; Chr. B. 35, 36: pr. brinder 
up (n. garjer) um akcr, brinder up (n. 
bus) et, H. V. 19; jfr. U. V. 24: l.

Up bryta, v. a. 1) uppbryta, ren ok 
sten 1. vægh u., -ti up værkin, VG.*(u. 
Bryta), dör u., Sk.* ME. pg. 20: pr. 2) 
bryta upp (till afresa). Sk.* 3) = ryj- 
ia 1, om ej upbrutit är skriffel för 
upyrkt, Sk.* 4) bryta ned, rifva ned. 
bryti up, n. det som är bygdt, Bj. 33: 
1 ; St. B. 1-3, 5, 6, 7: pr. garj, ut gær- 
Je, toft gærjc u., Sk.* 5) (af bryta 7) 
bryta, upphäfva. fæst -ts up, U. Kk. 15: 
l ; VM. II. Kr. 20: pr.

Up brænna, 1) v. a. bränna upp. ÖG. 
Vap 1: 4; B. 44: pr; U.* SM.* VM. I. B. 
45:1, 4; Sk* ME. H.10; St. DrVd. 14: pr. 
2) v. n. = up brinna. VG.*(u. Brænna); 
ÖG. B. 44:1; SM.*

Up byggia> v- a- «PPbygga- ÖG. B. 5: 
l ; U.* SM.* H.* Bj.* ME. B. 28:5; St.* Chr.* 

Upbyrghia, v. a. inbärga till slut. SM.* 
Up byria, v. a. börja. ÖG.*
Upbyrian (obyrian), f. början. U.* 
Upbyrjer (pl. -Ji för -Jir), m. (af 

up bæra 2) ett käromåls framförande 
inför rätta, fyrra æn fieri -Ji göras, 
förr än flera mål företagas, VM.*

Up bæra (op bæra; up biera, G.), v. a. 
1) bära upp, upptaga. Sk.*, där fråga 
är om sills uppbärande från fartyg. Jfr
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Luter 5. 2) framföra, mal u. (n. a jing), 
G.* Jfr. Lpbyrjer. 3) uppbära, emot- 
taga. VG* SM.* VM.* Sm.* Bj.* ME. 
Egn. 27:1; pg. 34: pr; Eps. 33: pr; St.* 
Chr.* jter til han haver sva mykit up 
burit af hænne, a: såsom inkomst af 
qvarnen, ME.* jter ban senkte upbar, 
a: ärfde, ME* stande Jet först i bo- 
tum sum up var burit, de förut emottag- 
na såramålsbölerna inberäknas i dråps- 
böterna då dessa sedan skola utgifvas, 
ME.*

Lp dragha, v. a. draga upp. SM.pj. 15; 
ME.*

llpdragba, f. = updrset. u. skipa, VM.*
Lp drykkia (för ofdrykkia; jfr. Ofdyrt, 

Ofgamal &c.), f. (Isl. ofdrykkia) för myc
ket drickande, dryckenskap. G.*

Lpdrset (opdræt), f ? (af up dragha) 
uppdragning, u. skipa, fartygs uppdra
gande på landet, U.* VM. II. M. 6: 2 ; H. 
M. 4: 2. ri jer man i notvak ni jer i u. 
æller i nijersictiu, o: då noten skall 
uppdragas 1. nedläggas, SM.*

Lpdöma, v.a. 1) dömma (byggning) att 
borttagas. ME.* Chr.* 2) dömma ogild. 
ej 1. nsrind u., VG.* U* H. Kk. 19: 3.
.. I l» fulla, v. a. fullt utgifva 1. ersätta. 
ÖG.* ME.* Jfr. llp fylla.

Lp fylla, v. a. 1) = fylla 1. u. skippund, 
St.* 2) = up fulla. Sk.* Chr. B. 31: pr.

Lpförae, v. a. föra upp (ur fartyg). 
Sk.*

Lpföja, v. a. uppföda. ÖG. B. 45; ME. 
Æ. ind. 16 ; Kp.4:1 ; St.Æ.ind. 13 ; Kp. 4: l.

Lp ganga, v. n. 1) gå upp, uppstiga, 
solin ser -gin, ÖG.* U.* floj gar up, 
öfversvämmar, vatten stiger upp, Sk.* 
2) upphäfvas, förklaras ogild. c jer gan
ger up, ja -ger hin (n. ejer) up, ÖG.*

Lpgangcr, m. uppgång, uppstigande. 
Se Sola upganger; Lpgangs aker, -vatn.

Lpgangs aker, m. besådd åker, där 
säden håller på att sticka upp. ÖG.* 
Chr*

Lpgagns vatn (för upgangs vatn), n. 
uppstigande vatten (i sjö 1. ström). VM.*

Lp giora, se Lp göra.
Lp giva (op giva), v. a. eftergifva, ef

terskänka. ME. G. 8: 5, 6; Chr. G. 8: 5, 6. 
ej u. ( )( sea), VM. II. M. 5: i ; ME. p. 
18: pr; St.* Chr. Tg. 24: pr. lagh (= ej) 
u., U. p. 5: 4 ; VM. II. p. 12: pr.

Lpgær j (op gter j), f. (af up göra 3) 
odling, nyar -jir, U.* SM.* H.* ME. B. 
ind. 25. göra u. til åkers 1. ængia, U.* 
VM. II. B. 21. göra u. innan 1. utan vser- 
nar, VM. I. B. 10; II. B. 21. göra n. a an
nars bolstaj, göra odling (1. annan å- 
verkan) på en annans jord, U.* VM. II. 
B. 13: pr ; ME.* Chr.*

Lp göra (up gæra, ÖG. up-, op gio
ra, VM. part. pass. up gior, -gör, 
-giorjer), v. a. 1) i allm. göra färdig, ut
föra. -gior hielmber, ME.* Chr.* sak 
ok sokn u., se Sokn 2. 2) uppbygga.
VG. II. K. 2; U* VM. I. B. 45: 1; Sm.* 
jorp gters af nyu up, ÖG. B. 10. 3)
göra nyodling. Chr.* ior j u. ( )( ater 
læggia), SM * H. J. 11: l. göra up af nyu 
aker teller seng, H. V. 15.

Lp haf, n. (af luevia; Isl. upphaf, af 
hefja upp, börja) början (upphof). G. 1.

Lp liaita, v. a. m. da t. (af heta 1) ly
sa upp, offentligen kungöra (kreatur 
som man tagit i förvar). G.* På Got
land brukas ännu d. o. i samma bem.

Lp haitslu soy jer, m. kreatur som nå
gon tillvaratagit och offentligen upp
lyst. G.*

Lphald, n. (af up halda) 1) undan
hållande af något som skall utgifvas 
till en annan, böta fore u., IL* 2) bö
ter för sådant undanhållande, krævia 
baje gseld ok u., H.* — Jfr. Ofhald.

Lphalda (ophalda; opholdc, Sk.), v. a. 
1) hålla upp, upplyfta, hand sina u., 
Chr. Kg. 5: 5. mæ j -ne hand, SM.* ME. 
Kg. 5:8; 6: 5 ; Chr. Kg. 4: 8. 2) förhålla, 
undanhålla (jfr. Lppihalda 2). gujsli-
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kaum, reÿskap, Jiænist fore manni u., 
U.* SM.* VM.* manni guÿslikama u., 
Sm. 14. mans rejiskapc 1. manni n. (a 
paskadagh), o: undanhålla för honom 
den h. nattvarden, afhålla honom däri
från, ÖG. Kr. 13: pr; 15:1; 29:1. 3) qvar- 
hålla. Sk.* Jfr. Skæl 9. 4) = uppihal- 
da 4. föja ok u., VM.* 5) = uppihal- 
da6. gældum u., o: böla, VM.*

Up hugga (up-, op hogga, impf. -hiog), 
v. a. 1) hugga upp. torva varÿer -gin, 
SM.* 2) hugga bort. gar]) u., U.* ME.* 
Chr. B. 9: 3. skogh, træ, ek u., VG. II. 
Forn. 11; Add. 3:6;ÖG.B. 33; VM.* 3) 
hugga sönder, hus mans n., VG. I. K. 
4:1; II. B. 5.

Upheld!, n. (Isl. vidmagthållande) up
pehälle, underhåll. G.*

Up hængia (op hængia), v. a. hänga 
(såsom straff, nästan alltid för stöld). 
VG. II. p. 22, 58; Add. 7, 29; III.71, 111; 
ÖG.* U.* SM.* VM * H* Sk.* ME. B. 29: 
4; pj. 5, 39; St. Thj. 20:1; Chr.*

Upin, se Open.
Up kasta (op kasta), v. a. m. acc. 1. dat. 

uppkasta, upprifva, nedrifva. ra (ok rör 
1. tiældro) u., o: upprifva ur jorden, 
U.* SM.* ME.* Chr.* aværkum, bygning, 
hus u., ÖG. B. 8: 4; U.* SM.* VM. II. J. 
15: 6; B. 2: 5; ME* Chr. B. 5: 5; 33: 2. 
gar]) u., VG. I. J. 13: pr; II. J. 27. ryva 
(n. lagha værn) ok li])um u., rifva gärds
gård och göra öppning därpå, SM.*

Up kippa, v. a. uppdraga, u. fln])giii- 
tu, ÖG.*

Upkliva (præt. part. acc. -vin, -ifnan), 
v. n. klifva upp. U.* H. M. 4: pr; ME. 
DrVp. 9; St. DrVd. 6: 2; Chr. B. 21:1.

Up koma (upknma), v. n. 1) tillkom
ma, komma till (ett ställe). U.* 2) upp
komma, uppstå, bruni 1. elder komber 
up (af &c.), SM.* VM. I. B. 45: 4. 3) kom
ma till någons kunskap, blifva bekant, 
(mal) kumber up liri kirkiu men 1. ÿings

mæn 1. landa alla, G. 2. 2 ; 4. 4) v. a. upp
täcka. u. typti, G. Add. 5: pr, t.

Up lata (up læta), v. a. 1) upplåta, öpp
na. hus, las, værn, kirkiu dyr, lyktir, 
lidh u., VG.* ÖG.* U* VM.* H.* Chr. B. 
13: 2. not. 37; Tj. 14. vil ei (n. hus) u., 
ME.* 2) upplåta, öfverlemna (till bruk
I. ego). VG.*

Up leta, v. a. uppleta, uppsöka. ME.* 
Chr. Kg. 35: pr.

Up luka, v. a. fullt erlägga 1. betala, 
leghu u., VG. I. FB. 11: l ; IL U. 26, 27.

Uplænilingiar (uplænninga), in.pl. Upp- 
ländingar. U.* SM.* ME.* Chr.*

Uplændsker, adj. Uppländsk, -sk lagh, 
U.* ME* Chr.*

Up læsa, v. a. 1) uppsamla, ax u., SM.* 
2) uppläsa (en skrift), u. laghbok &c. 
Bj. 7.

Up læsa (oplæsa), v. a. uppläsa, öpp
na. u. hus 1. husiiui, SM.* ja skal han 
u., vil han æi u. (n. hus), U * SM.* VM * 
ME. pg. 20: pr. mæÿan (n. hus) -sis, 
ME. pj. 13.

Up læta, se Up lata.
Uplöpa, f. en inrättning till villdjurs 

fångande, troligen af samma slag som 
nu kallas sprättsnara 1. vippsnara, och 
består i en stör, hvars ena ände är ned
satt i jorden, och vid den andra, som 
nedböjes till marken, fästes en snara, 
som gillras med en pinne, så att, när 
djuret trampar på pinnen, löper änden 
af stören upp, då djuret blir hängande 
i snaran. SM.*

Upmer, adv. högre upp, ofvanfill. SM.*
Up mæla, v. a. uppmäta. U.* SM.*
Up uya, v. a. förnya. St.*
Upnæmna, v. a. uppräkna. St.*
Up nöta (opnöta), v. a. förtära. VG. 

IV. 19:1 ; U.* VM. II. J. 17 ; H.* ME.* Chr.
J. 31:1, 3.

Uppa (oppa, upa; oppå, U. Kk. 1: pr. 
not. 74.), præp. (för up a, se Up 5) I)
= a 1. a. vatnfal ær u. bolsta]», fara u.
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sio, VM. I. B. 42, 43:1. u. skanör, Sk. 
V. 5. prol. mer o. tva milor, två mil nä
ra, Chr. Kg. 24: pr. byggia u. annan, n. 
så att det dryper på grannens tak, St.* 
thct gar u. hans lif, Sk. V. 5: 2. Jfr. 
Flyta. 2) = a 3. a. u. helghan dagli, Jen 
dagli &c. SM.* VM. II. pg. 4; ME. Kg. 19; 
Sk. I. Add. J; St.* 3) = a 4. Je (tala) han 
sik stadde u., SM.* ther makt u. lig
ger, St* 4) = a 7. dela u. laghmans 
skilu, o: sedan lagmannen dömt, se De
la 4. 5) = a 8. giver Jær u. gojs pae- 
ninga, Bj.* 6) = a 10. b. tala u. mal, U. 
Kk. 15: 2. göra gerning u. manne, Sk.* 
7) = a 10. c. fulla (ej) u. tva örtughar, 
SM.* binda köp u. iorj, VM.* væjia 
ii. garja, VM. II. B. 5: l.

Ippi, uppe, adv. uppe, ofvantill. a hu- 
se nijre ællcr u., SM.* ganga u., )( 
liggia i seng, G.* vera ii., a: öfver vat
tenytan, )( sinqva, G.* tender u. ok nij- 
ri, o: i öfra och nedra käken, G. 19: 25. 
not. 64. u. i norjasta JriJiungi, G.* u. 
lisengia, blifva hängd, VG.* Jer sum u. 
boa, o: ofvanför vid strömmen (jfr. Boa 
3), ÖG.* sum u. ständer i bokinnc, o: 
ofvanför, i det föregående, ÖG. Æ. 10:2.
jfr- §• t-

llppihalda (uppe-, oppe halda), v. a.
m. dat. 1. acc. 1) qvarhålla, ej utgifva. 
afrajnm &c. u., SM* 2) förhålla, undan
hålla (jfr. Fphalda 2). gujslikama 1. rej- 
skap fore manni u., U.* SM.* 3) hålla, 
underhålla, vidmagthålla. u. garji, gar
ja, broar, vargha garja, Ja k &c. U.* 
SM* H.* ME. B. 21: 6; Chr* bole u., 
ME. B. 24: 5. 4) underhålla, föda. man 
1. manni u., SM.* VM.* Jy (n. folki) 
ena nat u., U.* föja ok u., U.* VM.* 
ME. Egn. 34: pr. sik u., G.* 5) hålla, 
göra, skaffa, bus u., VG.* dagsværkum 
u., ÖG.* u. Jriin borjiun, Jry borj, 
manni kost, &c: ÖG.* U.* SM.* VM.* öl- 
gærdher u., St.* kost fore manni u., 
U.* SM.* VM. II. Kr. 22: 2. vapnum ok

skyldum u., G.* 6) fullgöra (äfven ge
nom utgifvande 1. betalande), upprätt
hålla (genom fullgörande), aiji u., G* 
(u. Aijr). varjnaj fore hiisum u., a: 
vårda dem, SM.* Jiænist, frælse, æm- 
bete, varga skal u., ME.'* St.* Chr.* næt 
ok skalla budh u., hafva sina nät i ord
ning och infinna sig vid skall, Chr.* 
allan stads ræt u., a: allt som skall be
talas till staden, St.* sak, botum, bö
ter, afrajum, utskyldum &c. u., U.* 
SM * VM.* Sk.* ME.* haldin botum up
pe eller eje Jretölptum, erlägge böter 
1. frie sig med ed, SM. M. 27: 5. halda1 
uppe., ærnvæl iærn sum logli, så väl 
bära järn som gå ed, Sk.* uloghum u., 
se Olagli. 7) uppehålla, hindra, manni 
u. (fran gujs borj), SM.* 8) hålla, iakt
taga. högtij, tije u., U* Sm*

Uppin, Fppinbar, se Open, Openbar.
Dppi vega, v. a. svänga upp. vapni u., 

G*
Fp resa, v. a. uppresa. VG. I. Md. 15: 

3 ; II. Dr. 38.
Fpresa, v. n. (af risa) uppresa sig, upp

komma. St.*
Fp riva (up rifa), v. a. upprifva, ned- 

rifva. garj, bygning, aværkan u., G. 
26: 8; ME* Chr. B. 33:1; 34: pr, 3. Jfr. 
Fp ryva.

Fprunnin (dat. m. -num), adj. (åker 
1. äng) där säd 1. gräs börjat skjuta upp. 
VG.* Jfr. Rinna 4.

Fp ryma, v. a. (af ryma 5) borttaga 
(byggningj. bygning u., ME. B. 26: l. not. 
90; St* rymi up (hus, qværn &c.), ta
ge bort det som är bygdt, G. 55: pr; 
SM. B. 21: 2 ; Bj. 33: pr, 3, 5.

Fp ryva (up riuva), v. a. = up riva. 
aværkum, qværn u., ÖG. B. 8: 2. not. 23; 
§. 4. kirkiugarj u. ok hus i sætia, ned- 
rifva kyrkegårdsinuren och där sätta 
hus, VG. III. 125.

Fp ræta (op ræta, up rætta), v. a. 1) 
upprätta, uppresa, u. garj, )( ni Jer ri-
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va, VM.* tolf sanninda maen skolo Jcm 
(n. soin vitne baro æller ej soro) o. 
ok vij binda, o: likasom uppresa och 
fastbinda dem vid vitnesmålet I. eden 
(för hvilket de velat undandraga sig 
ansvar, då de nekat att de vitnat 1. 
svurit); annorlunda synes o. o. på detta 
ställe ej kunna förklaras, VM.* 2) upp
rätta, ersätta, u. alian skadan, Chr.* 

llprættar ejer (uprætu ejer), m. en 
ed som näinnes på två ställen i ÜG.*, 
utan att något därvid förekommer som 
upplyser om dess beskaffenhet; af nam
net synes dock kunna slutas att den 
haft någon likhet med göjslu ejer; möj
ligen är det den ed, hvarigenom någon 
bestyrker att han i ett mål, för hvil
ket han varit tilltalad, gjort rätt för 
sig på liongajing (at han gik laghvar- 
Jer af lionga Jingi mej lagha ejum 
ok lagba doniuni), I. den, hvarigenom 
någon i en jordatvist lagligen försva
rat sin rätt (at han haver Ja iorj lagli- 
vart); att härmed ej kan i allm. menas 
värjemålsed, hvarmed en svarande i ett 
civil- 1. brottmål friar 1. likasom upp
rättar sig, är tydligt af sammanhanget 
på de ställen där d. o. förekommer. 

Upsa drup, se Opsadrup.
Up sighia (up sæghia), v. a. m. da t. 1. 

acc. 1) säga, uppräkna. Ja böter &c. 
nu æru -saghjar, Je mal nu -as, U.* 
ængin then nu ær -sagdcr, H.* 2) upp
säga, afsäga sig, tillsäga om en saks 
upphörande 1. upphäfvande. bole, gardh, 
iorj u., om landbo 1. bry ti, SM.* Sk.* 
ME.* fæste bol sit æller -ghe, se Fæ- 
sta 8. garj (gärdsgård) u., tillsäga om 
dess borttagande, SM.* skipti u., SM.* 
u. burskap, St.* sæghi up um ar, n. 
om husens borttagande, VM.*

Upskipa (opskipa), v. a. uppföra (gods) 
ur fartyg. Sk.* St.* vil sidhan fran ski- 
pi skilias ok -ar, n. sitt gods ur far
tyget, St.*

Up skæra (op skæra), v. a. 1) upp
skära. torvo u., VM.* lik u., ÖG. Æ. 
7. lif kunu u., ME. Æ. 9; St. Æ. 8; Chr. 
Æ. 10. 2) skära (säd). SM.* aker u., 
ÖG. B. 7: 1. 3) tillskära, märka genom 
inskärningar, biijkaffa u., n. till sam
mankallande af ting, se ßiijkafli. Jing 
u., sammankalla ting genom budkafles 
uppskärande och utsändande, VG. IV. 
20: 3.

Upslagh, n. = handslag. St. Kp. 1, där 
yngre hss. hafva upslaghin hand 1. up- 
SVOlgll, nott. 49, 66.

Upsokn, se Ofsokn.
Up spyria, v. a. (af spyria 1) upptäcka 

genom efterforskning, spyrs up skaji 
1. sijan, om den som gjort skadan se
dan blir upptäckt, VG. I. K. 7: 3 ; II. K. 13.

Upstadhcr, in. uppstad, en uppe i lan
det belägen stad. St.*

Up standa, v. n. uppstå. U.* SM.* 
Opsticka, v. a. (T. aufstecken) upp

sätta (jagtnät) på uppresta stänger. Chr.* 
Up stigha, v. n. uppstiga, böte Jre öra 

fore at han -stegh (n. på hästen) ok 
Jre öra fore at han nijcr stegh, o : bö
te 6 öre för det olofliga begagnandet 
af hästen (jfr. Stigha), Bj.*

Up stinga, v. a. sticka upp vinfat (jfr. 
Stinga 1). St.*

Upstydia (impf, -studde), v. a. eg. sät
ta stöd under 1. mot; öppna en grind 
och sätta slöd mot den, att den må 
blifva stående öppen. Chr.*

Upstöta, v. a. slå upp. dyr u., SM.* 
Upsvear, m. pl. Svearne som bodde 

i Uppland, u. ok sujermæn, U.* SM.* 
Af anf. motsats följer icke att namnet 
u. inefatlar alla Svearne utom Söder- 
manländingarne, icke häller hafva nam
nen upsvear och upland afseende på 
landets belägenhet mot norr, utan o. 
up i dessa sammansättningar beteck
nar det högsta, förnämsta, hvilken titel 
tillädes detta landskap och dess inbyg-
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gare därför, alt Uppland var det land, 
där Svearne först hade salt sig ned, 
och desse Svear blefvo sedan slamm- 
fäder för dem som, från Uppland ut- 
gångne, befolkade de närliggande land
skapen. Jfr. min skrift om Sv. ä. ind. 
s. 26, 27.

Up sæghia, se Up sigliia.
Up sætia, v. a. 1) uppsätla. ii. sin ep, 

o: framställa de män soin äro bered
de att gå eden, ÖG.* 2) uppskjula. u. 
mal, ME * Chr. Tg. 25, 34: pr. jfr. Undir
1. b. ok sætir pæt up, o : domaren upp
skjuter målet, VM.*

Up taka (op taka), v. a. 1) upptaga, 
ii. kunu nr iorp, lik, frænda mans, upp
taga en begrafven människas lik ur jor
den, ÖG.* Sm.* u. mærpra, bolstapa ra, 
næt, stiborp, U * VM.* Sk.* ME. B. 22:
2. melier u. ok bort kasta, H.* pa skal 
bin u. (n. iarn), Sk.* sigher sik hava 
inæp lysningum -kit, n. ett hittadt ting, 
se Lysning, lut u., se Luter 5. 2) bort- 
laga. u. garp, akergærpe sit, VG. II. 
Form 17; U.* Sk.* ME. B. 21: 6. taki up 
(n. hus), VM.* taki up (n. hus 1. bygg- 
ning) ok rymi, U.* H. V. 14:1; 17: l; ME. 
B. 4: pr, 2. et ai skuli alt -as, o: utta
gas af dråparens gods, G.* bo mans 
at ufældu u., o: sätta sig i besittning 
af hans egendom, VG.* 3) emottaga. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sm.* Bj.* G.* 
Sk.* ME* St.* Chr.* bryper takin up, 
n. a rf, G.* taki livar up, o: ege del 
i humlegården, VM.* taker han 1. arve 
vitsorÿ up, då får han vitsord, VM.* 
afrapc sva sum pæt var -kit mæp, sam
ma afrad mot hvilken förre inehafva- 
ren hade emoltagit jorden, ME.* Chr.* 
Jfr. Rætter 5, piufs rætter. 4) börja med 
något, företaga, iarnbyrp var ater -kin, 
H.* træpi u., se Træpi 2. sak sinæ a- 
ter u. af ny, Sk.* eno (æmbcte) vidher 
sæghia ok annat u., St.* 5) göra, bygga, 
nya bro n., )( gambla niper fælla, SM.*

Up tælia (sup. -tait, part. pass, -tal- 
der), v. a. uppräkna, säga, omtala (flera 
saker efter hvarandra), u. nuen, mal, 
böter, skæl, orp; pæn friper nu ær 
-talder &c. VG.* ÖG * U.* SM * ME. Kg. 
5: 8; 6: 5; Eps. 29; DrVl. 42:1; St. J. 16; 
pr ; Eds. 1:1; S VI. 1:1; Chr.*

Upvarda, v. a. = up andvarpa. Chr.*
Up væxa, v. n. uppväxa. U.*
Up yrkia (sup. -urkt), v. a. 1) upplöja, 

sa .. ær -kir (n. græsvægh), VG. I. J. 12:
2 ; II- J. 26. 2) uppodla. Sk.*

Up æta, v. a. uppäta; förekommer i 
pass. om det som ej mera finnes qvar. 
ær annat -tit, )( liver et af pæssum, om 
på ena 1. andra sidan (fädernet 1. mö
dernet) ej någon af de nämnda slägtin- 
garne finnes. VM*

Uqvæpins orp, se Oqvæpins orp.
Ur (or, u ; yr, G.), præp. ur. VG.* 

ÖG.* U.* SM.* Bj.* G.* fara bort n bor
ghan, se Borglian 1. yr lands syn, se 
Syn I. or dana holme, stæmnu sundi &c., 
o : därifrån går gränsen, VG. IV. 10; H.* 
Ofta är efter ur, likasom efter andra 
præp.er, det därtill hörande subst. ute- 
lemnadt, då ur stundom kan anses som 
adv. och öfvs:s ut, undan, taki or (n. 
bo), skipta or (n. bo) barna lot, or (n. 
klostre) fara, rænder or (n. bo), ok ur 
(n. kirkin) stolet, VG. I. B. 4; A. 4: 2 ; 9: 
l; 17: pr; II. K. ind. 11. ur (n. akre) fa
ra, skær ur (n. iorj) gæslinga torvu, 
skær or (n. lianum) tungu, or (n. akri) 
vræka, skæra nr (n. manni) sum galti, 
&c. ÖG.* U.* VM* Bj* G.* u andra, 
o: siar man u andrum andra tan, U.* 
kastar kænni (n. grind) bort ur, a: 
från del ställe där hon skulle stå, 1. 
af hakarne på hviika hon var upp
hängd, SM.*

Urbani dagli, m. den 25 Maj. Sk.* 
Urbota, adj. indeed, (af botl) obot

lig, prov. urbota, u. skade, Chr.* 
Urbota mal (orbota-, urbotar mal), n.
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(af bot 3) urbotamål. VG.* VM* Sk.* ÖG.* ME. Kg. ind. nöt. 48; Sk* 2) för- 
ME.* Chr. H. 16. klara oskyldig. ME. Kg. 31. not. 62. —

Ordela, v. a. göra slut på en rätte- Jfr. Orsakan, Orsækt. 
gång. VG.* o. sik, befria sig från en Orsaka, adj. indecl. Ï) = saklös2. Sk* 
ivist 1. från kärandens påslående, VG.*, ME.* 2) = saklös 3. Sk. V. 8; ME* Ja 
där S-k (de inre vet. s. 93), naturligt- vare o., o: fri från det i det föreg. omta- 
vis förledd af ordets likhet, tror fråga lade ansvar (jfr. Hiælpa), Sk. III. 16. — I 
vara om ordalier (järnbörd). Ld. (i anm. yngre till Sk.* hörande hss. finnes d. o. 
vid Legg. VG. liber, s. 88, 89) är ock skrifvet orsage, aarsager, orsagidt, aar- 
säker att d. o. betecknar järnbörd, och saget &c.; äfven förekommer där orsagæ 
går till bottnen med saken då han öfvsrr 1. aarsage såsom subst., svarande mot 
urdela med ignispicium, indicium i- orsakan 1. ursegn, då det säges vardher 
gniti ferri, på den grund att nr skall bans o. giort.
belyda eld, till bevis hvarpå han an- Orsakan, ursakan,f. den handling, hvar- 
för Lat. uro, men glömmer, besynner- igenom någon gör sig saklös 1. fri för 
ligt nog, att åberopa Hebr. -fis. Att ansvar, (ursäkt), göra sina o., = ursa- 
d. o. dock ej är annat än en samman- ka sik (se Ursaka), ME.* Chr.* 
sättning af præp. ur, or och dela, är Orsaker, ursaker, adj. oskyldig. VG.* 
så klart, att det knappt behöfver an- ÖG.* ME. pg. 38. not. 50. Jfr. Orsaka, 
märkas. llrsegn, f. ytrande hvarigenom någon

Uren, m. = runi. ÖG.*, där d. o. i acc. förklaras oskyldig. göra then annars 
skrifves urenan, hvilket troligen kom- u., förklara att han är oskyldig till det, 
mit däraf, att en skrifvare af misför- för hvilket han blifvit beskylld, Chr.* 
stånd I. förhastande hållit ordet för att Detta ord synes snarare hafva uppkom- 
vara ett adj. mit af orsakan än böra härledas från

Urf, se Orf. sighia.
Urfiælder, m. urfjäll, ett stycke jord Urskilia, v. a. 1) urskilja, inse. St.* 

som särskildt tillhör någon, utan ge- 2) afgöra. u. manna nuellum, se skudha 
menskap med grannarne i en by. U.* ok u., St.* -Is sva i laghumin, se Lagh 
SM.* VM.* ME.* Chr.* 2. 3) bestämma. St.* 4) = skilia 8. ep-

Urfiælds ra, comm. råmärke omkring tir thy I. sum -ls i radhstuvu balkenum; 
en urfjäll. U.* VM. II. B. 18: pr; ME.* sva sum -Idis, n. i näslföreg. capitel; 
Chr.* taki eptir thy -lt ær, n. om dråpsbö-

Urgsef, f. en gåfva utgörande halfva ter; gange sva sum -ls, o: så som oin 
egendomen, som fadren skulle afstå åt sådana fall stadgas, St.* 
sina söner då en af dem gifte sig, 1. Urskilnadher, m. tvist, thera -nadh 
fadren själf ingick nytt gifte. ÖG.* vita, veta och kunna intyga huru det 

Uminnis hæfj, urminnis hæfd (omin- förhåller sig med den sak hvarom tvi- 
nis hæfd), f. urminnes häfd. ME.* Chr. sten är (n. om gäldenären förut varit 
J. 1: i- bysatt), St.*

Urqvæme, n. (af koma) = menföre. VM. Orsknld, f. urskuldande, göra sina o., 
II. B. ind. not. 60. jfr. c. 2: l. Jfr. Okoma. urskulda sig, visa sig vara osky ldig, 

Ursaka, v. a. 1) göra saklös (ursäk- ME.* 
ta), forfall ursaka man, ME. Kg. ind. not. Orsækt, £ = orsakan. göra sina o., 
45; Chr.* u. sik (medh lagha forfallom), Chr.*
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Urnings man, se Yyrthnings man.
Urja, se Yarja.
Urjin, adj. (præf. part. af varja) vu

ren, beskaffad (eg. uppkommen, tillkom
men). sva -it mal, Sk.*

Urjinga, orjinga, adj. indecl. (tid på 
dagen) då ting upphört alt hållas, siti 
1. bije Jær til dagkrin ær u., till dess 
att det är så sent på aftonen, att ti
den för tings hållande är föriiden, o: 
till dess att solen är nedgången; hvil- 
ken väntan på medeltidens Lat. utlryc- 
kes med o. solsatire (af sola steter), 
se Du fr. Gl. ÖG.* VM.* Sk.*

Urjiuva, orjiuva, adj. indecl. urtjuf- 
va. VG. I. p. 14; II. p. 48 ; SM. Kp. 2: 2. 
not. 53; pj. 8:1 ; 12: 4. gæra sik 1. gæras 
n. (mæj vin ok vitne, köpvitnum, &c ), 
VG.* ÖG* U* SM.* ME.* St. Kp. 4: pr; 
Tj. 13: pr; 17: pr; Chr. Ivp. 5: pr; Tj. 35: 
pr; 37: pr ; Add. N. sværia sik o., VM.* 
skæra sik o., SM.* vin skal gæra o. 
um al köp, VG.* han vet han hvarte 
]»iuf æller orjiuf (för rimmets skull, 
jfr. Re Je), VG* böte .. ok vare u., han 
skall böta, men ej anses som tjuf, St.* 
Chr.* Jfr. OJiuva.

Uræfle, se Ofæfli.
Ils, se Yir.
Usai (usait, usæl, ysæl), adj. usel. n. 

ok fatöker, Sk.* Jfr. Yæsel.
Usclde, se Ysalde.
Iskaharn, se Oska barn.
Uskipt, se Utskipt.
Uslas, v. dep. beklaga sig, sörja, prov. 

usla sig. VG.*
Ut (uthath för ut at, Sk. V. 6: l.), adv. 

1) ut; eg. betecknande en rörelse från ett 
instängdt 1. trängre rum till ett öppet,
I. från land till vatten, skiuta (konu) 
ut um dör, ut a diup, skiuta ut skipi, 
a vatn ut, vælta ut fore dyr, &c. VG.
II. G. 5; ÖG. B. 28: 3; 43: pr; U.* SM.* 
VM.* Sk.* ganga ut i annan garj, a: 
ut från den gården där dråpet skett

och in i en annan, ÖG.* stinga I. sia 
ut ögka, se Stinga 1, Sla 1. var Jer kirkia 
brutin ok mæssufat ut (n. ur kyrkan) 
stolen, VG. II. K. 11. var Jer (intaekt) 
stolin ut, n. ur gården där kreaturet 
förvaras, SM. B. 6: pr. gærja garja ut 
til almænnings, VG.* ut mæj ramar- 
kum, se Mæ J 9. byggia ut a annan, o : 
utöfver rätta gränsen, ÖG.*, men då det 
heter husa 1. byggia ut a aker &c. VG.*, 
är ut troligen skrifvet i st. f. uti i an
ledning af vokalernas sammanstötande; 
jfr. VG. föret. s. VII. vatn vændir ut 
hiul a qværn, ÖG.*, där dock ut synes 
vara skriffel för um. Jfr. Yta. 2) ut 
tillägges ofta vid verber för att uttryc
ka att man gifver något från sig, 1. att 
det kommit från någon, lata ut tiunda, 
Sm * sætia gojs ut til pant, Bj. 1: l. 
gange ut virjningen, o: utbelales, ÖG. 
B. 45. gæra ut (gatu) af sialfs sins (n. 
iorj), ÖG * Jræl ær ut fran bonda ko
min, o: frigifven, U. Kp. 3: 2. iorj gan
ge ater Jit sum hun var ut af givin, 
1. til Jæn sum hun gik ut af, o: till den 
som hade gifvit henne, VG. II. A. 26; III. 
110. i byrd Ja sum ærft var ut af, den 
slägt från hvilken jorden först var kom
men genom arf, SM. Æ. 2:1. Ofta fö
rekommer ut ensamt i samma bem., 
med uteslutande af det verb. som be
tecknar själfva handlingen, ok (n. gial- 
di 1. givi) ut tindan, pænningana, ar- 
vit, mor Jgialdit, &c. VG* ÖG* U* Bj.* 
Sk* ok Jo (n. göre) ut dagsværkit, 
Sm.* ok (n. böte) ut fyritighi marker, 
ME* ok sva (n. skal) afraj ut (n. gi
vas), VM.* ok (n. givi) ut rnæj ensak 
bondans, a: gifve därjämte ut ensaks- 
böterna (jfr. Mæj 11), SM.* Jfr. Ut biu- 
Ja, -böta &c. 3) ut, utåt (t. ex. en å- 
ker), eg. i rigtningen hemifrån gården 
1. uppifrån nedåt, )( up, likasom man 
ännu säger utför )( uppför (jfr. utan )( 
ovan, utmer )( upmer). ganga &c. ut ivir
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aker 1. at akre, ÖG. B. 7: l ; 9: 6. tælia 
ut at akre ok up at andrum, 1. up at 
akri ok ut at ajrum (jfr. Üp 1), ÖG. 
Kr. 9 ; U.* urfiælder ligger ut a gar J, 
o: utmed 1. långs åt gärdsgård, U.* 4) 
likasom uti stundom betyder att en 
sak är slutad 1. en tid förliden, så beteck
nar ut ett fortfarande, närmande 1. kom
mande till det målet, ut om en manaj, 
ända till dess en månad förlidit, VM.* 
ut til ylians mæssu, alt ut til surnar 
nata, ända till &<*. VM.* Jrea næter 
ganga ut, iula fri Jer &c. ganger ut ( )( 
ganger in), se Ganga 3, Ut ganga. ut 
ok ut, den ena (tanden) efter den an
dra, från den första (främst i munnen) 
till den sista; jfr. Nnt. ut und ut, von 
einem ende zum anderen, durchgängig; 
up und up, von unten bis oben (Brem. 
Wörterb. V. 158, 155), G.* Jfr. Ut in
ter, -lijin; Yta.

Utan, 1) eg. adv. a) utifrån, u. af sio, 
U.* SM.* b) utanför, utantill, utvändigt.
brister huld innan ok halder huj u.,
ÖG.* Jæt sum u. ligger 1. ær, a: utan
för den gräns som i det föreg. är be
stämd, ÖG. B. 28: 2, 3. ær blat u. ok bru
tit innan, U. M. 24: pr. ær smör u. ok 
HærJ i., U. Kp. 2: pr. fiuri (stenar) u. 
ok en i mijiu, U. V. 18: pr. skyl stän
der hel u., SM.* takæ af garth æller 
u. æller innæn, Sk. IV. 6. fargalter a u. 
rara, a: utom räkningen, U.* c) nedanför. 
Je qværn u. ær byghj )( Jön ovan ær 
til (jfr. Ovan 2), U.* VM. II. B. 22: l. (ur- 
fiælder) gærjer u. ok gærjer ovan, U.* 
2) præp. m. gen. 1. acc. utanför, utom. 
u. garjs, attungs, hærajs, soknar, vær- 
nar, gar JsliJ, garj, JingsstaJ, land ok 
lagbsaghu, kirkiu, Jriskulda &c. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* G.* Sk* ME.* 
St.* Chr. Eds. 7;H. 4. innan mur ok utan, 
Bj * u. lands æller u. biskupsdömis ina- 
Jer, VG.* u. garj ok lagha hælj, ÖG.* 
u. var J (ok vaku), u. var J hælde, se Var-

Jer, YarJ hælde. sætia man u. kirkiu,
U.* VM. II. Kr. 12: 2. jfr. Sætia 1. standa 
u. kirkiu, se Kirkia 1. döma (man) u. 
kirkiugarj, se Kirkiugarjer 2. u. (a: 
utom fartyget) firi bryggio sporje, 
SM. M. 26: 10. u. JriJio byrj, VM.* 
u. etar, G.* riddare u. kunungs raj, 
ME.* u. kuvujsmal 1. byamal, se Hu- 
vujsmal, Byamal 2. u. brut ok tomta- 
mal, VM.* vara u. mæt, ej få utmätas, 
U. pg. 8: 3 ; VM. I. pg. 5: 6 ; ME. pg. 24. 
u. Jing, då ting ej hålles, VG. IV. 19: 
4 ; Sk.* u. varghaskall, ÖG.* u. sot, kir- 
kiufrij, fisklek, U.* u. hælgh, Sk.* u. 
alia friji, se Frijcr 5. i fastu æller u., 
SM. pj. 6: l. u. rættan stæmnudagh, VG. 
III. 88. 3) ulan. VG.* ÖG.* U* SM.Conf.; 
pj. 12: pr, l; VM.* G.* Sk.* ganger (e- 
Jer) ater u. næmd, o: utan att nämnd 
behöfver tillsättas for alt däröfver ytra 
sig, SM. Kk. 16: 3. jfr. Ilundaris næmd. 
far han skaja u. drap, a: ulan att dråp 
sker, Chr.* 4) förutan, utom (prrefer). 
u. provasta bol, morghongæf, domara, 
lænsman, VG. IV. 16:3 ; U. Æ. 9: pr; p. 1: 
l ; SM. pg. 2: pr; VM. II. pg. 6. ei ma He
re u. Jrea næmpna, VM. I. M. 6. 5) ut
om, undantagande, u.saksökan, vixl, Jæn 
loten, præstin &c. VG. I. Md. 5: 7; R. 2; 
Br. 1 ; II. K. 36. &c. u. omynd, ek, ÖG. 
G. 7: pr; B. 30: pr. u. Jæn huvujsman- 
der ær, U. pg. 7: 5. u. gull, Jera gæst- 
hion, Jæssi mal, yrknaja fæ, U. Æ. 3: 
pr; M. 12:1 ; V. 28: pr, 2. u. hulsæri, Ju- 
mulfinger, hærragarja, SM. M. 4: pr; 6: 
pr; pg. 2: pr. u. Jæt, H. Æ. 16: 1. ii. 
bondanom siæx öra, Sm. 13: 7. u. korn, 
Bj. 8: i. u. Jrels vereldi, tassala, ku
nungs aijir, G. 15: pr; 65; Hist. 6. u. 
iorj, bæggiæ Jerræ frænder, thætta, 
thet, riggetörf, Sk. I. 89; Add. D. 4; V. 
2: 2 ; 3:1-3,10 ; 6, 46. u. abo bymæn, St. 
Kp. 34: 3. u. iordagots, Chr. Eds. 21: pr. 
u. mandrap eit (jfr. En 2), VG. I. A. 18: 
l. far ikki u. tylptar ej, o: ej mer än,
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endast, VG. I. A. 17: pr. u. alla Jrea 
marker, o: tre markers böter, ÖG. Vap. 
15: 3. bötin egh u. Jrea marker, ÖG. 
B. 5: 2. æi u. enunga bot, U. Kk. 17: pr; 
SM. Kk. 18. pr. ei u. pik ok skræppu, 
ei.. konunger u. en, SM. Kk. 11: i; Add. 
1: i. ækki n. halva legho, aldre u. et, 
VM. II. B. 7: pr; pg. 2. engin n. Je sa- 
mu tygbi, Bj. 32: l. — Jfr. For utan.

Utan, conj. 1) om ej (nisi), u. Jer 
vili, annar kærir, han far & c. VG.* ÖG.* 
U. Kk. 2: pr, 3; 3; M. 46; J. 4:1; V. 6:1; 
10: pr; SM.* VM.* H * Sm* Bj.* G.* Sk* 
ME. Kg. 17 ; DrVl. 28; St.* Chr.* u. Jer 
takin icc. ÖG. B. 4: l. u. at han lialdis 
æptir, VG.* u. at sva se, u. at mals- 
æghande se fore, VM.* u. at alli icc., 
u. at Je æræ, Sk* u. at nokor vili, u. 
at the sværen, Chr.* 2) ulom, un
dantagande (då därefter följer ett no
men 1. pron. i nominativus 1., när sam
manhanget med det föreg. fordrar det, 
i dat., 1. en præp. 1. adv. 1. en ny sats, 
så att u. ej kan vara præp., hvarpå 
acc. hade måst följa ; jfr. præp. Utan 5). 
u. rætter giftar man, Je ejar, præster, 
huvujsinajrin, hunder, tompta garJrin, 
biskuper, sandbani, Jæn fyrsti, Je (n. sum) 
skogh attu, rætter drapare, &c. VG. II. 
Add.8,13:1; III.5; ÖG.Kr. 14: pr; Vap.2; 
B. 9:3; U. Kk. 15: pr; M. 9:4; 44:1; SM. B. 19: 
pr; M. 29. icc. ængin man utan konun
ger en, VM. II. M. 17. have foregiört 
allu .. u. husum enum, Ü. J. 10. Ja var- 
Jar ai u. frembra foti, G.* nokrom sæl- 
ia u. vidherboande mannenum, eig kö
pa u. helum markum, St. B. 9: 2 ; Kp. 
14: 4. u. firi trolskap, med soknenna 
radhe, til vixl, til kl o stre, um tomptir, 
til Jæssa, fore Jæssi mal, um sunnu- 
dagha, af sæghl træ icc. VG. I. p. 5: 2; 
II. K. 65 ; R. 2 ; ÖG.* U. Conf. ; Kk. 13: 2 ; 
14: 9; M. 6: pr. icc.; SM.* VM.* II.* G.* 
Sk.* ænkti annat u. samu kirkiu til Jar- 
va, U. Kk. 14: 3. ganga ække u. i fior-

Jung icc., o: endast till en fjärdedel, 
VM. II. M. 26: 7. u. Ja kununger icc., u. 
Jæssurn lundum, ÖG. Dr. 5:1 ; R. 14: pr. 
u. Jær 1. hær, U. M. 29: 3 ; J. 8: 3. u. Jær 
man gildis icc. SM. M. 12: 3. u. Ji at 
ains, G.* u. at Jær ær icc. VM.* u. som 
lagh til seghia, St. Kg. 14. u. mö gæri 
igh icc., undantagande att mö ej gifver 
icc. VG. I. Br. 2. u. prester taki icc. SM.* 
utan konor skulu, Bj. 11:3. u. bruj havi, 
ME.* u. lösöra hans skiptas, ME. DrVl. 
17. u. hon skal, S(.* u. tiuibrit skal 
han gælda, undantagande att han skall 
betala icc. Bj. 32: 2. u. tijir at hafa, ai. * 
u. sitiandi, G.* u. sva mikit skil, Sk.* 
u. thesse undantakas, St. Kg. 19: pr. — 
Jfr. For utan.

lltan, conj. utan, men (efter en ne
kande sats), hvarte bonde æller bryti 
u. saksöke en, u. til liflats, utan höte, 
u. köpe sik kost, icc. VG. II. Dr. 16; p. 
5, 7; III. 89; IV. 12; ÖG. Kr. 13: pr; 26: 
1 ; Eps. 9, 12, 17, 31: 2. iCc.; U.* SM.* G.* 
Sk.* St.* utan hver sum vil Ja giefi, 
G. 24: 1, synes väl icke hafva afseende 
på en förutgående nekande sats, men 
då det säges att erlis gierjir iru af 
taknar, så ligger därunder den mening, 
att sådana icke äro tillåtna; då det he
ter : utan gange ater ice., ME. Egn. 16, 
är däremot o. u. mindre passande; det 
har ock blifvit ändradt till ok i St. J. 
8. och Chr. J. 14.

lltan fore (-firi), præp. utanför. U. M- 
18; SM. M. 29.

lltangarjs, adv. utomgårds. VG.*
lltanlands, adv. utom landskapet. VM.* 

Sk.*
Utan lykkia, v. a. utesluta, utelemna. 

U.* SM.*
lltan men, m. pl. obeslägtade män, (ut

om slägten). G.*
IJtan rikes, adv. utrikes. VG.* ÖG. G. 

14: 2. not. 59; Vins. 7: 3; St.* inrikes ella
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utan (n. rikes), St.* u. majer, utrikes 
född 1. boende man, VG.*

( tantil, adv. I) utifrån, från utrikes 
ort. u. koma, St.* 2) utantill, utanför, 
han haver n. takit, = utan stadhen, St.* 
sum ser u., o: utanför stadens ringmur, 
)( innan mur, St. Add. D. 1.

Utan um, præp. utanom, utomkring. 
nest u. )( kring um, G.*

Utan vijer, præp. utanför, klokkan 
ær u., sta u. (n. kirkiu), Sm.*(u. Utan), 
u. Jing standa, o: vid tinget, men på 
något afstånd från det där samlade fol
ket, VG. I. Md. 1: pr; II. Dr. 1. sar sijra 
iorj u. (n. frælsis bol), utanför frälse
jorden, o: som icke hör dit, VG. III. 98.

Utarf, m. arf som går utom den dö
des bo, 1. tillfaller någon som ej var i 
bo tillsamman med honom vid dödsfal
let (ut arve). Sk.*

Utarster, se Ytarster.
Ut arve, m. utarfvinge, arfvinge som 

ej var i bo tillsamman med den döde 
vid dödsfallet. Sk.*

Utarvinge, m. = ut arve. Sk.*
Ut biuja, v. a. 1) (af biuja I) bjuda 

ut, erbjuda (till utlemnande). SM.* Sk.* 
han böj han (n. tiunda) ut, ÖG. Kr. 13: 
pr. biuje ut han, n. den som dræpit 
seller huggit haver, VM.* biujer thet 
(n. vseth) ut, n. till egaren alt lösas, 
Sk. IV. 56. 2) utlysa, påbjuda (erläg
gandet af utskylder &c.). u. gengærjer, 
SM. Kg. 3. u. (IiJ ok) le Jung, se Le- 
Junger 1. aliment biujs ut, a: krigs- 
magten uppbådas, Sk.*

Utbudh, n. påbud, uppbådning. epter 
konungs u. i rikesins tienist farin (jfr. 
Ut biuja 2), Chr.*

I l byaman, m. en annan bys invåna
re. VG.*

UtbyrJ, f. utbärande. Däraf 
Utbyrja elder, m. = ut burin elder 

(se Ut bæra). ME.* Chr.*
Utbyrjis, adv. (af borj 2) ut öfver

bord. kasta annan u., varja u. kastajer, 
U.* SM.* Bj.* St.*

Ut bæra, v. a. bära ut. VM. I. pj. 14. 
u. sæjis skæppu 1. sæja span, n. för att 
börja såning, ÖG. B. 9: 6; 13:1; U. V. 6: 
i ; VM.* u. eld, n. från rum där eldstad 
är, till annat rum, t. ex. lada, ME. B. 28: 
i. ut hurin elder, så kallas eld som 
blir lös på annat ställe än i rum där 
eldstad är, emedan den antages vara 
utburen från sådant rum, ME.* Chr.* 

Ut böta, v. a. 1) eg. utbetala böter. 
VG. II. A. 28 ; G. 18; ÖG. Vap 10 ; ES. 15: 
5; Chr. DrVl. 26: 1. hot 1. morjgæld u., 
VG. II. Add. 5:1 ; ÖG. Dr. 12. och not. 44 ; 
U.* ME. DrVI. 29. 2) i allm. utbetala,
höte ut gialdit ok egh mera, o: betale 
skulden och ej böter, )( böte Jreia mar
ker &c. ÖG. R. 5: 2. — Jfr. 0 hotter 1.

Ut dragha (ut drægha), 1) v. a. ut
draga (i eg. bem.). man af kirkiu u., 
U.* 2) v. n. draga ut i krig. u. innan 
rikesins Jianist, ME.*

Ut driva, v. a. utdrifva. Chr.*
Ut döma, v. a. dömma att utgifvas 1. 

betalas, u. skuld, VI öra, brandstuj, &c. 
VG.* ÖG.* SM.* VM* Sk. I. 139; ME.* 
St.* Chr.* dömes ut ran ok III marker, 
o: att utgifva det rånade tinget och 
böta &c. VM. II. M. 25: 5. Detta ord fö
rekommer i sammanhanget: Ja skal hæ- 
raj hanum u., VG. I. S. 1, där dess be
tydelse svårligen kan förklaras; att me
ningen blifvit vanställd genom något 
skritfel, synes vara otvifvelaktigt.

Ute, se Uti.
Utefrusen, adj. (af frysa) af is hin

drad att komma hem (sjövägen). St.* 
Uti lykkia (ute lykkia, part. pass. -lyk- 

ter, -lukter), v. a. utestänga, utesluta. 
U* VM. II. J. 18; ME. Egn. 35; Chr. J. 32.

Ute standa, v. n. uteslå, vara utlånt 1. 
använd i handel 1. annan rörelse, utan 
att inkomst däraf ännu influtit, thet gods 
honom -der, St.* Jfr. Util.
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Ut fa, v. a. 1) utfå, utbekomma. Sk.* 
2) utgifva, utlemna. ÖG.* U.* SM.* VM. 
II. Kp. 1: 2; B. 6:1 ; ME.* St.* Chr.*

lltfarii daghcr, m. = utfærja dagher. 
VG.*

UtfærJ, f. 1) eg. utresa; förekommer 
endast om liks utförande, jordafärd. liks 
u., IL* H. Kk. 8; VM. II. Kr. 7: pr; Sm.* 
Bj.* ME.* alt thet liksins u. ær, o: alla 
kostnader därvid, St.* 2) = utfærja öl. 
C hr*

Utfærda, v. a. utsända. Chr.*
Utfærja dagher, m. begrafningsdag. 

VG.* SM.*
Utfærja öl, n. graföl. ME.* St. G. 7: 

pr. not. 49; §. 5. n. 18; Chr.* Jfr. Utfær- 
dhis öl.

Utfærdhis öl, n. = utfærja öl. St.* 
Utfæsta, v. a. utfästa (till utgifvande). 

u. böter, morjgæld, pænninga, ÖG.* 
SM* ME.* Chr.*

Utfödder, adj. 1) = ut komiu. af sy
stur u., IL* 2) utrikes född. Chr.* 

Utföra, v. a. utföra. IL* St. Kp. 21: 3. 
saklöst u., Ja -ris, förir boudin ut (n. 
lik), ÖG.* U.* för æn thet ther -res, 
n. ur den staden, St.* u. ra, sätta rå
märket utöfver rätta gränsen, VM.*

Ut ganga, v. n. 1) gå ut. lejunger 
ær -gin 1. skal u., U. p. 14: i; SM. pg. 
11: l; G.* skip aer -git, SM. M. 26:10. 
Jo at allar -gin, o: alla tänderna blifva 
utslagna, U. M. 28:1. urliælder ær -gin 
af by, o: odlad af någon jordegare i 
byn, SM.* 2) utgå, utgifvas, erläggas, 
skipvist 1. bot skal u., U.* almænnings- 
öre egher u., VG. V. 2. Jaen sum iorj 
gik ut af, = sum bun var ut af givin, 
VG. III. 110. jfr. II. A. 26. 3) gå till än
de, slutas. VG. II. K. 72:3. n. 64; G.* iula 
frijer & c. ganger ut, se (langa 3. sijan 
Jet ier -git, o: den tiden är förliden, 
G.* staemnudagher ær -gin, SM.* 

Utganger, m. utgång. H.*
Utgarjer, m. gärdsgård omkring åk

rar och ängar m. m. VG.* Jfr. Bol- 
garjer. Om anledningen till namnet ut- 
gærja I. utgartha bolker, hvilket ej pas
sar till den så benämnda balkens ine- 
håll. se Fornæmis sak.

Utgift, f. utgift. G.*
Utgipta, v. a. bortgifta (qvinna). Chr* 
Utgiva (utgæva; utgiefa,G. udgifve, 

Sk.), v. a. utgifva, utlemna. VG. II. p. 
21; III. 82, 144; IV. 12; ÖG.* U.* SM* 
VM.* H.* G.* Sk.* ME. G. 13; Æ. 2:1 ; 9, 
19. &c.; St.* u. dom, om domare, Chr.* 
u. konu, = utgipta, St.* Chr.* givi æn- 
gum 1. ænkti ut (n. Jær) af, U. Æ. 14, 
15: pr; 16:pr; ME. Æ. 8:1. jfr. 2:1. haver 
ænginne kono sinne -vit = ær æi fyr un
dan skipt, VM.* Jfr. Burskap 2, Væjia 
fastar.

Utgæld (utgæl), n. (f. Sk.) 1) betal
ning, det som skall betalas. Sk.* 2) ut- 
skyld. U.* al u. )( half u., VG.*

Ut gælila, v. a. utbetala. VG.*(u. Ciial- 
da); U. Kp. 8: pr; V. 12: 2; SM.*(u. Gæl- 
da); ME. B. 24: 4; Kp. 9: pr; St.* Chr. 
DrVI. 26:1.

Utgæra, se Utgöra.
UtgærJ, f. utskyld. VG.* IL* SM.* VM. 

I. pg. 7:2 ; II. Kg. 7: pr, 2,4 ; M. 25:12 ; St.* 
Chr.* fullar -Jir, U.* kunungs (ræt- 
tar 1. gambla) -Jir, IL* SM.* H.* Jfr. 
Abudh.

Utgærja sik, v. refl. (af utgarjer) gö
ra gärdsgårdar omkring sina egor. VG.* 

Utgærja bolker, se Utgarjer. 
Utgærje, n. stängsel omkring åker I. 

äng. )( toft gærje, Sk.*
Utgærjis, adv. utom hägnad. )( ingær- 

Jis, se Ingærjis. )( (i akrum æller i æng- 
ium) ingærjis, SM.* svin u. tæppa, = 
svintæppa, ME.*

Utgæva, se Ut giva.
Utgöra, utgæra (ut giora, VM.), v. a. 

gifva, utgifva, utbetala. VG.* ÖG.1* U.* 
SM.* VM.* Sm.* ME. Kg. 6: 4; St.* Je 
rætlika aghu (n. utgærjir) u., U.*
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Uthugga, v. a. uthugga, borthugga. 
Chr.*

Uthus, n. uthus. ME.* Chr. Kg. 24: l. 
Jfr. In-, Utvistar hus.

Utliengæ, v. a. hänga ut (till torkning). 
Sk.*

Uthenta, v. a. uttaga. ME.*, där d. o. i 
några yngre hss. möjligen är skrifvet 
för uthenda, af hand.

Uthærajs (uthæradhis), adv. utom hä
radet. ME.* Chr.*

Ut i, uti (uty, wthy), præp. = i 1. ME.* 
St.* Chr. B. ind. 48; men uti, Chr. B. 14: 
pr., är skrifvet för ut (adv.) i, jfr. Ut 1.

Uti, ute, adv. 1) ute. a 1. i löt, æng, 
væghum, diupe, skipum, skoghe, vatne, 
skærium &c. u., VG.*ÖG.*U.*SM * VM * 
H* Bj.* Sk.* a tluti u., )( a landi, se 
Flutl. at strandu u., G.* auga ir u., 
a: utrifvet, G.* hin ma saklöst u. stan
da, o: utanför kyrkan (då den andre 
är ine i kyrkan), ÖG. Dr. 7: 1. Jæn u. 
ati standa, ständer man u., Ja han skul
di u. standa, = utan kirkiu (jfr. Kirkia 
I), U.* H. Kk. 19: 4 ; Sm.* huru længi han 
(n. kununger) vil u. vara, mæjan Je u. 
îeru, n. i leding, U.* SM.* rætten u. a 
torgheno, u. fore rættenum, o: den läg
re domstolen, som satt ule på torget, 
se Rætter 7. u. sitia, om den domsto
len, St.* at u. æru brut baje, se Brut 
2. u. vij gar J boa, a: utanför, VM.* 
Ja ær u. huvujs sakin, = sakin döntis 
ut 1. falder in a han, ÖG.* u. standa, 
n. på marken, om säd och hö, U.* korn 
ständer u., VM. I. B. 22: 2 ; H. V. 9 ; ME. 
B. 13: 3, 4. ständer hans (n. röker ok 
sate) u., haver han egh hö teller korn 
u., n. på marken, ÖG. B. 19: pr; 21: 1. 
Jæn tiundi 1. Jæt (sum) u. ständer ( )( 
Jæt up ær takit), o: som är obetaldt, 
eg. om tionde som står qvar ute på 
åkren och ej är aflemnad till presten, 
se Standa 1; jfr. Ute standa. stiala korn 
af akre u., ÖG.* Jfr. Ut 1. 2) ute, för-

liden. Jre vikur, Jrea næter, tijir &c. 
æru u., dagher, stæmnudaghin &c. ær 
n., VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* Bj.* G* 
ME.* Chr.* Jfr. Jamlangi 2. Jær til at 
u. æru tolf (n. næter), VM.* sængaslæt 
ær u., o: icke mera däraf är qvar, in
ga afkomlingar finnas, VM.*

Ut inter, adj. (af inna) helt och hål
let förvärfvad; säges om städja för ar
renderad jord, då landbon fått behålla 
jorden till legostämmans slut. gipt ær 
-t (jfr. Gipt 6), ÖG.* ME. Egn. 31: 1; 
Chr.*

Ut iorj, f. 1) jord som tillhör en gård, 
utom tomten. )( husæ toft, Sk.* 2) = 
umeghn. )( bolby, Chr.*

Ut kasta, v. a. 1) utkasta. VM.* Bj.* 
vardher ther man -adher, = utbyrdhis 
kastadher, St. Sk. 3: l. jfr. pr. barn skal 
ekki u., n. såsom det i äldsta tider ha
de varit brukligt att utkasta nyfödda 
barn, som man af en 1. annan orsak ej 
ville uppföda, G.* 2) särskildt: utka
sta gods ur fartyg i sjönöd. St. Sk. 11: 
1; 13: l. Jfr. Kasta 2.

Ut koma, v. n. 1) komma ut. elder 
som af husum -mber, Chr. B. 36: 2. Jæt 
(n. arf sum) af mannenum ut kom, a: 
som tillfaller den dödes afkomma, ME. 
Æ. 3; St. Æ. 3. not. 42. Jfr. Ut komin. 2) 
utbetalas, utfalla. VG.* St.*

Ut komin, adj. (præt. part. af ut ko
ma) utkommen, född, härstammande, af 
manni 1. manna alf &c. u., VG.* U.*

Ut krævia (-kræfia), v. a. utkräfva, ut
fordra. VG. II. Add. 12:1; V. 1; ÖG. G. 10: 
1. not. 84; U* SM* VM.* Sk.* ME.B.9:1; 
Chr.*

Utlagha, f. utlaga, utskyld. VG.* kro- 
nones -gor, Chr.*

Utlaghder, se Utlægher.
Ut lana, ut læna, v. a. = lana 1. u. lan, 

SM.* Bj.* Chr. Kp. 8: i. u. annars mans 
pant, St.* u. pænninga, ÖG.*
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Utlas, m. det som är ulom lås, ej in
läst. Se Inlas.

Ut lata, se Lata 1, 2.
Utleta, v. a. undersöka, utforska. U.* 

VM.* ME.* St.* Chr. G. 8: 5; Æ. 15: l; B. 
26: 4 ; Eds. 22. konunger vil 1. ægher 1. 
ma sannind u., ME. pg. 14: pr; Chr. Kg. 
26: 2; Tg. 21: 2; 22, 41:1. æptir -tte fulle 
sannind, se Lagh 2.

Utlijin, adj. förliden (om tid). VG.* 
G* ME.* Chr. Eds. 30.

Ut lufa, v. a. (af lova 2) utlofva. G.* 
lit luka, y. a. utgifva, utbetala, u. bot, 

eghn &c. ÖG.*(u. Luka).
Utlysa, v. a. genom kungjord lag stad

ga, påbjuda, mæj skript -ster, SM.* 
Ut læa, v. a. = ut lana. ÖG.* 
Utlægher, iitlaglider, adj. (af læggia) 

= biltugker (lagJer). VG.* Den skil— 
nad i bem. mällan d. o. och biltugher 
som Ih. antager, är ogrundad.

Ut læggia, v. a. lägga ut, erlägga, be
tala. VM.*

Ut læna, se Ut lana.
Ut lænde, n. = ut iorj 1. )( busætoft, 

Sk.*
Utlændinger (utlænninger; udlenningh,

Sk.), m. utländing. 1) (af land 5) utom 
landskapet född 1. boende person. ÖG.* 
G.* Jfr. Inlændinger. 2) (af land 4) från 
annat rike. SM.* Sk.*

Utlændis, adv. 1) (af land 5) utom 
landskapet. ÖG.* U.* SM.* VM.* IL* G.*; 
dock torde d. o. redan i U. hafva bör
jat att stundom brukas i den nedf. un
der 2 upptagna benuen = utrikis. barn 
dömis u., o: att föras utom landskapet, 
SM.* Jfr. Inlændis. 2) (af land 4) ut
rikes, utom riket (Sverige). ME.* St.* 
Jfr. Skript 3, Skripta 2.

Utlændsker (utlensker), adj. utländsk 
(om människor I. ting). 1) från annat 
landskap, u. majer, prester, hær, mat- 
tul, VG.* ÖG.* Jfr. Inlændsker. 2) från 
annat rike. U.* SM.* VM.* Sm.*ME.* St.*

Chr. Tg. 9; DrVl. 16. )( inrikis födder, 
H.* )( svænsker, St.* inan u. af andru 
kunungs riki, VM.*

Ut lösa (-loysa, G.), v. a. 1) lossa och 
uttaga, ben -as, n. ur sår, ME.* (där 
många hss. hafva utlæsas); Chr. SV1. 6. 
Jry ben æru -st, Bj.* 2) utlösa med 
pänningar, a) människa ur träldom (jfr. 
Lösa 5. a). ÖG. Æ. ind. 14,19. b) intaget 
fäkreatur (jfr. Lösa 5. d). G.* Sk.* lösis 
ut mæj lagha lösnum 1. lösning, SM. B. 
15:1; 28: pr.

Utmanga, v. a. = manga. St.*
Utmer, adv. längre ned, nedantill. )( 

upmer, SM.* Jfr. Yternier.
Utmærkia, v. a. utmärka, sum aker ok 

»eng ser utmark (för utmærkt, då t är 
uteslutet for det följande t i taki), H.* 
havum vi mej flokkum -kt balkana, o: 
utmärkt de särskilda ämnen som bal- 
karne inehålla, SM.*

Ut mæta (-rniæta), v. a. 1) mäta ut (med 
rymdmått, vid försäljning, jfr. Mæta 1). 
u. medh stopuni, St.* 2) utmäta (jfr. 
Mæta3). 17.* ME.* St.* Chr*

Utnæs (gen. pl. -sa, -sia), n. utnäs, ud
de. Chr.* öia skiul æller -sa (n. skiul), 
se Oia skiul. Jfr. Utnæsia skiul.

Ut næsia skiul, n. gömställe bakom 
en udde. St.* Jfr. Utnæs.

Ut pranga, v. a. utprångla. Chr.*
Ut reyda, v. a. (af reja) = utretta. G.* 

Jfr. Utretta.
Utrikis, adv. utrikes. ÖG.* U.* VM.* 

ME. Kg. 16; Egn. 8, 33: 2. &c.
Utrikis, adj. iudecl. = utlændsker 2. u. 

majer 1. prester, VG. II. Dr. ind. 40 ; c. 14. 
löska nuen u., = löska u. mæn, VG.* 

Utrojer, m. utrodd, utfart till sjös (i 
leding). )( landværn, H.* i utroj næmpn- 
der (jfr. Stamn 2), U.*

Utretta, v. a. uttaga. G. 19: 38. not. 9. 
u. vereldi, o: föranstalta att dråpsbo- 
ten blir uttagen hos dråparen, G. 13: 5. 
Jfr. Ut reyda.
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lit ræka (impf, -rak), v. a. utvräka, ul- 
drifva. H. Kp. 7.

Ut röna, v. a. utröna, efter skedd un
dersökning afgöra. mal I. vsejning ær 
-ut, vtej lern -nt, U.* VM. II. Kr. 20:1 ; 
pg. 13; H.* malit ær -ande, o: skall ut
rönas, St.*

Utsighia, v. a. säga till slut. ÖG.* Sm.* 
Utskilia, v. a. = urskilia 4. St.* 
litskipa (ud skibe, Sk.), v. a. föra (gods) 

ur fartyg. Sk.* St.*
Utskipt (uskipt, VG.*), f. andel af in

lagor å bys ulegor, VG. II. K. 2. not. 
14; IV. 13. )( bol, tompt, aker, æng, 
gærjsla, VG. I. J. 7:2; II. J. 17; ÖG.* Jfr. 
Vita, f.

Vtskifter (udschifted), adj. genom skif
te skild frän föräldrarnes bo. Sk. I. 17. 
not. 58 ; 18. n. 20 ; 20. n. 83 ; Add. F. 2.

Utskiuta, v. a. 1) skjuta ut. )( dra- 
gha skip a land, SM.* Jfr. Utskut. 2) 
tränga ut, uldrifva. ME.*

Ut skinta, f. = utskut. u. skipa, VM.* 
Ut skriptajer, adj. = utlændis skrip

tajer, se Skripta 2. U.*
Ut skriva, v. a. skrifva upp, skriftligen 

uppgifva. standa -vin i laghbok, VG. 
II. Add. 9: pr.

Utskut, n. utskjutande, u. skipa, far
tygs utskjutande i sjön, )( updræt, U. 
M. 6: 2.

Utskutstola, utskuts stol, f. utskjuten 
1. utkastad fruntimmersklädning; så kal
las dens brott, som bortdrifvit sin lag
liga hustru, och i hennes ställe tagit 
en annan qvinna till oloflig sainmanlef- 
nad (jfr. Stol 1). U.* H.* Troligen är 
den ursprungliga och rätta formen af 
d. o. utskut stola (gen. af stol), a: frun- 
timmersklädningens utskjutande.

Utskjlil, f. 1) i allm. det som man är 
skyldig att utbetala, -dum uppi halda firi 
gar Juni eller utgærjuni, SM.* 2) ut- 
skyld, skall. VG.* U.* SM*H.*ME.*St.*

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xll

Chr.* konungs-der, VG.* 3)=afgældl. 
Chr.*

Utskænkia, v. a. ufskänka, sälja dryc
ker. St.*

Ut skæra, v. a. 1) skära ut. tunga vär
jer ut skurin, Bj. 14: pr. 2) sönder
skära (lärft 1. kläde till försäljning aln
vis). Sk.*

Ut sia, v. a. slå ut. öghun var Ja ut 
slæghin, Bj. 14: pr ; ME. B. 33:6 ; SV1.8: pr.

Ut skekkia, v. a. utsläcka. St. B. 22:5,6.
Ut sokna, ad v. = utsoknis. ÖG*
Ut soknis, adv. utom socknen. U.* u. 

præster &c., o: från annan socken, U.*
Ut sprida (impf. pass. -spreddis), v. a. 

utsprida. Chr.*
Ut stæmna, v. a. I) genom förnyade 

stämningar (till tre ting) bringa en rät
tegång till slut. Jry Jing, lagha sokn 
&c. u., ÖG.* 2) stämma, instämma, ÖG.*, 
där dock ut troligen tillkommit genom 
skriffel.

Ut svoren, ut soren, adj. 1. part. pass. 
(af sværia) = biltiigher svoren 1. lagh- 
Jer (se Biltugher). VG.*

Utsælia, v. a. utsälja. St.*
Ut sænda, v. a. utsända. U. Kg. 10: i; 

ME.* Angående det som i gamla edit, 
af U. Præf. om Viger Spa i parenlhes 
berättas, alt han var utsändir af In- 
giäld Svea Kununge, har jag, vid detta 
ställe not. 17, anmärkt att dessa ord, 
som icke finnas i någon mig bekant hs., 
debentur ingenio edit oris irnpressi co- 
dicis, om de ej blifvit af nyare hand 
tillagda i brädden af någon hs.; huru 
härmed tillgått, har blifvit upplyst ge
nom en anteckning af Riksarkivarien 
Joh. Büre i det lexicon som är omta
lad! i föret, till St. s. LXIV o. f., där 
han härom säger: ”denne parenthesis 
insattes 1607 af Kg. Carl'1 (R-t III. 300).

Ut sætia, v. a. I) utsätta, u. varj, U.* 
SM.* u. garn, Sk. V. 5: n. u. ior J sina 
at pant, u. ærfda gods til pant, ÖG.*
I 86
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St. J. 1:1. 2) utlåna, gaeld ser mæj vit- 
II ii ni ut sat, SM.* 3) pantsätta (fast 1. 
löst gods), u. iorj, eghn, va1}», pant, 
gardh eller tompt, U.* SM.* VM. II. J. 
10; H.* Bj.* ME* St. J. 2: 2; Kp. 11: pr.

Utssetning, f. pantsättning. U.*
Utsettære, in. den som utsätter nät i 

sjön. Sk.*
lit solda (sup. och part. pass. n. ut sot), 

v. a. 1) utsöka med rättegång. VG.* 
ÖG. B. 36: 4; U.* VM.*(u. Sökia): Sk.* 
ME.* St* Clir.* u. mæj laghimi 1. sep- 
tir landslaghiini, SM.* Jæt (n. mal) skal 
hænna gipta ma}»er u., o : han skall där
om anställa rättegång och utsöka bö
ter, ÖG.* 2) = ut staemna 1. u. laglta 
sokn, malit ser ut sot, ÖG.* 3) utsöka 
efter gifven dom. SM.* sökia ut maej 
domuin ok nsemd, SM. B. 1: i. ma“}» hun- 
dare sak u., SM.* u. maej domum ok 
skselum, ME * döma ok sökia ut medh 
laglium, Chr. Tg. 20: pr.

Ut taka, v. a. uttaga. ÖG* U. J. 17; 
VM.* Sk* ME. G. 4; St. G. ind. 9; c. 4:1, 
2; Chr.* ben -as, n. ur sår, ME.* Chr. 
SV1. 6. taks ut (n. tjufgods) ur Jem 
husum, u. man (n. ur kuse), u. (n. gojs) 
mæj ransakan, VG. II. p. 11 ; ÖG.* U. M. 
48: pr; SM. pj. 10: 1; 12:1. u. liselghis 
bot, læstar bot, böter, sak, VG.* U. Kg. 
10: 9. not. 24 ; SM. M. 25:1 ; pg. 3: pr ; ME. 
Kg. ind. 33; pg. 9. jfr. ping. Ja skal ba
na (a: bot för rætlôsa) u. sum allar ad- 
rar (n. böter), VG. II. Forn. 4. Ja Jses- 
se værj öra ut tokos, n. då jorden pant
sattes, )( Ja Je ater gældas, ME.* tlier 
taki sin ræt ut af, o: hafve rätt att ut
bekomma hela sin fordran, St.*

Uttryckia, v. a. uttrycka (med ord), 
som hær -kis, som laghbok var thet -ker, 
Chr.*

Ut varja, v. a. utlemna, ulgifva. ÖG. 
G. 8: 2; SM.*

Ut värjer, m. vakt, som i krigstider 
hölls i landets ytre kanter, )( invarjer,

troligen på de i hafvet utskjutande bärgs- 
höjder, af hvilken orsak det säges: u.
Jen bötis värjer heter (jfr. Böta vär
jer). SM*

Utvida, v. a. (af vider) utvidga. SM.* 
Utvise, iidvisse, v. a. utvisa. Sk.* 
Utvistar hus, utvista hus, n. hus 1. rum 

där människor icke bo 1. vanligen vi
stas (jfr. Uthus, Invistar hus), nu ær u., 
o: om tjufgods är funnet i uthus, VG.* 

Udvortes, adv. ulvärtes, utanför. Se 
Sitia 3.

Utvsegher, in. utväg, väg på hvilken 
man kan komma ut från ett ställe. U.* 
Jfr. Na 3.

Ut vselia, v. a. utvälja. SM.*
Ut vsellae, v. n. (ND. udvselde) flyta ut. 

Sk.*
Ut vsedhia (impf, -vadde), v. a. ned

sätta (pänningar) såsom vad mot dom. 
ii. tva öra, St.*

Utseghor, f. pl. utegor, utom hägnad 
liggande egor. )( aker ok seng, Chr.* 

Utsengi, n. utäng, aflägsen 1. utom häg
nad belägen äng (jfr. Skogh seng)* )( 
sengi akerfast, H.*

Utöiar, f. pl. öar 1. skär, belägna ute 
i hafvet. H.*

Ut över, præp. 1) = ivir 2. u. örtugh, 
Sk.* 2) = ivir 3. u. thet landet, Chr.* 

Uxi, se Oxi.
Usefli, se Ofsefli.

V.
Vadh, f. (Isi. vàfi, D. vod) vad, not. 

ME.* Chr.*
Vafjer, se Yaevia.
Vagh, f. våg. St.*, där stadens all

männa våg menas.
Vagh, m. se Yaegher.
Yaglia, v. a. våga, äfventyra. v. lif ok 

gots, St. Add. A. v. sik vij biorn at drse- 
pa, SM.* Jfr. Yijer vagha.

Yagga, f. vagga. VG. I. p. 17; II. p. 52.
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Yaggu barn, n. vaggbarn. VM.*
Vaghli, m. vagle, slång i etl bönshus 

på hvilken hönsen silla. G.* liani ok 
tva höiiur Jser 1. Jaet ser bondans v., 
a: anses (om de blifva borlslulna) lika 
med bondens hela hönsgård, VM.* Jfr. 
PM. Ordb. d. o.

Vagn (vang, pl. vsegnir; vogn, Sk.), m. 
vagn. VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* G.* Sk.* 
Clir.* Jfr. Oyk vagn, Kerra.

Vagnikla fserj, f. hemgiftens trans
porterande vid bröllopp till brudens nya 
hem af de så kallade vagniklar. G.*

Vagniklar, m. pl. så kallades de som, 
vid bröllopp, på vagnar förde brudens 
hemgift till hennes nya hem. G.* Hvad 
senare delen af d. o. eg. betyder, är o- 
bekant; från aka synes den ej kunna 
härledas. Om seden att (med en viss 
högtidlighet.) på vagnar fora brudens 
hemgift, vitnar Nnt. bruutwagen, som 
betyder ”alles bausgeräthe, kleider und 
geld, so die junge trau dem mann zu
bringt, die aussteuer (Brem. Wb. 1.152).

Yagnkarl (vognkarl), m. vagnman, for
man. Sk.* Jfr. Kerreman.

Vaghnlass, n. vagnslass. Sk.* niu -sa 
seng, Sm.* Jfr. lass.

Yognmand, m. = vagnkarl. Sk.*
Vangs rum, n. (för vagns rum) så stort 

rum att en vagn där kan slå. bava ater 
i by v. ok vsegha (n. rum), allitt., se 
Vaegher.

Yagh rakki, m. (af vagli, våg) en vid 
grinden och grindstolpen fästad ring af 
vidjor 1. rep, hvarinedelst, i stället för 
gångjärn, grinden var häflad vid grind
stolpen. U.* Jfr. Rakki, ilurruka.

Yaita, se Veta.
Vaizla, f. (af vaita = veta; Isl. veizla,

eg. gifvande, gåfva) gästabud, gille. 
Däraf

Yaizlur ol, n. = vaizla. G.* Första de
len af d. o. är gen. för vaizlu (jfr. G. 
föret. s. IV); ordet skulle efter den van-
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liga Orthografien skrifvas vezlu- 1. vet- 
slu öl.

Vak, f. (Isl. vök) vak, hål på isen. ÖG.* 
U* ME. Æ. 6:1; St. B. 20:1; Chr. Æ. 7:1. 
varÿa leghu fæ &c. firi v. ok varghi ok 
sinni vangömu, Jsen a var Ja v. sum vaek- 
kir, allitt., ÖG.* Jfr. Notvak, Ysekkia.

Vaka, v. n. vaka (om natten). VG. I. 
K. 15: pr; II. K. 31; ÖG. Kr. 7: pr; 12: pr; 
St.*

Vaka, f. 1) vak, vakande. Se Natva- 
ka. 2) vakt (om nätterna). Se Värjer.

Yakn, n. vapen. VG.* ÖG.* VM* H.Kk. 
21: 2. not. 82; Kg. 2: 2; Æ. 10: pr. n. 49. 
Jfr. FriJ-, Hug-, Lif-, Yighanzvakn; A- 
vakn, Yapn, Folkvapn.

Vakna drykkia, f. brölloppsgästernas 
sista förplägning, sedan de af värden 
återfått sina vapen, och således voro 
väpnade och färdige att afresa; så för
klarar äfven Ver. d. o.: ”convivarum, 
fmitis nuptiis, itineri accinctorum et 
armatorum compotatio”. Ja (n. vid bröl- 
loppets slut) skulu Jer v. sina hava i 
samu kämm sum Jer för hafju (n. då, 
under brölloppet, deras vapen voro i 
värdens vård), ÖG.*

Vakna skipte, n. vapenskifte. ÖG* H* 
ME. Ef)s. 21. not. 17 ; 39:1. n. 58.

Yaknaspisel, n. skada tillfogad (en an
nans) vapen, ær v. seller vaja (gen. af 
vajir) n. spisel (jfr. hugger man klseje 
seller vakn annars, ÖG. EJs. 3: i.), H.*

Vakta, v. a. m. gen. 1. acc. 1) gifva 
akt på. v. at mannum, VG.* hser skal 
kunungs lsensman at v., härpå skall han 
gifva akt, ME.* jfr. Atvakta. -te sik 
(ther fore) at hon ei &c., akte sig, ME.* 
Chr. Æ. 12: 2. 2) passa på, vakta. v. 
eptir manne, o: sitta i försåt för ho
nom och vänta på honom, Chr.* 3) 
iakttaga, v. ti Ja, laghjing, vixla sinna, 
U.* VM. II. Kr. 9; Sm. 8. hvar ei vakta 
Jsessa dagha, o: den som försummar de 
bestämda tiderna, ME.* Chr.* 4) för-
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vara, taga vara på, vårda. v. nökla, lont, 
barn, &c. VM.* v. ok göma, Ghr.* 5) 
akta sig för. man kan ey fore se eller 
v., Chr.*

Val, n. val. ÖG. Kr. 4: pr; SM.* St.* 
Jrea (præste &c.) i v. lata, læggia, sæt- 
ia, hava, o: föreslå till utväljande, ÖG.* 
SM.* VM.* Sm.* ME. pg. 2. kan en (n. 
præster) i vali vara, om endast en prest 
är föreslagen, Sm.* utan eig ær annat 
v. til, om ej ingen annan finnes som 
kan väljas, St.* Jfr. Fæstnaja-, Kunim- 
ga-, Man val.

Yalborglia dagher, m. Valborgs dag, 
den 1 Maj. St.*

Yalborgha mæssa, valburgha mæssa, f. 
Valborgsmessa (jfr. Yalborgha dagher). 
SM* VM.* G* ME.* St* Chr. B.3:7; 26:
5; Tg. 8.

Yalborgha mæsso dagher, m. = valbor- 
gha dagher. St. Kg. 1: pr. nod. 50,72; Chr.*

Yald (val; void, Sk.), n. 1) magt, väl
de. VG.* kunnngs v., SM.* ME. Kg. 6: 
i. afl. mæj kunnngliku -de, U.* SM.* 
ME. Kg. 5. 2, 7. Jæn sum kunnngs Jy- 
likt v. haver, Jæn kunnngs v. Jær til 
haver, o: åi hvilken konungen gifvit så
dan magt, ÖG.* SM.* H* ME.* Chr. Eds. 
32. pr; DrVl. 13. lcrjer man sum kirkiu 
sokninnar a v., o: kyrkoherden, G.* 
Jer skulu frijar hans ægha v., hvilket 
förklaras genom de nästfölj. orden : ko
ine aldrigh i frij fyr &c. VG* havi 
bonden v. um lif hans, o: det beror på 
mannen att fordra att brottslingen skall 
mista lifvet, Bj.* Sk* Chi'. B. 36: 3. han 
a v. um huj hans, se IluJ. hvarti mæJ 
vitu seller -di minu, VG.* fulkomen at 
-di ok viti sinu, se Fulkomen. i thera 
(förmanna) -de ok gömo, St. G. 15: pr. och 
nolt. 52,58. Jingmæn ægho Jiuf (1. Jiufs) 
v., hafva magt öfver tjufven, kunna gö
ra med honom hvad de vilja, Sk.* han 
(n. tjufv en) stal sik andrum manni i v., 
han ma ey skiliæs JæJæn (från konungens

gård) i annars mans v., n. för att där 
vara träl, Sk. I. 12(5. thiufnath hittis i 
husfru v., o: i hennes besittning 1. för
var, Sk.* i v. fæsta, utfästa sig till er
läggande af böter; att dessa ord böra 
så förklaras, synes vara otvifvelaktigt, 
ehuru eg. betydelsen af detta talesätt, 
ej kan utredas, St.* Jfr. Sialfsvald, 
Yælde, Afvælda. 2) våld. VG.* ÖG.* U.* 
Bj. 14:15; G* Sk.* ME. E{is. 21,23,39:1; 
46; St. Æ. 5; R.33; Eds. 16:pr;25; Chr.* 
giera manni v., G.* Sk.* göra fult v. a 
man, Sk* mæj fullo -de, ME. EJs. 44: 
pr. mæj -di gæsta man, se üæsta. ta
ka kunu mæj v., kuna värjer -de ta- 
kin, se Taka 1, Ran 1. mæj v. ganga af 
byamote seller af rajstuvu, o: trotsan
de, ulan att fæsta lagh seller psenninga, 
Bj. 22. hans ksera om -det, o: om det 
i det föreg. omtalade särskilda våldet, 
)( om sielva gerningena, Chr.* 3) rät
tighet (att göra något), seglia 1. hava v. 
atl. hvat han vil, ficc. VG* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H.* Sm* Bj. 29:l; G.* Sk.*ME.Kg. 
5: 5; G. 10: l. &c.; St * hava fult v., SM.* 
ME. Ef>s. 39: pr. Jæt ær v. hans, VG.* 
vari hins &c. v., Ja ær Iiins v., SI:.* 
Jæt ær v. (n. hans), VG.* havi senkti 
v. at &c. Bj. 1: pr. v. (ok vsern) ok vits- 
orj, se YitsorJ. v. ok vita, se Vita. 
han a v. til hemföju, se llemföja. Ja 
gifs taka v. at vita &c. U.* Ja haver 
han v. hvat Jæt ær hælder &c., han har 
samma rättighet ehvad &c. ÖG.*

Yalda (valla, impf, vulti, valt, sup. vul- 
lit, valdit), v. n. och a. m. dat. 1. acc. 1) 
råda (i en sak 1. öfver något), v., abs. 
VG. I. K. 11; II. K. 21. not. 50. v. aigu sen- 
ni, hafutlut sinum, G* v. arve sinum, 
iorjo sinni, gift kunu, Sk.* Jy skulu 
bönder v., VG. I. R. 3: pr. v. eghn bör- 
næ, o: förestå, Sk* v. hælghumdome 
sades den part, som bar helgedomen 
från kyrkan till tinget framför veder- 
parten som skulle gå ed (jfr. Hælghi-
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«tomber), VG.* Jfr. Alzvaldandi, -valdu
ser, Sagvoldere. 2) vålla, vara vållan
de ((ill), v. vixlaspiællum, eide, skilna- 
Ji &c. ÖG. Kr. 25: pr; B. 44:1; U.* SM* 
VM.* ME.* Jæt Jerra (sum) Jy -der, 
Jæn sum Jy valt, VG. III. 104; ÖG. Kr. 
15: pr; 28; B. 44: pr. vara -ande barns 
dödli, St.* v. Jæt at &c. SM.* Je vul- 
tu sialvir at &c. ÖG.* Jæs egh vilian- 
de seller -andi, ÖG.* jfr. Yilia. i skaja 
bvatki rajandi eja -andi, G * prsester, 
garjer &c. -der, Jrang -da, abs. SM* 
VM.* II.* ME.* Chr. B. 14: 3. Jfr. Trang- 
vold. 3) vara skyldig till (brott), v. Jiuf- 
naji, VG. I. p. 7: pr ; 19:1 ; II. p. 35. v. i 
sak, VG. II. p. 55. seger Jet han ey -der, 
bekänner det som han ej är skyldig 
till, G. Add. 5: pr.

Yalder, m. vall, mark. ÖG.* Jfr. Or un-, 
HiorJ-, Svina-, Yighvalder.

Yalder, part. se Yselia.
Yaldfæsta, v. a. = i vald fæsta (se Yald 

1). Chr.*
Yaldfsestning, f. skulle betyda löfte 1. 

utfästelse alt erlägga böter (af i vald 
fæsta, se Yald 1), men förekommer en
dast genom skriffel för valds gæstning, 
ME.*, I. vædhsætning, St.*

Yaldföra (valföra), v. a. 1) med våld 
föra (från ett ställe till ett annat). VG.* 
U.* SM.* ME.* St. Eds. 24 ; DrVl. 2:1 ; Thj. 
18:1; Chr.* 2) i allm. våldsamt behandla, 
våldföra. Chr.* v. qvindi, VG.*, betyder 
icke blott qvinnas bortröfvande (crimen 
raptus), utan äfven våldtägt, jfr. U. Kg. 
6. &c. ; se mina Jur. afh. s. 59.

Y aldgerningis man, m. våldsverkare. 
Chr.*

Yaldgæsta, v. a. våldgästa. Chr.*
Yaldgæstare, m. våldsam gäst, den som 

gör våldgästning. Chr.*
Yaldgæstnings man, m. = valdgæstare. 

Chr.*
Yaldrænger, m. vallgosse. Chr.*
Yaldsgærning (valdgerning), f. vålds

gärning. U.* SM.* VM. II. Kp. 12:3,6; H. 
Kg. 3: 2; Sk.* ME* St.* Chr*

Yalds gæstning, valdgæstning, f. våld
gästning. ME.* Chr.*

Yaldsmajer, m. öfverhetsperson, ko
nungens ämbetsman. SM.*

Yaldsværk, n. 1) = valdsgærning. VG.* 
U.* SM * VM. IL Præf.; H.* ME* St.Eds. 
18; H. 6: pr; Chr. Kg. 28; J. 19; B. 34: l; 
E|as. 31: pr. mæj fullnm -kum, VG.* 
standa gen mæj vapnum ok -kum, allitt. 
VG.* engin skal dyrvas til göra nokot 
v. &c., a: med våld uttaga sådan pant, 
som i det föreg. är omtalad, St.* ther 
ey ær v. i kornen (rättare komet), )( 
meth v. afhænd, Chr. J. 19; jfr. ME. Egn. 
25: l. 2) uppsåtligt brott, mæj (fullum) 
-kum, o: med uppsåt, om ej valzverkum 
är skriffel för viliaverkum, VG.* 

Yaldsværkan, f. = valdsgærning. Chr.* 
Yalds værki, n. = valdsværk. Se Vræz 

værki.
Yaldtaka (valKaka, valtaka), v. a. 1) 

taga med våld, råna. )( stiæla, U.* SM.* 
VM. I. B. 17; II. Kp. 8,10; H. J. 13:1; ME. 
Kp. 6, 7; St. Kp. 5:1; 6:1; Chr. Kp. 9:1; 
10: i. bete knna laghtakin ok ei -kin, 
SM. G. 2: pr ; H* ME. G. 4. not t. 76,77 ; St.* 
Chr. G. 4: l. not. 48. 2) våldtaga. U.* Bj.* 
ME. pg. 27: pr. not. 23; St.*

Yaldugher (vældugher, valloger), adj. 
väldig, mägtig. VG.* SM.* Sk. III. Epil. 
not. 9. ban skal v. vara .. legbolata, a: 
hafva magi I. rätt att &c. ME.* Chr.* 
nu ær kirkia vight (1. vigh) ok -gh, a: 
färdig och i godt stånd, så att inte fat
tas henne, Sm.* Jfr. All-, En valdugher.

Yalgångs herde, m. herde som går i 
vall med boskapen. Chr.*

Yalinkunder, adj. (Isl. valinkunnr,-kun- 
nigr) känd som rättskaffens, hederlig, 
næmna 1. taka.. kunna (n. mæn) ælla 
-nna, mæj tvem af nijinne ok tolf -nnum, 
o: släglingar 1. (andra) hederliga män, 
ÖG.* Ih. öfvs:r orätt alienigena, aliénas,
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och tror att d. o. betyder annat än det 
Isl., hvars bem. han riktigt uppgifver 
och med anförda afgörande exempel 
bevisar. I de N. lagarne, i synn. Ä. 
GulL., förekommer d. o. på många stäl
len {NGL. I. 22, 24, 31, 43, 55, 87, 88, 
90, 95, 117, 171; II. 91, 95, 99. not. 21; 
114,157,173, 238, 273, 325), på de al- 
draflesta i tydlig bem. af redlig och i 
ett visst rättegångsmål opartisk; och 
då i Hirdskra c. 21 (NGL. II. 410) det 
säges att konungen skall hafva II hirÖ- 
presta valenkuuna, är den nämnda mis- 
tydningen af d. o. alldeles omöjlig, lika
som på de af Ih. själf anf. ställena. Väl 
har Fr. med ett utsatt frågetecken hem
ställt om ej d. o. betyder ”ubeslægtet”, 
men de af honom anf. ställena i Ä. GulL. 
(c. 37, 87. o. följ.) bevisa lika litet som 
de öfriga där ordet förekommer, att 
det skulle i allm. betyda obeslägtad, 1. 
som af de i våra lagar förekommande 
motsvarande orden gojir mæn, 1. af 
gojer bonde &c. (se Gojer 1) bevisas 
att o. gojer betyder obeslägtad, ehuru 
klart det är att de, hvilka såsom gode 
män skola taga befattning med ett ju
ridiskt mål, ej må vara jäfvige genom 
slägtskap med någon af parterna 1. af 
annan orsak. Det som förledt Fr. till 
ovisshet om d. o:s bem. är tydligen ett 
af honom (o. valinkunnigr) anfördt ställe 
ur Diplom. Norveg. I. N:r 228 (ett bref 
af år 1334), och'Ä. GulL. c. 88 (= Y. 
GulL. Landsl. 16.), där ordet kan synas 
vara brukadt i den af Fr. ifrågasatta 
beinien, likasom mångfaldiga andra ord 
stundom förekomma i en från den van
ligaste afvikande bem.; men redan Paus 
har förstått alt, då han i anf. cap. af 
Ä. GulL. (Gamle N. love I. s. 104) och Y. 
GulL. (s. 131) öfversatt d. o. med ”frem- 
med”, hvarmed han dock ej menat d. s. 
som obeslägtad, i nästföreg. cap. (87) 
af Ä. GulL., där ordet förekommer två

gånger, öfversätta det med ”upartisk, 
ærlig”, och på alla de andra ställena med 
”u villig” (oveldig), ”lovfast” (=laghfaster), 
”upartisk og förståndig” (Ä. GulL. s. 55, 
59, 75, 130, 207, 209, 210, 214, 224 ; Y. 
GulL. s. 104, 108, 186, 207; FrostL. II. 
s. 47); och de D. utgifvarne af ML. GulL., 
Köpenh. 1817, öfversätlad. o.med ”skiæl- 
lig, ærlig, god, uvillig, opartisk” (s. 273, 
288,303,356,496,547), och i gloss, pro- 
bitate celeber, probas. Ehuru klart det 
är att d. o. på de aldraflesta ställena 
i de N. lagarne icke har afseende på 
något slägtskapsförhållande, kan man 
icke undra på den förtjente Fr:s vill
rådighet i denna del, då det af andra 
ställen synes att han icke är säker i 
tydningen af ord som förekomma i la
garne (se Sialfskut, Bihanget o. sætis 
ejer). Förra delen af d. o., valin, är 
troligen d. s. som valder (BH. upptager
0. valinn i sådan bem., och möjligen har 
den formen sällan varit brukad utom i 
denna sammansättning, där man ej funnit 
tjenligt att säga valdrknnnr), och v. 
skulle då eg. betyda en utvald heder
lig man, och hafva afseende därpå, att 
den anklagade fick välja dem som svu- 
ro i tylftareden (jfr. Næinna 1). Jfr. Bi
hanget.

Valkæ, v. a. (Isl. välka) göra besvär
1. förtret. Sk.* Ja skal han længer um 
land -ses, o: sökas öfver hela landet, 
och, hvar han finnes, stämmas till svars 
inför biskopen, )( sak sengin skal af 
byghd stæfnæ, såsom i capitlets början 
säges, Sk.*

Yalklöst, adv. (af valkæ) utan att gö
ra besvär 1. ofred. Sk.*

Valla, se Valda.
Valrof, valruf (valdruf, vålldroofl’, 

ÖG.*), n. (Isl. valrof, AS. wælreaf, I). 
valrov) plundring af lik, prov. valrof 
(Ih. Dial. Lex.). ÖG.* Sk. 1.107; II. 48; 
på sist anf. st. läses denna förklaring:



V air of — Vander. 687

si corpus occisi vestimentis suis vel 
armis, quod crimen valruf in lingua 
patriu nominatin', accusetur aliquis 
spoliasse. Enligt JutL. III. 24. är det 
valrof ora man rôvær af then thær dræ- 
pen ser æntigh klæthæ eth vapn et silf 
æthæ penning of han hafthæ thaet a sik. 
I första delen af d. o. igenkännes Isl. 
valr, collect, de fallne i strid, hvaraf vi 
hafva orden valplats, valhall; och att 
rof, iivaraf röfva, eg. betyder kläderna 
som tagas från någon, finnes genom jäm
förelse med andra språk; så kommer 
Lat. spoliure af spolia, eg. kläder som 
tagas från en slagen fiende, AS. reafian 
af reaf, Fr. derober af robe, It. rubare 
af roba, Sp. robar af ropa; jfr. Gr. RA. 
s. 635. I Legg. Baiuv. XVIII. 3:1. läses: 
de vestitn utrorumque (läs mortu orum), 
quod valaraupa dicimns, si ipse abstu- 
leril qui hos interfecit, duplicité?' com- 
ponat, där valaraupa skulle betyda den 
dödes kläder, men orden quod v. dici- 
mus hade rätteligen bort följa efter in
terfecit, och quod måste i allt fall haf
va afseende på gärningen, och kan ej 
syfta på vestitn. I AS. lagarne, Legg. 
Henr. I. cap. 83, är det tydligen brottet 
som menas, då det säges: weilref di- 
cimus si quis mortuurn refahit armis 
aut vestibus aut prorsus aliquibus, aut 
tumulatum aut tumulandum; hvaraf sy
nes att icke blott borttagandet af klä
der och vapen, ulan äfven af andra ting 
från en död, obegrafven 1. begrafven 
människa, varit inefattadt under benäm
ningen weilrcf; och bör äfven anmär
kas att i st. f. o. refabit, som finnes hos 
Lambardus {Aq%cuovopiu, Cantabr. 1644 
s. 209) orätt står resabit hos Wilkins; 
det uppenbara felet hade blifvit af mig 
anmärkt i gl. vid ÖG. (1830), men qvar- 
står hos Schmid, die Ges. der Ängels., 
1832, I. s. 265; först, så vid t jag vet, i 
de af B. Thorpe 1840 utgifna Ancient

laws and institutes of England är fe
let rättadt, och numera har rättelsen in
flutit äfven i 2:a uppl. af Schmids sam
ling (1858). Af det som nu blifvit an- 
fördt följer att o. valrof ursprungligen 
kunnat betyda den dödes kläder, men 
därifrån har öfvergålt till bem:en af 
klädernas borttagande, och slutligen till 
den vidsträcktare bem:en af ett (äfven 
begrafvet) liks plundring i allm. Jfr. 
ÖG. Addenda s. 401.

Valtra, v. n. = vælta, v. n. VG.*
Valtran, f. väl (ring. VG.*
Van (våne), f. 1) vån, förmodan. Chr.* 

veta v. til arva mans, VG.* Jfr. Hal
van. 2) eganderätt till hemmafödd träl 
(fostre), så kallad troligen i afseende 
på del hopp om arf 1. annan vinst som 
tillkom egaren. ÖG.* ægba v. til fostra 
1. fostru, ÖG.* 3) mistanke. ME.* Chr.* 
Jfr. Varna.

Van, adj. 1) vanlig, som vanligen sker 
1. görs. jiær sum fyrra ær vant aka &., 
æftir jiy sum för ær vant, VM.* H.* 
(där, likasom i U. och Sk., d. o. är upp
taget under Vaner), væri ÿæt vant ær, 
= væri ÿæt værit haver, a: såsom grän
sen förut varit, enligt hvad råmärkena 
utvisa, U.* 2) gällande. Sk.*, om där
ej för vant bör läsas sant, såsom i någ
ra hss.

Vanbiuÿa, v. a. ej rätteligen erbjuda 
(käranden böter &c.). æn -biijiit (part. 
pass. n.) varjber, fælla man firi -bubit, 
ÖG.*

Vanda, v. a. bry sig om, prov. vånna. 
VG.* U.*

Vanda mal, n. (af vander, adj.) svårt, 
tvifvelakligt mål. VM.*

Vande, m. (N. =, Isl. vandi) svårighet, 
svåra 1. invecklade omständigheter. St.*

Vandeliker, adj. svår, invecklad, -kit 
mal, St.*

Vander, m. (Isl. vöndr) spö, käpp; fö
rekommer här om spjut 1. eg. spjuts-
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skaft, taker alt soman hand ok vand,
om man tager på en gång (spjutets) 
skaft, och handen (som kastat spjutet 
och därmed skjutit kreaturet), o: om 
man träffar gärningsmannen på bar gär
ning, )( ær æi sänder at (jfr. Hand 2), 
VM.* Alt v. är samma ord som det 
anf. Isi. vöndr synes af JutL. II. 82. och 
Y. SelL. II. 43, där vand förekommer i 
bem. af käpp; att åter hand ok vand 
för rimmets skull sammanställas, och 
sålunda käppen 1. spjutsskaftet nämnes i 
st. f. spjutet, är en metonymi af sam
ma slag som då asker, o: ett spjuts
skaft af askträ nämnes i st. f. spjutet 
(se Asker 2), 1. Isi. almr har varit bru- 
kadt i bem. af båge. Jfr. Mb. D. Gl. o. 
vaand; A-n o. vond.

Vander, adj. (Isl. vandr) 1) ond, elak. 
-d or J, -dar gerniugar, SM.* Jfr. Vand 
lyti. 2) ond, svår. Ja ær vant pænnin- 
ga taka Jær ængi til æru, U. Æ. 25. pr ; 
VM. II. Æ. 20: pr; H. Æ. 14: 3; ME* St.* 
Ja ær Jær vant böter kræfia ænkti ær 
til, ü. M. 16: 2; VM. II. M. 15.1. — Jfr. 
Onder.

Vand lyti, n. svårt 1. vanställande ly
te. Bj.*, där dock vand kan vara adj.,
se Vander.

Vandræji, n. (af vander 2 och raja; 
Isl. vandræéi) fara, ställning där man 
har svårt att finna råd 1. bärga sig; 
förekommer om den belägenhet, då 
hämnd för begånget dråp är att befa
ra, och äfven om den gärning, hvari- 
genom någon satt sig i sådan fara. va
ra i -Juin, svari alluni -Juin Sri, VG.* 
Ja æn han v. haf Ji ny gart, då han nyss 
hade gjor t dråpet, hvarigenom han satt 
sig i fara, G.*

Vanför, adj. svag, som ej kan hjälpa 
sig själf (vanför). VG.* U.* SM.* VM. II. 
Kp. 14; H. Kp. 7; Sk* ME.* St* Chr.*

Vang, m. vång, åkerfält hvari gran- 
narne i en by hafva hvar sin del (så

som förhållandet var inan de särskilda 
gårdarnes egor genom skiften blefvo 
åtskilda). Sk.* Då Sk.* i några hss. 
har vonghen eller toflften, är vonghen 
ett skrilfel, hvilket, enligt gammal sed, 
blifvit rätladt genom de tillagda orden; 
men häraf har genom misförslånd i an
dra hss. kommit den falska och me
ningslösa läsarten vonge toflften.

Vang, se Vagn.
Vangönia, f. vårdslöshet. VG.* ÖG.* 

U.* VM* Sm* ræt v., ME* Chr. B. 37: 
pr. v. )( vade, se Vaji. v. ok forsymil- 
se, forsnmilse eller v. )( vade, Chr.*

Vangöino elder, m. eldsvåda som upp
kommer genom vårdslöshet. Chr. B. 36: 
2. Jfr. Vaji.

Vangömsla, f. = vangönia. VG.* U.* VM. 
II. Kr. 5. 2.

Vani, m. vana. hafa vana, vara van 
(alt göra något), G.* Jfr. Ovana fæ, 0- 
vanajer, Vænia.

Vanmata, f. oriktig 1. för knapp mät
ning. v. af vini &c. Bj.* v. a vine &c. St.*

Vanmæt (vanmecht), f. ? (af niagha ; Isl. 
vaniuætti, n.) vanmagt, svaghet. ÖG.*

Vanrökt, vanrykt, f. (af rökta) van
skötsel, vårdslöshet. U.* VM. II. Kr. 2:1 ; 
H. Kk. 2: 2; Sk* ME. Æ. 16:1; St. Æ. 13: 
i; B. 20: pr; Chr.*

Vant, vant ræs, se Vatn, Vatnras.
Vantegarn, n. nät som sättes under 

ett annat, så att det når ända ned till 
sjöbottnen. Sk.*

Vanter, vatter (vant, Sk.), m. (Isl. vöttr) 
vante, handske.ÖG.* U.* Sk.* Jfr.nanti2.

Vantro, f. vantro, falsk tro. G.*
Vantsnidere, m. klädes- 1. tyghand

lare; ett Platfyskt och Holl. ord (jfr. 
VSt. o. wantscerere). Sk.*

Vanu, ett genom skriffel tillkommet 
ord, SM.*, i hvars ställe, enligt en an
nan senare funnen hs. bör läsas næmpd; 
se G. Addenda s. 381.

Vanviti, m. (Isl. adj.) en människa som
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ej har (1. har kommit till) fullt bruk eptir v., s. 11, 13, 84, 112, 232: 11.13 
af sitt förstånd. )( ær (n. hirdingi) a 68, 87, 147, 178, 213, 214: äfven under
IMAirllAIwIn nllln» Ÿ s . a 1 . . > _ 'moghanda alder, VM.

Yanvitlinger, m. vanvelting. St.*
Vapn (vapin, VM.*), n. = vakn. VG.* 

ÖG.*(u. Vakn); U.* SM* VM.* Bj.* G* 
Sk.* ME. Kg. 11: 2, 3; 14, 15. dec.; St. R. 
34: pr, 1, 3, 4; Thj. 1: 2. full v., U.* ME.* 
jfr. Folkvapn. skæpt v., se Skæpta. sven 
til v., se Sven 3. -ni nppi vega, svän
ga svärd, G.* Jfr. Yaldsværk; Bana-, 
Folk-, Hamnu-, Ifcer-, Logh-, Morjivapn ; 
Væpnare, Avakn.

påstående ting har det varit brukligt 
att upptaga vapnen (vapnoni upp hal- 
da) för alt på sådant sätt (illkännagif- 
va sitt deltagande i ett rörande ett 
särskildt mål fattadt beslut och sitt bi
fall därtill, Jams. Mh. 20. (NGL. I. 271), 
och sålunda har o. v. kommit att få den 
ofvf. uppgifna bem:en, såsom då det 
heter leggia dom å oc veita v. at, gif- 
va dom i saken, och bekräfta den med 
vapnatak, Grg. II. 196; démr er dömdr

Vapna dryckia, f. = vakna drykkia. ÖG. â frosto hingi (1. å altinge &c.) ok v.
O’ m* haï Cl ~ 1 r t »? . _G. 9: pr. not. 65.
Yapnare, se Væpnare.
Vapnaskipti (vapn skipte), n. = vakna 

skipti. VG.* ÖG.Efrs. 6. not. 48; U.*SM* 
VM. I. EJ)S. 5: pr; II. Kg. 5: pr; ME.* St.* 
Chr.*

at ått, NGL. I. 183, 260; II. 17, 190; och 
slutligen har v. öfvergått till bem. af 
själfva den sålunda bekräftade domen, 
såsom då det säges: æsta biiendr (1. 
böndr) -ks, bedja bönderna (a: ting
männen) om dom; beida böndr scey

Yapnasyn (vapnsyn), f. vapensy n, mön- tingar mefi -ki, NGL. I. 236, 237, 250;
■ I », (VI A /2 si n ni n »n ... ! .. ^1 1   * 1 * I 1 • 1 .1 a _ 'string med dem som gjorde krigstjenst 

till häst. ME.* Chr. Kg. 11:1-3; 12. &c.
Vapna tak, n. det på tinget försam

lade folkets genom vapnens af buller 
åtföljda upplyftande tillkännagifna och 
bekräftade bifall till ett där fattadt be
slut; detta omtalar Sk.* endast i det 
fall, att någon blef dömd fredlös, då 
det säges: fa nianni frithlöso ok v. ofna 
bak, och i Lat. texten : tam verbis quam 
collisione armorum et contacta eviden
ter exprimerez ut eum cuilibet cum ar
mis invadere sit permissum. Detta ord, 
som eg. endast betyder vapens tagan
de, förekommer i Grg. ofta om den

ÿingmenn scolo (hanoin iorÖ döma oc) 
veita banom v., ])iugmenn eigu hanom 
meÖ -ke iorS at skeyta, s. st. 89, 96, 236. 
Jfr. Arnesen, 1st. Rcetterg. 584-593 ; Gr. 
RA. s. 770; E. Hertzberg, Den eeld- 
ste Norske Process, Christiania 1874, 
s. 148 o. f. På en senare lid var i Skå
ne en sed, som betecknas med orden: 
huggae hans fred af hanum met sit vapn, 
Sk.*, och sålunda beskrifves af Weylle, 
Gloss, iurid. o. vaabentack: ”da hafver 
sagsögeren bedit sig forlofF (af lands- 
dommeren, efter dom var gaait) om hand 
maatte hugge freden aff den skyldige, 
oc elfter saadant er hannem aff lands-

handling, då det på tinget samlade föl- dommeren tilstedt, skal hand hafve dra-
nt in/I tî r> /\ln nl .. 1 _______I   • ■» • J t i » _ket vid tingets slut upptog sina ned

lagda vapen och, troligen genom slå
ende på sköldarne 1. annat dylikt tec
ken, likasom bekräftade det som på 
tinget blifvit beslutadt, hvarafv. kom-

git sit sverd, oc der med hugget i bielc- 
ken paa landstinget, til et tegen, at den 
skyldige var fredlös giort”; hvilket för
farande, ehuru redan förbudet af K. 
Christian II (Geisti. Lov. cap. 115, KR.# ^ ^ ÄU VÄ V4 11 Ä J. ^ VI vlo 11« ■ M \_ß % I ^ • A X ilft I

mit att betyda tingets slut, = Jinglausn, GDL. IV. 56), och, enligt Weylles upp- 
Grg. Fs. ed. I. s. 11; således eptir v., ef- gift, ej brukligt sedan Lauge Urne (f 
ter tingets slut, s. st. s. 83; XIIII nottum 1530) var landsdomare (i Skåne), dock

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 87
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ännu omnäinnes i ett mål af 1546, KR. 
Gamle D. domme, I. 93. Jfr. Mb. t). Gl.
o. fred.

Var, f. vår. VG.* ÖG* U.* SM* Jfr.
An, Höster.

Var, adj. (Isl. varr) varse, uppmärk
sam, prov. var. varja v. (vij), blifva 
varse, U.* SM.* VM.*

Var (vor; or, G. gen. værs för vars, 
VG.*), pron. poss. vår. VG* U.* SM.* 
G.* Sk.* Chr. J. 30:1. Jfr. Byaman 2.

Var, pron. pers. se Vir.
Vara, f. vara. G.* Chr* mtande va

rur, se Æta. Jfr. Köpmanna vara.
Vara, væra (vera, G. præs. mr, er, ar, 

m, iær; ir, ier, G. 1 pers. mm (Isl. em, 
AS. eom, E. am), VG.* 2 p. mst, pi. mm, 
aru, mrm, sera; iru, ieru, G* impf, var, 
vmr, 2 p. vmrt, vast; conj. præs. se, mri, 
mrm, vari; sei, si, G. pi. sen, sein, mrin; 
impf, vari; imper, vari; vmri, U. Kk. 16; 
pr, 2; J. 21. ficc. veri, G., annars = præs. 
coni.; sup. varit; verit, G.; jfr. Bihanget), 
v. n. vara. VG* ÖG. U* SM.* VM* H.* 
Sm.* Bj* G.* Sk.* ME.* St.* Chr.* vij, 
nmr, til, firi, saman, innan, inni v., se Vij 
&c. v. i gmr Ji 1. styld nue]» andrum, se (ïmr- 
Ji, Styld. v. nue]» kunu, hafva samlag 
med qvinna, VM* Jmt 8er sva at ,,n" 
derstanda, det bör så förstås, VG. II. A. 
3. sva mr firi gift at skilia, VG. I. G. 9; 
2. eller batliin se, a: både man och 
qvinna äro vitnen, Sm* vari sva (n. bot) 
firi han, o: thmn dagh, Sm. 10. pr. Jmt 
vari a sex manna vitnum, a soknaman- 
na vitnum, a tolf soknamanna e]»e, &c., 
a; ankomme på, U. J. 17 ; SM.* VM.* ME. 
Kp. 2: 2. mor J kunu vari i XL markum, 
sar mru i smx örum, vare i Jrmttan mar
kum, a: för mordet &c. bötes så myc
ket, VM. I. M. 3: 4; 21 ; II. M. 6:1. Jfr. 
Nmrvara, Samvmra; Borto-, For-, Fra-, 
Nmr varande; Husvare.

Vara, v. a. (af var, adj.) 1) se, blifva 
varse. Se Ovarandis. 2) tillsäga, un

derrätta (om något som skall göras). 
ÖG.* SM.* Sk.* v. man vij (at han skal 
&c.), ÖG.* SM.* jfr. Sinnmttinger, Vij 
vara. v. man til, Sm.* jfr. Til vara. v. 
til eja, tillsäga om eds afläggande, ÖG.* 
v. by til lagha Imghis, v. (by 1. skogh) 
til skiptis, ÖG.* -aJer at, G.* jfr. At 
vara. y. landboa af bole, uppsäga ho
nom, ÖG* landboa bort v., ÖG.* -ar 
han (n. landboan) af förstu gmf, upp
säger landboen då han blott en gång 
gifvit städja, ÖG.*, där i efter af til- 
lägges i andra hss. Jfr. Af-, For-, Lagh- 
vara. 3) vårda, förvara, akta. Chr.* v. 
sik simlvom fore skadha, St.* Jfr. Be
vara.

Vara, f. (af var, adj.) vård, förvar, i 
hans v., St.* Detta ord brukas ännu 
i talesätten: (aga vara på, taga till vara.

Vara fru dagher (vare frua-, varfru- 
dagher; vorfrue dagli, Sk.*), m. vårfru
dag, någon af Jungfru Marias högtids
dagar. VG.* v. i fasto, vårfrudag i fa
stan, Marie bebådelsedag, den 25 Mars, 
VM.* v. visitationis, Marie besökelses- 
dag, den 2 Julii, Chr. Tg. 9. not. 27. v. 
Jmn förste (um hösten) = fyrra mariu 
mmssa (se Mariu mmssa), VG.* U.*, kal
las v. Jmn fyrre, U.* SM * St.*, 1. för- 
mere, Sk.*, 1. dyre v. (om hösten), hvil- 
ket namn troligen först blifvit gifvet åt 
denna dagen genom förvrängning af 
fyrre, och sedan äfven blifvit gifvet åt 
den nedan nämnde, i st. f. öfre, SM.* 
Sk.*, 1. v. assumtionis, U.* Sk* Chr.*, 1. 
fyrra varfrue messa, U * — v. Jmn öfri, 
= öfra mariu mmssa, U.*, kallas senaste 
v., St. Kp. 30: pr. not. 10; 32: pr. n. 35, 1. 
v. sidhermer, Sk.*, 1. dyre v., U.* Chr. 
Tg. 9. not. 27, 1. v. nativitatis, Sk.* Chr* 
Jfr. Vara fru födslu dagher.

Vara fru födslu dagher, m. Jungfru Ma
rie födelsedag, = vara fru dagher Jmn 
öfri 1. vara fru dagher nativitatis (se 
Vara fru dagher). VG.*
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Var bilder, m. plog (1. eg. plogbill) 
som behöfves för vårarbetet. H.* 

Yarfang, n. pl. redskap till vårarbete, 
åkerredskap. SM.*

Varfriÿer, m. vårfred, då det ej, ut
om i vissa mål, var tillåtet att lagsöka 
en annan. ÖG.* U.* SM* VM. I. pg. 7: 2 ; 
II. pg. 24: pr; H.* I G.* stadgas om den
na fred endast att det ej då var tillå
tet att utmäta en annans dragare.

Vårfru, f. vår fru, o: Jungfru Maria. 
VG.* Jfr. Fru, Vara fru dagher.

Varghagarda skall, n. varggårdsskall, 
skall då vargarne drifvas mot en varg
gård (jfr. Skælla2). Chr.*

V arghagarj)er (varga gård, U.), m. 
varggård, en instängning till vargars 
fångande. VG.*U*SM.* VM.*ME.*Chr.* 
Jfr. S. Nilsson, Skandin. Fauna, 1. B. 1. 
upl. s. 58.

Varghanæt, n. vargnät. VG.* ÖG.* 
SM.* VM.* ME.* Chr.*

Vargha skall, n. vargskall. ÖG.* ME.* 
Chr.*

Varga stuva, f. (N. vargestova, D. ul- 
vestue) d. s. som vanligen kallas varg
grop, en med bräder beklädd grop, in
rättad till vargars fångande. Chr.* Jfr. 
Nilsson, anf. st.

Vargher, m. 1) våldsverkare, förstö- 
rare (jfr. Isl. vargr i véum, eg. en som 
hade vegit i véum). Se Gor-, Kasna var
gher. 2) varg. VG* ÖG.* U.* SM.* VM. 
II. B. 15: pr; H.* ME. B. 18: pr; Chr. B. 
21: pr; 23: l; Add. 0.2. Jfr. Vinna.

Varia, se Væria.
Var lika, adv. (af var, adj.) varligt, för- 

sigtigt. ÖG.*
Varmber, adj. varm. G.*
Varna, v. a. (af var, adj.) 1) under

rätta (jfr. v. a. Vara 2). SM.* han skal v. 
then man ther medh <$cc., o: underrätta kö
paren, med det samma som klädet säl- 
jes, om stycket ej har den vanliga läng
den, St.* 2) kungöra, påbjuda (lag; Isl.

förbjuda), vir -num ok tröstum j»em, 
U.*, om ej varnum där är skrifvet för 
værnum; jfr. Vaerna.

Varnajjer, se Varjmaÿer.
Varninger, m. (Isl. =) handelsvaror. 

Se Skin varninger, Vaerning.
Varp, n. (af varpa, kasta, värpa; Isl. 

=) notvarp, äfven det ställe i vattnet, 
där noten utlägges, vatn a -pum skip- 
ta, rättigheten att kasta not tillhör den 
som eger vattnet, U.* VM. II. B. 2: 6; 
ME.* Chr.* luter af vassum ok -pum. 
ME.* Jfr. Fiske varp.

Varsker, adj. (af var, adj.) klok, upp
märksam, prov. varsker. VG.*

Varskogher, m. enskild skog. )( al- 
mænninger, U.* Hvad förra delen af 
d. o. eg. betyder är ovisst; var kan an
tagas vara skrifvet för varj, så att ordet 
kan betyda en under särskild vård stå
ende skog. Ih. härleder det från var
da, attinere, ad aliquem spec t are.

Varst, f. jord, mark; så synes d. o. 
böra förklaras i G.*, där ypin v. ej kan 
betyda annat än det, som på s. st. kal
las ypin aign. S-e (s. XXIX) tager för 
afgjordt att d. o. är d. s. som det nu 
på Gotland brukliga o. vast, hvarmed 
menas en gärdsgård 1. en rad af ste
nar 1. trän (jfr. Rz. s. 793); men detta 
synes ej tjena till förklaring af det nu 
ifrågavarande ordet, 1. därmed stå i nå
got sammanhang.

VarsæJ, f. såning om våren, sa v. sin
ne, ÖG.* Jfr. Træÿis æria.

Vartimi, m. vårtid. ÖG.*
Vartrse, n. ett obekant ord, som sy

nes betyda takstol 1. någon annan till 
husbyggnad hörande sparre. Sk.* 

Varværk, n. vårarbete. )( anværk, U.* 
Var]>a (værÿa), v. a. m. dat. 1. acc. 1) 

vårda. v. bo, ambut, vsegh, bro, tiund 
sinni, garÿi &c. VG.* ÖG.* U.* SM * 
VM.* G.* ME.* v. ok gönue, Sk.* v. le- 
gho boskap för vargh &c. Chr. Add. 0.2.
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v. broiii uppi, O'* hålla dem uppe 1. i 
stånd, U.* VM.*, om ej varji tillkom
mit genom skriffel för haldi. -Jin sek- 
ki hanum (n. urfiælli) lsenger, n. genom 
hägnad, VM* ME.* 2) vårda sig, bry 
sig om. -Jar hun eigh, n. att fly en
ligt domen, VG.* vil hvarti vsejia sel
ler v. ok sei &c., vårdar sig hvarken om 
att vädja ice. U.* 3) ansvara för, prov. 
våla. v. framliusum, kirkiugar Ji, umfserd 
&c. VG. I. K. 8: pr; 20: pr; J. 2: pr; p. 19: 
pr; II. K. 14; p. 54; J. 1 ; Add. 116; III. 
115; ÖG. Kr. 8: 2; Vins. 6: 2, 3. not. 27; B. 
18,44: pr; U.* H.* G* Sk* ME* St.* Chr* 
v. hus fore Jyfti, ansvara för hus där 
tjufgods blifvit funnet, H. M. 31: 2. sen- 
guin a mail lsenger v. &c., o: stå i an
svar för om han dör af det sår han 
fått, Bj.* v. fariiji, se Farlig, varji 
sser sialver, ansvare själf för sig, a: 
skylle sig själf, ingen böter för honom 
(då han blifvit ihjälslagen af klockan), 
VG. I. K. 10: 2; II. K. 19. sijan -Jar Jrel 
sir sielfr, (den frigifne trälen) ansva
rar själf för sig (o: för sina gärningar), 
G.* v. halfgirji 1. frijgserji vi]i annan, 
ÖG.* v. vserkum, handvserkum 1. briitum 
sinum, saruni &c. VG. I. A. 9: i; II. A. 13; 
ÖG. B. 17:1; U.* SM.* VM * H.* G.* Sk * 
ME* St. SV1.16: pr. v. vserkum firi (an
drum), ÖG * Sm.* v. saruni fore liflati, 
se Liflat. prsester skal v. allo Jy, n. om 
det blir bortstulet, Sm.* Ja 1. Jy skal 
ekki prsester v., o: om något på sådant 
sätt är bortstulet, VG. I. K. 7: 2; II. K. 
13. Ja skal han ey v. Jy, o: ansva
ra för det legda tinget om det skadas 
1. går förlorad!, ( )( Jset ma aldrigli ta
pas), Sk. I. 222. jfr. 221. v. firi vangöin- 
slo, varghi, suit ok klavi &c. VG. I. R. 
12 ; FB. 6 ; II. R. 28 ; U. 13 ; ÖG. B. 26: pr ; 
U.* SM.* VM* G.* ME* af sia -ar ai, 
se Af 2. e. v. ajrum fore brigj, se Brigj 
1. siunsetta taki firi v., o: genom så
dan borgen ansvara för en sak, VG.*

v. manni til bota, se Bot 3. v. for sik,
o: för den skada som han vållat, H* 
v. aldin (um sex vikur &c.), o: ansvara 
för att ållonen skola räcka till så lång tid, 
SM.* VM * ME * -Ji baje leju ok liu- 
vu, se Lejer. -Ji bvargliin I. ængin an
drum, n. om en af dem dödas 1. skadas 
af ett nedfallande trä, VM.* han a kal
vi v., säljaren skall ansvara för att kon 
skall kalfva (och ej är gallko), VM.* 
Jy (n. fse) a lian sei lsenger v. &c., n. 
om säljaren förut har tillkännagifvit 
att det är en gallko &c. VM.* v. at Jset 
rsetfangit ser, ME * iorj skal iorju v., 
den jord som man bortskiftat skall stå 
i ansvar för den jord som man till
skiftat sig, så att man återfår den för
ra, om man genom klander förlorar den 
senare, ÖG.* iorj skal iorj v. seller 
men fore svserise, o: den som förytrat 
jord skall (om klander sker), försvara 
henne (genom hemul) <Scc. (jfr. Men 3); 
det här använda talesättet om jordens 
ansvarighet angår eg. det i ÖG. omta
lade fall, då jordaskifte skett och den 
ena jorden skall ersätta den andra, Sk.* 
v. manni til Jings ok fran, föra honom 
till tinget och tillbaka därifrån, under 
ansvarighet för hans säkerhet, ÖG.* v. 
bruj til bos 1. hem til bonda sins, ÖG.* 
SM.* VM.* Je skulu hænne (n. bruden) 
hem v. firi ailum misfallum, VM* -Ji 
(n. förslum konungs) ater til silangers, 
o: ansvare för skjutsen tillbaka &c. H.* 
-Ji ækki hanum (n. Jiuvi) lsenger, an
svare ej för tjufven längre än till dess 
han aflemnat honom på tinget till ko
nungens länsman, VM.* 4) öfverlemna, 
gifva. v. hindradaghs gsef, ÖG. G. 10: 
pr. v. eghanda afraj, U.* v. Jrsel i ko
nungs garje, Sk.* v. botum (firi drap), 
o: böta, VG.* SM.* -Ji (Jset n. fæ) o- 
brikt ok oklandat, U. Kp. 5: 2; VM. II. 
Kp. 7: pr. han a obrigjo v., n. i st. f. 
det som var ohemult, U. Kp. 5: 5; VM.
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II. Kp. 7: 2. ater v., återlemna, SM.* sva 
sum han skal sinurn eje æptir v., hvar- 
om han skall gifva 1. göra sin ed (n. 
att han ej vållat hästens död), VM.* 
Jfr. An-, Fram-, In-, Up-, Ut var Ja. 5) 
angå, röra. v. kirkiu bygning, klærka 
«ce. U.* SM.* VM. II. Kr. 1: l. var Ja (Jiuf- 
najer ok saranial) samu nuen sum kæra, 
om de ömsesidiga käromålen angå samma 
män, så att den samme som anklagar 
den andre för stöld, blir af honom till
talad för sår, VM.* varja bajer et 
mal, oin båda (o: de eder som de sko
la göra) angå samma mål (om ej var
ja är skriffel för væria, såsom i SM. 
Kk. 16: 3. läses), VM.* frijir varja et 
men &c., friderna angå 1. äro därför 
stadgade, att &c. G.* Jfr. Um varja. 6) 
vara angeläget 1. af vigt (Isl. =). them 
(n. borgmästaren &c.) -ar tim stadsens 
«‘rende tala, St.*

Varja (værja, ver Ja; præs. vajer, 
væjer för var Jer, værjer, VG.* impf, 
varj, værd, pl. vurju, orju, conj. vurde, 
vorje, vrje; præt. part. vurjin, urjin), 
v- n- _ 1) varda, blifva. v. dræpin, sar, 
lös, inlænder, mistinge, stnlin, fielder 
&c. VG.* ÖG.* Ü.* SM.* VM * H.* G.* 
Sk.* Jæn ær firi styld ær vurjin, Jæn 
sum firi varj Jerre hr »en nu, v. firi hug- 
ge, &c., se Firi 8. kuna -Jer ei i Jræ- 
böte, SM. M. 27: pr. dotter-Jer i LXXX 
markum, VM. II. Æ. 2: i. than sakir vird 
(för varder, 1. för impf, vard 1. verd, 
Isl. verÖ), G.*, där S-e (s. XXIV) tror 
att de anf. orden, jämte de nästföreg. 
halfu meira, kunna öfvs:s ”hälften mera 
än saks värde”; en mening som ej tarf- 
var vederläggning. -Jer foter i hand- 
lösum vaja (n. slag hin 1. stötter, 1. så
som i noten, stadder), ME.* i hvat ska- 
Ja Jæt (folk) haelst kan v., o: råka, 
komma, U.* Jfr. Qvikker. 2) inträffa, 
ske, hända, fiskleker, skaji, skilnajer 
&c. kan v., U.* SM.* H. Kg 9: i; G.* Sk.*

Jylikt mal ær vur Jit, ÖG.* -dher ther 
kast af, St. Sk. ind. 11. kan (sva illa) v. 
at &c. SM.* G.* -Jer Jæt sva, kan sva 
v., &c. VG.* ÖG.* Sk.* ME.* St* Ghr.* 
Jfr. Urjin. 3) vara. sliker vard aldrigh 
til godgærninga, VG.* -Jer man firi 
skall, se Firi 2. livar Jæt v. kan, SM.* 
gud -Ji mæj us, VM.* 4) v. aux. skola 
(nota fut., T. werden), han-Jer lejung 
ut biuja, U.* VM. II. Kg. 7: i. v. verel- 
di up taka, iorj selia, G.*

Varja laus, se Varjlös.
Värjer (værjer), m. vård, 1) genom 

vakthållning, vakt. halda -J ivir huse 
&c. ÖG.* ME.* Chr. Tj. 13: i. ælta man 
af -Je, ÖG.* -J taka, ut sætia, halda, 
sitia, sætia man i -J &c. U.* SM.* H. 
Kg. 9: pr, i; G.* St.* varja skorin i var- 
Ji, se Skæra 3. skip ær i -J ok i va
ku komit, där har börjat att hållas 
vakt dag och natt, U.*, där dock möj
ligen bör läsas utan -J ok vakn, så
som i andra hss. finnes, och äfven i 
SM. (se nedfi). innan -J ok vaku, in
omskärs, inanför de yttersta öar där 
vakt hålles, i sjön 1. i Jem öiiim andra 
(n. öiar) liggia utan firi, SM.* Bj.* (a 
havi uti) utan -J ok vaku, ut om skärs, 
i öppna sjön, utom de yttersta öar på 
hvilka vakt hålles, ÖG.* Bj.* skip kom- 
ber utan -J ok vaku, o: i öppna sjön, 
SM. Kg. 11: pr. i skærium ute utan -J 
ok vaku, SM. M. 29. göra -dh ok vaku 
i stadhenom, St.* si Jan i -J ær ringt, 
o: om aftonen 1. natten sedan det ge
nom ringning är (illkännagifvet att vakt
hållningen för natten tager sin början, 
Bj.* St. B. 22: pr; Eds. 23: pr; Db. §. 3. 
fyr æn or varji ær ringt, om morgo
nen förr än ringningen skett och vakt
hållningen upphört, Bj.* St. B. 22: 2. Jfr. 
Bya-, Bærg-, Böta-, In-, Lyznii-, Næsia-, 
Stranda-, Ut värjer. 2) genom hägnad 
omkring jordegor. garder ok v., Chr.* 
ligger 1. ær til hvarte v. æller garjer,
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VM * ME * hava gar J ok -J til urfiæls,
ME* Chr.* I dessa talesätt, äfven då 
det heter hvarte v. seller garjer (jfr. 
Hvarti), beteckna dessa ord samma sak,
1. gärdsgården såsom utmärkande gräns- 
skilnaden (jfr. Asker 2).

Varier, m. (Isl. verör) mat. Se Dagh-, 
Mal-, Natvarjer.

\arjer, adj. (Isl. verör, AS. weard, 
Fht. Mht. wart, wert, se Graff, Ahd. 
Sprachschatz, I. 998-1011) i samman
sättningar: vänd (åt ett visst håll); där- 
af någon vart, vestvart, invärtes, ve
dervärdig &c. Se Andverjer; Ni Jan-, 
Ovan var Ja; Annan-, Nokon-, N or Jan-, 
Synnan-, Vaestan-, Östan vart; lldvortes. 

Värjer, part. se Vaeria.
Var Jhald, n. vakthållning. IL* SM.* H. 

Præf. not. 12 ; Kg. ind. 9.
Var J hælde, n. ? = var Jhald. utan v. 

= utan varj ok vaku (se Värjer 1), ÖG.* 
Varjing, n. räfsinga-, härads- och 

fjärdingsting som, enligt VG., höllos om 
våren. Se Höstjing.

Varjlös (vardalös, varja laus, varjr 
laus, för varjar laus), adj. ovårdad, ulan 
vård. G.* -su, dal. n., adv:er, om det 
ej är skriffel för -sa, acc. f. SM.* 

Varjmajer (vorjmajer, VM. vardh- 
man), m. vaktkarl, väktare, post. U.* 
SM.* H. Kg. 9:1; St.*

Vardnada hion (værnæjæ hion), n. pl. 
personer som äro under en annans om
vårdnad och ansvarighet. H.*

Varjnajer, varna Jer, m. 1) (af v. a. 
varja 1,3) vård, omvårdnad, merendels 
med afseende på en därmed förenad 
ansvarighet, vara i mans -Je (om träl), 
i -J bonda sins komin (om brud), lig
gi bæggia Jera v. a (n. barni), fore hu- 
sum -J uppi halda &c. VG.* U.* SM.* 
VM. I. G. 2; II. Æ. 2: 1; Sm.* ME* St* 
Chr.* -J hans a læggia, öfverlemna det 
intagna kreaturet åt egarens vård och 
ansvarighet, då den som intagit det,

förklarar sig ej vidare skola vårda del 
och ansvara därför om egaren ej lö
ser det, ÖG.* U.* SM * VM. IL B. 6: 2. 
Je mæn ær (o: hvilkas) v. ærofnahans 
male, o: som hafva omvårdnad därom, 
Sk.* bat ir ecki yr -J i, o: anses all
tid som han vore vårdad af egaren, 
fastän denne icke är tillstädes, G.* Jfr. 
Laghvardnajer. 2) borgen, fa fore sik 
seller vsej seller -J, procuret ei vel pi- 
gnns vel fideiussorem, Sk. I. 182. jfr. 
II. 114. 3) person som är under en
annans omvårdnad, anhörig. U.* VM. I. 
G. 5; II. Kr. 11:2; G.*; hit hör äfven Sk.*, 
där fråga är om de under de store 
godsegarne lydande bönder (Nd. vor- 
ned) ; jfr. KA. Jur. skr. II. 268 o. f. hava 
döjan -J fore durum, se Dyr. — Det 
är icke tvifvelaktigt att d. o. kommer 
af varja, och därför rättast skrifves 
med J, äfvensom att varnajer är sam
ma ord, endast med en på ett mindre 
noggrannt ultal grundad orthografisk 
skilnad ; hvaremot Isl. varnaÖr, synes 
under samma form inefatta två ord, af 
hvilka det ena betyder försigtighet, och 
kommer af varna, hindra, förbjuda, men 
det andra, med bem:en omsorg, försorg, 
hänvisar på varÖa, och därför rätteli
gen skulle skrifvas varÖnaÖr.

Varj penningar, m. pl. vaktpänningar, 
en årlig skatt, som på Gotland erlades 
af hvar vapenför man. G.*

Vardskrivare (vor dskri vare), m. vakt- 
skrifvare, som för bok öfver vakthåll
ningen i staden. Däraf

Vordskrivare dôme, n. vaktskrifvare- 
sysla. St.*

Yardh ssetning, f. vakters utsättande, 
ordnande af vakthållningen i staden. St.*

Varjveta (vorvetba), v. a. m. dat. (af 
var Jer, vård, och veta, göra; Isl. varö- 
veita) vårda, underhålla, prov. vardvaj- 
ta, vålveta. VG.* lati döma sær garj 
at v., o: tage dom angående den stäng-
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sel han bör underhålla (så länge han 
bor där); det är på denna dom det 
syftar som sedan säges: sva sum (han 
sökte) fyr a, YG. I. J. 13: pr; II. J. 27; 
jfr. I. J. 13: 1; II. J. 28.

Var öker, m. dragare som brukas till 
vårarbete. H.*

Yasalighre, n. ett till fiskeverks anläg
gande tjenligt ställe, troligen ett sådant, 
där vattnet är grundt och vasar (gran- 
1. löfruskor) kunna nedläggas (jfr. Vasi), 
Se (iravalighre. Ett sådant fiskeverk, 
som på vår tid kallas verke, benäm
nes äfven mjärdeläger, stundom vase; 
se v. Wright, Skandin. fiskar, Bih. s. 8.

Vasi, m. vase, knippa; här något som 
lägges i vattnet för fisks fångande, gæ- 
ra vasa ok værkia, ÖG.* Troligen me
nas d. s. som ännu i allmogespråket kal
las vase, n. löf- 1. granruskor som läg
gas i vattnet på de ställen, till hvilka 
man vill locka fisk; likasom N. vase 
enligt A-n betyder en hop af små trän 
1. grenar, som nedsänkas i vattnet på 
ett fiskeställe, att fiskarne må samlas 
dit för att söka skjul. Jfr. Vasalighre.

Vasel, se Væsel.
Vass, m. vass, säf. ÖG.* U.* ME. B. 20: 

2; Chr.*
Vat, vatt, f. de tolf män tillsamman

tagne, som svuro i en tylftared. bijia 
sva sær gu]» koll ok v. sinni, VG.* Jfr. 
Vatter, Fylsvat.

Vata, se Afata.
Vatn (vant, VG * gen. vaz för vats 1. 

vatns, VM.), n. I) vatten. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* vight v., vigvatten, VM.* Jfr. Of- 
sinnis vatn. 2) sjö 1. ström. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H.* G * Sk.* )( land, ÖG.* 
U.* SM.* Sk.* rinnande v., SM. B. 23: l. 
farvægher til vatns ok vijrar, väg till 
sjö och skog, VM.* frælst îcgha vi]» 
ok v., se Frælst 1. a -num ælla væghum, 
allitt., på resa till sjös 1. lands, ÖG.* 
stiæla lin æller hamp.. ur -ni, n. där

det är nedsänkt för att rötas, såsom 
ännu med linet brukas (med däraf så 
kallade linsänken) på vissa orter, SM.*
Jfr. Almænnings-, Fiski-, Kulfiski-, MiJ-, 
Överflöds-, Ojiol-, Ströms-, llpgagnsvatn; 
Vazbaræ.

Vatn fal, n. vattenfall. VM.*
Vatnfynd (vatna fynd), f. fynd som hit

tas i vattnet. U* SM.* H. M. ind. 37. hit
ta v., VM.*

Vatnqværn (vatnqvarii; vatu qvern), f.
vattenqvarn. U.* SM.* VM. II. B. 22:2; 
ME.* Chr. B. 37: pr.

Vatnras (vantræs), f. (Isl. vatnräs) vatt
nets lopp, strömfåra. VG.*

Vatn mm, n. vid sjön belägen plats 
(att bygga på). St. Add. D. 1.

Vatn tæppa (vatu tæpa, VM.), f. vat
tenuppdämning. U.* SM.* VM. II. B. ind. 
22; c. 22: rubr; H. V. ind. 17; ME. B. ind. 
26. Jfr. Bihanget.

Vatn vægher, m. väg till vatten (sjö 
1. ström), = farvægher til vatns (se Vatn 
2). H.*

Vatnværk (vatnværke, vatuværke, vatn 
virke, vatu virke), n. (m. Chr.) vatten
verk, qvarn 1. annan byggning i vatt
net. VG.* ME.* Chr.* Jfr. Oÿolvatnværk.

Vatter, m. en af de tolf män som svu
ro i en tylftared. sva se mær guj) hull 
ok -tum minuin, formulär för hufvud- 
mannens pd, VG.* bi]»ia sva sær guj 
hull ok -tum sinum, svärja enligt detta 
formulär, VG.* Jfr. Vat, Vætti.

Vatter, se Vanter.
Vatti, se Vætti.
Vatu banda, f. så kallas den freds- 

krets (banda), som dråpare drog strax 
efter det att dråpet blifvit begånget, 
och hvilken skyddade honom till dess 
han under den näst inträffande allmän
na freden efter påsk drog den freds- 
krets, som han ville sedan behålla. G.* 
Att första delen af d. o. är den gen. af 
vatn, som stundom förekommer i sam-
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inansätlningar, synes vara otvifvelak- 
tigt; men i hvad mening den blifvit här 
använd, kan svårligen förklaras.

Vatu garjer, m. gärdsgård i vatten 
(sjö 1. ström). VM.*

Vatuværke, se Vatnvserk.
Vax, n. vax. ÖG. Kr. 2: pr; U. Kk. 7: 4; 

9: 1; Kp. 2: pr; SM. Kk. 5: pr; Kp. 2: pr; 
Sm. 7: i; ME. Kp. 3: pr.

Vaxa, se Væxa.
Vazbaræ, f. (af vatn och barae) vat

tenvåg, hafsvåg. utan v., utanför hafs- 
vågorna, a: ute på hafvet 1. i annat land, 
Sk.*, jfr. Lat. texten: iam egressus ter
ra sua, IL 82.

Vaj, n. gränsskilnad mällan ängslot- 
ter, hvilken uppgås på det sättet, att 
en människa går (1. rider) i rät linie 
mällan de vid råmärkena uppställda 
stänger (jfr. Vaji, Vaja, Vaj stäng). 
Je stang (n. sum) i vaji ständer, o: 
som är uppställd där som rågången skall 
uppgås, = vaj stang, )( mæli stang, som 
i det föreg. omtalas, SM.* vaja v. i 
ængium )( séria forar (i akrum), SM.' 
VM * ME.* Chr.* lseggia v. (n. i seng) 
seller for (n. i akri) a man ni, o: upp
gå rågången orätt, så att den kröker 
sig och går in på grannens jord, VM.* 
ligger (e) v. a sama man 1. månne, o: 
kröker sig alltid åt samma sida, )( lig
ger a Here sen en, o : kröker sig än in 
på den ene grannens jord än på den 
andres, SM.*; )( (ser vseghanda) v. vajit 
(part. pass. af vaja) a ymsa, VM.* ME.* 
Chr.*

Vaja, v. a. (af Lat. vadere; Isl. va- 
Öa) 1) i allm. gå, trampa, sva at v. ma 
til, att man kan gå till det (i vattnet), 
vada, Bj.* v. nid ssed, Chr.* 2) i synn. 
trampa väg genom en äng för att ut
märka gränsen mällan ängslotterna i rät 
linie mällan de vid råmärkena uppställ
da stänger, msela sengia ok v. septir, 
SM.* v. vaj, vajit vaj, se Vaj. va-

Jandi vari saklös, ME * Chr.* Jfr. In- 
vaji.

Vaja blod, n. blod, utgjutet genom 
våda. VG.*

Vaja bot, f. vådabot. VG.* U.* SM.* 
VM.* H* Bj.* ME* St* Chr.* liggia i 
-tum, U.* SM* VM* H* biuja v., U.* 
SM * VM.* böta v., U.* SM.* VM.* bo
ta man msej -tum, VM.* bötis ater rnsej 
-tum, H.* viliavserks bot ok ei vaja 
(n. bot), SM.* fylla vaja ej ok v., U.* 
lyti komber i -tum, o: i sådana fall, där 
vådaböter erläggas, ME.* sum i -tum 
skils, o: där det stadgas om vådabö
ter för dråp, ÖG* ME.* St. Eds. 19: 2; 
20: 2; Chr. Æ. 11: 2; 12: pr. not. 19; §. 3. 

Vaja brander, m. = vaja elder. U.* 
Vaja brsenna, f. = vaja elder. VG.* 
Vaja drap, n. vådadråp. VM.* ME* 

v. af handvirkuin, SM.* handlöst v., = 
drap af handlösum vaja, VM.*

Vaja elder, m. vådeld. U.* SM.* H.* 
ME.B. ind. 28; Chr*

Vaja ejer, m. vådaed. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM* H.* Bj.* ME.* St.* Chr.* Jfr. 
Fylla.

’ Vaja fse, n. = vaja bot. U.*
Vaja gseld, n. = vaja bot. U.* SM.* 

VM * H. M. 3: i; 4:1; V. 18: 3; ME.* St. 
Dr. 14: pr; Chr. DrVd. 15: 1.

Vaja gærning, f. = vaja vserk. ME.* 
Vaja gærj, f. = vaja vserk. )( vilia 

gserj, ME.* Chr. DrVd. 11.
Vaja hug, n. slag med våda. fa v., 

blifva slagen med våda, VG.*
Vaja kast, n. (för væja- 1. væjia kast, 

af væj och fram kasta) vädjande, vad
hållning. VM.*

Vaja laest, f. stympning gjord med 
våda. VG.*

Vaja mal, n. mål som angår med vå
da gjord gärning. ÖG.*

Vaja sar, n. sår, gjordt med våda. VG.* 
Sk.* ME.*; men i Sk.* står på några stäl
len genom skriffel v. för vajvæ sar.
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Vaja skena, f. en med våda tillfogad 
skena. VG.*

Vaja skuver, m. ? skuffning med våda. 
SM.*

Vaja vserk, n. gärning, hvarigenom 
dråp 1. annan skada görs med våda. ÖG.* 
U* VM. II. M. 6: 3. )( vilia værk, U.* 
Chr.* i vilia værkum æller vaja (n. vær- 
kiim), St.* dræpa nian mæj v., VG.*

Vaji (vade; dal. pl. vajuni, U. M. 4.), 
m. 1) våda, fara. SM.* G* ME.* Chr.* 
lifsins v., fara för Iifvet, VG.* Jiufna- 
Jer &c. gar a lifsens v., medför fara 
för Iifvet, o: gäller lifvets forlust, Bj.* 
stande i sania v., vare underkastad sam
ma straff som den skulle hafva under
gått, hvilken han anklagat, St.* Jfr. Lifs-, 
Siaela vaji. 2) = vaja vacrk. VG.* ÖG.* 
U.Ä Bj.*G.*ME.H.3; DrVJ. 1,2: pr. (ræt- 
ter) v. )(forsymilse l.vangöma, St.* Chr* 
vadhin ok skadhin, o: den med våda 
gjorda skadan (jfr. Asker 2), St.* hand- 
lös v., se Handlös. högste v., se Hö- 
gher 4. blojsars 1. fullsæris v., se BloJ- 
sar, Fullsæri. dræpa &c. i v., ÖG.* ME. 
B. 28: 7; I)rVf>. 16; St. DrVd. 13: pr. fyl- 
ghia v., U * VM.* jfr. Fylghia 8. vita 1. 
sværia (skaja) til v., SM.* hiorj &c. 
k limber niæj v. i annars mans aker, o: 
utan att hafva blifvit af egaren med 
vilja dit insläppt, Sk. I. 159. Jfr. Vili, 
Taka 7, Vilia vterk ; Bak-, Brand-, Elds 
vaji. 3) dråp 1. annan skada som görs 
af fäkreatur, 1. sker genom olyckshän
delse. VM. I. B. 46: rubr.; Sk. I. 100 ; IV. 
39 ; ME. B. 28: 4 ; St. B. 22: pr, 7. liauta 
v., G.*

Vaji, m. = vaj; dock brukas d. o. äf- 
ven om andra egor än äng. rija v., 
ÖG.*, där fråga är om såld allmänning, 
læggia v. (o: i äng) a annan tella for (i 
åker, jfr. For), ÖG.*

Vajir, f. pl. kläder. Se Vaknaspiæl, 
BriiJ vajir.

Vajmal, vadmal (vand-, van-, valmal :

valmar, valman), n. vadmal. ÖG.* ME.* 
St.* Chr.* Då vadmal begagnades som 
bytesmedel, räknades på en mark -la 
96 alnar, öre -la var således 12 alnar. 
ÖG.* Jfr. Mark 1. I två bref af år 1346 
(Sv. Dipl. N:r 4049, 4118) nämnas mar
ches, ora och solidi vadmale.

VaJ stang, f. stång som nedsättes i 
jorden till rättelse vid uppgående af rå
gång (mällan ängslotter; jfr. VaJ, Vaja). 
SM.*

Vajvæ sar, n. (Isl. vöÖvasår) sår i en 
köttfall del af kroppen. )( htilsar, Sk.* 
Jfr. Vajvi.

Vajvi, m. (Isl. vöövi, N. vodve) kött- 
full del af kroppen. VG.*

Ve, n.? (Lat. vœ, interj.) ve, olycka, 
v. ter them domare, VG. II. Præf.

Vederhettig, adj. (af vijer hætta) som 
har något att våga 1. förlora. Sk.*, där 
äfven den nu brukliga, vanställda for
men vederhäftig förekommer.

Vedermæle, se Vijermæli.
Vedermærke, n. tecken, bevis. Chr.*
Vederse, v. a. (= Isl. sjå viÖ, sjå at 

ser; viÖsjå, f. försigtighet) se sig för, 
taga sig till vara. Sk.* Jfr. Mb. Riim- 
krön., gl. o. see ved.

Vedervåga, se Vijer vagha.
Veita, se Veta.
Vecth, se Vikt.
Vel, se Væl.
Vene las, n. lass ved 1. trävirke. )( 

vijstort, Sk.* Hvad första delen af d. 
o. betyder, är så mycket svårare att 
förklara, som i andra hss. läses weue- 
las, hvilken läsart mest närmar sig den 
i en af de äldsta hss:na förekommande 
tiefælas, som torde vara den ursprung
liga; ingen af dessa läsarter synes dock 
hjälpa till en säker tydning; den fjär
de: vethse las, som skulle betyda ved
lass, har troligen tillkommit genom en 
gissning. I Y. SelL. II. 78 (KR. G DL. II. 
198) visar sig i hss:na lika villrådig—

88Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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het. KR. (ror d. o. kunna härledas från 
Isl. venia, sedvana, och eg. betyda ett 
vanligt lass (anf. st. s. 376; Nytjur. ark. 
XXI. 217); men det anmärkta förhål
landet i de äldsta hss. där d. o. före
kommer, visar att bem:en af ordets för
sta del redan på den tiden var okänd.

Vengi, n. (Ght. wengi) kudde. G.* På 
Gotland brukas ännu o. vänge i bem. 
af en dyna som lägges i ett vagnssäte. 
Jfr. Raijvengi.

Ver, f. ? (Isl. vör, vörr, N. vörr, Fries, 
were) läpp. G.*

Ver, adv. Se Vserra.
Vera, se Vara.
Veraftig, adj. (T. wehrhaft) beväpnad. 

Sk.*
Verbierhs rett, m. ett okändt ord, i 

en yngre hs. tillagdi i slutet af Sk. IV. 
53, som handlar om våld som begås 
mot en annan i en krog; om orden: 
dette ehr den ret &c. hafva afseende 
på inehållet af anf. cap., torde o. v. 
kunna härledas från T. bier; men då 
nämnda cap. i den hs. där detta tillägg 
förekommer, finnes i slutet af Skånska 
Stadsrätten, kan därmed syftas på hela 
den föreg. lagen, och det synes då icke 
vara tvifvelaktigt att o. v. shall före
ställa det T. weichbildrecht, stadsrätt.

Vere, være (verie, Sk.*), f. besittning. 
Sk.* Jfr. VSt. och Ozn. Gl. o. were.

Ver eldi, n. = v ser old. G.* v. biauja, 
byta, up taka &c. G.* misleti sum at 
-dum bytas, o: i sådana fall då, om dråp 
sker, banda vereldi skall bötas; annor
lunda synas dessa ord ej kunna för
klaras. loysi sik mij so mikln v. sum 
kuna ir dyr, o: så stora böter som dråps- 
boten hade utgjort om den våldtagna 
qvinnan hade blifvit dräpen. byti v. ha- 
uum so miklu &c., böte så mycket som 
mansboten hade utgjort om den andre 
hade blifvit dräpen. rajin halsi eja v. 
hans, det ankommer på dem om brotts

lingen skall mista lifvet 1. böta så myc
ket som skulle erläggas i dråpsbot om 
han blefve dräpen. Ja skal han (acc., 
n. tjufven) dyma til -is, a: att böta så 
mycket som dråpsboten för honom skul
le utgöra, byta halfu v. sinn, hälften 
så mycket som dråpsboten för honom 
om han blefve dräpen, G.* Jfr. Banda, 
Krafar vereldi.

Verth,? tilläfventyrs ett i sjön utsatt 
märke, som utvisar den gräns, inom 
hvilken fiskarena böra hålla sig med 
sina fartyg och utsätta sina nät. -the 
eller settere, Sk.*, där dessa två ord 
troligen beteckna inrättningar af lik
nande beskaffenhet; man skulle kunna 
gissa alt med verthe menas sådana tun
nor som omtalas i Christ. II:s verldsl. 
lov c. 48 (KR. GDL., IV. 100), hvare- 
mot settere kunde vara i sjöbotten på 
grundare ställen nedsatta pålar.

Veruld, se Værald.
Vet, se Vita.
Veta (væta, vseitta, veita, vaita ; impf, 

vete, vette), v. a. (Isl. veita) 1) gifva, 
tilldela, tillfoga, göra. v. barni gezln, 
gutuin liegnan, G.* v. firir inanni kri- 
stindom, G.* v. (inanni) hemsokn, sar, 
afhagg, lasti, lyti &c. VG.* G.* Sk.* v. 
talu, skserskuta vitni, VG.* v. inanni as- 
svaru cj, se Assvarn ejer. v. (inannum) 
skriptermal, se Skriptermal. Jfr. Åtala, 
Fearföling, Forvist, Ti Jer, Var Jveta, Vsez- 
la. 2) förläna, gifva (jord) i förläning. 
Då det om Upsala-öds-godsen säges: 
Jem nia (n. konunger) aldrigh v., VG.*, 
är det visserligen klart att konungen 
ej kunde bortskänka dessa gods; men 
det är likaså klart att han ej kunde 
på något annat sätt betaga senare ko
nungar deras rätt till dessa gods, och 
det är därför troligt att det här bru
kade o. v. syftar härpå, och således 
har en vidsträcktare bem. än bortskän
ka, såsom ock en annan på anf. st. ci-
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terad tis. har sköta eller v.; då det så
ledes är skäl att med Ih. antaga att v. 
här betyder förläna, så måste därmed 
menas en fortfarande besittningsrätt till 
det förlänta godset, hvilken rättighet 
icke tillkom en inehafvare af tjenst- 
län, som hade ett Upsala-öds-gods till 
boställe. Jfr. Bihangel o. læn.

Yeja (veda), v. a. (Isl. veiÖa, N. vei- 
da) 1) fånga, fälla (djur i jagt). H.* 
2) abs. jaga. Chr.*

Vedehunder, m. jagihund. Chr.*
Vejemæz, ? (af veja 2 och T. messet, 

jfr. Stikæmæz) jagtknif, hirschfängare. 
ME.* Chr.*

Veje værk, n. (af veja2) jagt. VG.*
Vejur (acc. pl. vejru), m. vädur, bag

ge. G.*
Vi, n. pl. ? (Isl. vé) heligt ställe. G.*, 

där fråga är om sådana ställen, där hed
niska offer varit hållna, och hvilka där
för varit ansedda som heliga (jfr. Staf- 
garjer); ett sådant ställe har utan tvif- 
vel det varit, där staden Visby sedan 
blef bygd (jfr. G. ind. n. pr. o. vi); men 
åtskilliga andra ställens namn, som kun
na synas hafva samma ursprung, här
ledas rätteligen från vijcr, skog (jfr. 
Ih. Gl. o. vi).

Vi, pron. se Vir.
Vid, vider, præp. se ViJ.
Vider, adj. vid. Se Vit, Utvida.
Vider, m. se Yijer.
Vidfællinger, se Vitfærlinger.
Vigh (gen. vighis, U.* H.*), n. (Isl. vig) 

1) strid. VG.* U.* H. Æ. 10: pr; G.* vær- 
ias inæj vighi, H.* v. ok værn ganger 
gen, allitt., a: strid då någon sätter sig 
till motvärn (jfr. Asker 2), U.* standa gen 
1. fore mæj v. ok værn, U.* SM. M. 26: 
9. not. 58; VM. II. M. 30: 2; Chr.* vræka 
mætansniæn 1. Jing fran garjii mæj v. 
ok værn, VM * vræka mæn fran sik 
mæj v. ok værn 1. vrejshænde, SM.* 
standa a mot 1. firi mæj v. ok væriu,

SM.* ME.* Jfr. Envighe. 2) dråp. vin
na v., göra dråp, dräpa, VG.* lysa vi- 
glli (jfr. Lysa I), VG.*

Vighanz vakn, n. vapen, beredt att 
göra bruk däraf, t. ex. draget svärd, 
löpa at manni mæj» -ni, så att öxe vär
jer i huggi takin &c., såsom i det föreg. 
säges, H.*

Vigh arf (vighær ærf), n. den en drä- 
pen människas manliga slägtingar i en 
viss ordning åliggande skyldighet att 
hämnas dråpet; med hvilken skyldig
het troligen var förenad arfsrätt till 
den dräpnes vapen och, i äldsta tider, 
äfven tjil hans fasta egendom. H.* Här 
är atfjfra. stadgandet i Lex Angl. et 
Verin. tit. 6. §.5: ad quemcunque kere- 
ditas terrce pervenerit, ad ilium vestis 
bellica, id est lorica, et ultio proximi, 
et solutio leudis, debet pertinere. Jfr. 
Gr. RA. s. 569.

Vigharvi, m. den man som det till
hörde att hämnas en släglings dråp (jfr. 
Vigh arf). II.*

Viglier, adj. (af vigh 1) 1) stridbar, 
vapenför, v. man, U.* H.* æptir vigh- 
ra manna tali, H.* vighra manna skin, 
se Skin. 2) frisk (om människa), i godt 
stånd. v. garjer, U.* v. ok vælfôr, allitt., 
a) om en människa, IL* H. J. 8: pr. b) 
om gärdsgård &c. IL* VM. II. B. 5: pr; 
H.* garjer stoj v. ok væl boin, SM* 
kirkia ær vigh ok valdogh, Sin.* Jfr. 
Ovigher.

Vighia (via, impf. pass. vighis för vigh- 
Jis, VG. II. K. 1 ; IV. 16: 2. part. pass. 
viglijer; vijer, Sk.), v. a. 1) inviga (ting 
till heligt bruk), v. kirkia, kirkiugarj, 
krussnr, mæssufat, gript &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H.* Sm.* G.* Sk.* Ja han 
(n. kirkin) vight haver, Sm. 12: pr. sva 
sum kirkia ær til vigj, så som det vid 
kyrkans invigning blifvit beslämdt (an
gående tionden), VG.* han vighdi hana 
(n. kyrkan) til fæm pænninga bla &c.
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VG.* vighjer sten, en på altaret lagd 
sten, under hvilken, i et t fyrkantigt hål, 
reliqvier voro förvarade, U.* v. font, 
inviga dopfunten 1. vattnet, hvilket sked
de så ofta någon skulle döpas (jfr. can. 
70, 71. D. 4. de consecr. i Decr. Grat.; 
Olavii Syntagma de baptismo. cap. 6. 
§. 3), VG.* VM.* viglij iorj, till be- 
grafningsställe, SM.* Sk.* vight vatn, se 
Vatn 1. Jæt ær guji ser til handæ vict, 
a: ting som äro invigda till heligt bruk, 
Sk.* Jfr. Yaldogher. 2) inviga inan till 
sacri ordines 1. till biskop, 1. (genom 
kröning) till konung, v. klerka, vighjer 
klerker (jfr. Klerker), ÖG.*U.*H.* vigli- 
Jc insen, o-, invigde till sacri ordines, 
Sk.* prsester seller (n. annar) vighjer 
majer, o: någon till de lägre sacri or
dines hörande klerk, ÖG* til giijs 
Jienistu vigjer, o: klerk af sacri or
dines, G.* v. serchibiskup, VG.* v. ko
nung eller biskup, Sm.* til kuniings v., 
Sk.* til kriinu v. (konung), U.* SM * 
-as ok kronas, SM.* ME. Kg. 8 ; Ghr. Kg. 
7. 3) viga (till äktenskap), v. bonda ok 
husfru, U. Kk. 9: pr. v. hion, VG.* U. Kk. 
15: 2. v. kunu, ME. G. 2: 3. v., abs. ÖG.* 
-as vi}» 1. msej konu (sinni), VG.* U.* 
VM * H * lata v. sik msej kunu, ÖG * 
Je vilia -as, Fl.* Jfr. Saman vighia. 4) 
förrätta en viss ceremoni med lik, som 
bestänktes med vigvatten, v. lik, VG.* 
ÖG.* IL* SM.* VM* H* Sm.* — Jfr. 
Ovighjer.

Vighiandi, se Vseghandi.
Vighilsi, f. ? 1) (af vighia 1) invigning 

(af kyrka). ÖG. Kr. 2: pr. not. 32; SM. Kk. 
ind. not. 16; c. 5: pr. n. 100; §. 1. not.45. 2) 
(af vighia 2) konungs invigning, konungs 
v., n. genom kröning, U.* 3) (af vighia 
3) vigsel. VM.* Ghr.* — Jfr. Samvigilse, 
Yigsl.

Vigbis valder, se Vighvaldcr.
Yigniauri, m. testikel. G.* Ih. (I)ial. 

Lex.) nämner d. o. bland de på hans

lid ännu brukliga på Gotland ; men nu
mera synes det där vara alldeles o- 
kändt.

Yighning, f. 1) (af vighia I) invigning 
(af kyrka), kirkiu v., U.* SM.* VM. II. 
Kr. 3: rubr. ; Fl. Kk. ind. 4. 2) (af vighia 
3) vigsel. FL* SM.* Jfr. Hiona vighning.

Vigninga Iius, n. = vigsla lins. IL*
Yigsl, vixl (gen. -la, pi. -Hr), f. 1) (af 

vighia 1) invigning (af kyrka m. m.). VG. 
I. K. 3, 6; II. K. 9; ÖG.* VM.* Sm.* G. 
8:2. -lir a (n. kirkiu) leggia, o: inviga, 
G. 3: 3. Ja ser v. af kirkiu, invignin
gen är (borta) från kyrkan, hon har 
förlorat den, och måste invigas å nyo, 
ÖG * Då det säges: præster skal vak
ta .. -la sinna, Sm. 8, så synes därmed 
menas alla de heliga förrättningar, för 
hvilkas skull han blifvit i ämbetet in
vigd. Jfr. Altara-, Kirkiu-, Kloster vigsl. 
2) (af vighia 2) biskops 1. konungs in
vigning. VG.*, där fråga är om biskops 
invigning, v. kuniings, SM.* 3) vigsel. 
VG.* VM.* Jfr. Sainvigsl.

Vigsla bref, vixla bref, n. ordinations- 
bref. IL* VM. II. Kr. 4; Sm.*

Vixla dagher, m. dag då en kyrka in- 
viges. ÖG.*

Vigsla fse, n. betalning för (kyrkas) 
invigning. VM. I. Kr. 8; II. Kr. 3.

Vigsla lius, n. ljus som brann under 
vigsel. VG.*

Vixla spisell, n. kyrkas ohelgande, hvar- 
igenom hennes invigning spilles 1. går 
förlorad. ÖG.* H.* Jfr. Kirkiu vigsla 
spield.

Vixla stsemna, f. sammankomst till för
rättande af vigsel, bejas -nu, ÖG.*

Vighvalder (vigliis valder, U. vighi- 
valder, H.), m. ställe där en strid hål
les 1. ett dråp sker. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H.* ME.* Ghr.* gæld septir -valli, 
a: böter efter dråpets beskaffenhet, så
som det i det föreg. säges: bot septir 
brittum sinnni, IL*
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VighærfJ, f. = vigh arf. H *
Viglispr ærf, se Vigh arf.
Vik, f. vik, hafsvik. Se Sildavik.
Vika (gen. pl. vikna, vigna; vikn, gen. 

sing, för pl., SM.* jfr. Viku tal), f. 1) 
vecka. VG.* U.* SM.* VM.* Bj.* G.* ME.* 
St.* Chr. B. 3: 4. ni« vikna fasta, se Fa
sta 3. atta I. Jriggia vikna dagher, ME. 
Kg. 19 ; pg. 1, 19 ; Chr. Kg. 20 ; Tg. 1: pr. 
VI viku (gen. s. for pl.) dagher, SM. Kp. 
11: pr. Jfr. Dymbildagha-, Dymbil-, Hel- 
ghudaga-, Paska vika; lika. 2) (= Isl. 
vika sjöfar) e(t visst stycke väg till sjös, 
sjömil. H.* v. at vatne )( rost at lande, 
ÖG.* Detta mått beskrifves sålunda af 
Th. Thorlacius: ”Nordsk vikn er einurn 
fiordungi leingri enn pysk mila, sva 
5 pysk ar milr gori 4 Nordskar vikur”, 
Landnama s.3 Skalholt 1688, not vid 
föret. Jfr. Rast.

Vikben, n. ett obekant ord, troligen 
tillkommet genom ett ursprungligt skrif- 
fel i St.*, i st. för vijben, nyckelben, 
som läses i Bj., men, då St. författa
des, var föråldradt och okändt.

Vikt (væcht, vecth, Sk.), f. (af vsegha) 
l) vägning. qvsrli thet engin 1. vari sak
lös um andra v., a: ingen må fordra 
att det skall vägas omigen, St. Kp. 21: 
pr, 2. Jfr. Brödh-, Jærn vikt. 2) vigt 
(pondus). fyritighi marker svensk v., ME* 
Chr. G. 10: pr. 3) redskap för vägning, 
vigt, våg. jmndara v., se Pundari. bys 
v., Sk.* Jfr. Matal.

Vikn tal, n. (för vikna tal) antal af 
veckor. SM.*

Vild, f. 1) veld, (partisk) välvilja. VG.* 
Sk.* ME.* St.* Chr.* firi -da (gen.) sa- 
kir, SM* 2) pl. -dir, -llir, vängåfva, 
så kallas en mällangift i pänningar som 
stundom gafs vid jordaskifte. v. mæl- 
linn skipti giva, taka, ater giva, SM.*

Vilda majer, m. partisk man, som par
tiskt gynnar någon af parterna, Jera 
-nuen )( vijerdelu mæn, ÖG.*

Vilder (viller, viljvir), adj. 1) vild (om 
djur). VG.* Sk.* hunder varder v., Chr.* 
2) = afvita. Chr.* 3) vilsefarande, för
villad. VG.* fara v., a) i eg. bem. U.* 
SM. B. 17: pr; VM. I. B. 22: 2. han for v. 
ok ovis, SM. B. 3, 7: 2. b) oeg. mistaga 
sig. far bondin v., n. angående dagen då 
han ämnar göra eden, VM. I. pg. 13: pr. 
ganga v., SM.* han var v. mals ok nuerk- 
ia, allitf., han mistog sig på gränsen och 
råmärkena, ÖG * taki svser vilt ejsöre 
nij, o: gör edlig uppgift om den ed 
som skall gås, och oriktig ed blir på 
grund däraf gången (jfr. Svseria, Villa), 
ÖG.* Jfr. Vsegha viller.

Vildi hors (villsehors, vil hors), n. vild
häst. VG.* Sk. 1.169. nott. 2, 3. Jfr. StoJ- 
hors, Rus.

Vildiur, n. villdjur. Sk.* Jfr. Villi diur.
Vildogher, adj. (af vild) partisk. ME.* 

Chr* Jfr. Ovildogher.
Vilfiighl, m. vild fågel. Sk.*
Vilhumble (villehumble), m. vild hum

le. ME.* Chr*
Vili, m. 1) vilja. VG* ÖG* U* SM.*

H. * G. 1, 24: pr; 32. v. )( vaji, o: upp
såt, ÖG * SM.* St. B. 17: pr; 18: 2. msej 
vilia )( msej vaja, VG.* ÖG.* U.* Sk. I. 
105,163; 111.14. msej sinum 1. hans v., 
ÖG * SM * Sk.* nuej sisclfs sins v., SM.* 
Jses vilia, i det uppsåt, VG.* mæj v. 
)( Jrsengder, o: godvilligt, ÖG.* æptir, 
gen, for utan v. mans, SM.* VM.* æp- 
tir v. ok fallum sinum, SM.* msej sinu 
viti seller v., VG.II.pg.il. utan mans 
vit ok v., ÖG.* frsemia sin v., n. med 
qvinna, genom våldtägt, VG.* ÖG.* ægha
I. hava sin v. vij ko kc. VG.* Jfr. li
der, Vrejs hand ; tio J-, Harms-, II-, 0-, 
Sialfs-, Vrejs vili; Illa viliajer, Velvilligh. 
2) bifall, samtycke, utan v. mans, U. J. 
4: 3; V. 1: 2; VM. I. B. 33: pr; Sk.* msej 
v. mans, Sk.* mæj Jera &c. ia ok v., 
Sk * St. G. 11. giptas mij fajurs v., G. 
28: 8. fa arvanna v. (n. Jser) til, Sm*



702 Fili — Fin.

varjæ i lönd takin 1. lata* sik siælf lægli- 
ræ mæj v. (sinum), Sk.*

Vüia (præs. vil; vel, H. Kk. 19:3. pl. 
vilia; conj. vili, pl. vilin; impf, vildi, pl. 
1 p.-dum, 3 p. -du; viltu för vilt }>h, 
G.*), v. a. vilja. VG^* ÖG.* U.* SM.* G.* 
Sk.* Jæs -andis 1. -de, i det uppsåt, 
VG.* ÜG.* U.* SM* H. Kg. 2: pr; ME.* 
St. Eds. 1: pr; Chr. Eds. 1, 5: pr; SVI. 17: 
pr. Jæs -ande ælla I. ok valdande, allitt. 
ÖG* ME.* Chr.DrVl.18,20; SV1.1. -an- 
dis skaja göra, VM. I. EJs. 2: pr. til 
kirkiu -de fara, H. Kk. 21:2. ær æi sa
lua -ande, o: är ej med i samma vilja 
och gärning, ej delaktig i dråpet, VM.* 
vil enkti givit hava, vili ej erkänna att 
han gifvit något, SM. G. 5: pr; VM. II.Æ. 
9: pr. aigi Jan 1. hver sum vil, o: hvem 
som hälst, G* en Jaun (skiel) duga 
vilia, a: om de äro så beskaffade att 
de kunna gälla, G.* Jfr. Il-, 0-, Sialf- 
viliande.

Vilia brænna, f. uppsåtlig brandanlägg
ning, mordbrand. VG.*

Vilia gjerniug, f. = vilia værk. SM.* 
VM.*

Vilia gærj, f = vilia værk. Se Vaja 
gærj.

Vilia læst, f. uppsåtlig stympning. VG. 
I. S. 4: 8.

Vilia værk, n. uppsåtlig gärning. U.* 
SM* VM. IL M. 12:1 ; H.*ME.*St.*Chr.* 
)( vaja værk, se Vaja værk. )( vaji, SM. 
M. 7: pr. mæj v. 1. -kum, uppsålligen, 
VG.* U.* VM. I. B. 45: pr; II. M. 12: pr ; B. 
5: 4 ; jfr. Valdsværk 2. v. i sarum, SM.* 
VM.* Ja komber vaji i v., se Koma 1. 
vari Ja vaji, gærning, drap i -kum, U.* 
SM. Kk. 2: pr ; ME.* St. DrVd. 8: pr ; Chr. 
DrVd. 2; jfr. Bot 3. vari Jagærningar 
hans i -kum, VM. I. M. 21. liggia Ja (n. 
drap 1. sar) i -kum, VM.* han van a 
hanum hvarte vrejs værk ælla vilia (n. 
værk), a: hans gärning var hvarken 
gjord af vrede 1. annars med vilja, ME.*

Viliaværks bot, f. böter för uppsåtlig 
gärning. SM.* Jær komber vaje i v. 
(jfr. Komal), SM.*

Viliaværks drap, n. viljadråp. U.* H. 
M. 6: rubr.

Vilin, adj. (af vild) partisk, som hy
ser veld. ÖG*

Villa, f. villa, förvillelse, förvirring. 
Se Dom-, Lighris-, Takvilla.

Villa, v. a. (af vilder 3) villa, vilsefo- 
ra, förvilla, v. bujkafla, föra honom åt 
orätt håll, U.* SM.* H. p. t:l; ME.* v. 
hiorj, föranleda hjordens förskingring 
genom skällans bortstjälande, SM.* v. 
Jing fore bonda, n. genom utsättande 
af orätt dag 1. ställe, VM.* taki -lir (n. 
ej) firi Jem sum flytia 1. föra skal ejin 
1. firi Jörn sum ejin skal seia, taken 
gör, emot den partens påstående som 
skall gå eden, 1. hans vederparls, orik
tig uppgift om den ed som skall gås, 
och bekräftar sin uppgift med sin ed 
(svær vilt ejsöre nij), på grund hyaraf 
orätt ed blir gången (jfr. Vilder), ÖG.* 
Jfr. Forvilla, Villinger, Vitvillinger.

Villi diur, n. (Isl. villidyr) villdjur. SM.* 
Jfr. Vildi ur.

Villehumble, se Vilhumble.
Villeradha, adj. indecl. (Isl. villiråöi) 

villrådig, vilse, som ej vet hvart han 
skall taga vägen, fara v., St.* I sam
ma mening säges i gamla Sv. bibel— 
öfvs:en gå villeråda, Os. 9:17; Syr. 36:27.

Villinger, m. (N. villing) = vitvillin
ger. VM.* St*

Vilzs cjer, m. (af vilder 3) ed därom, 
att man ej af uppsåt, ulan förvillad 1. 
af mistag, skurit 1. slagit på en annans 
åker 1. äng, enligt edsformuläret: han 
var vilder mals ok mærkia liughje vara 
sit ok egh annars, ÖG.*

Vin, m. 1) vän. VG* U.* VM. I. Ef>s. 
4: 1 ; H. Kg. 4: 1 ; Bj* Sk.* St.* Jfr. Ovin. 
2) mäklare, en af båda parterna till
kallad man, hvilken, jämte två vitnen,
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skulle vara närvarande vid köp af lös
ören (och, enligt VG., äfven af allmän- 
ningsjord) för att sedan, om det köpta 
godset klandrades, intyga att det blif- 
vit köpt, och framskaffa säljaren. VG.* 
ÖG.* Sk.* ME.* C hr. Tj. 15: pr; 19-21. 
lagha v., VG.* ÖG.* v. at hseste, Chr.* 
köpa, sselia, fa msej v. ok vitni, VG.* 
ÖG.* ME.* St* Chr. Kp. 1; Tj. 15,18,19. 
almsennings iorj .. msej v. ok vitni vin- 
gren (skriffel för fangin I. vingaJ), yG.* 
g rera sik urjiuva msej v. ok vitni, ÖG.* 
v. ok Jer tver, n. de tvä vitnen som 
sedan nämnas, VG. I. p. 19: 1. Dylik 
mäklare synes enligt VG. äfven hafva 
varit tillstädes dä kreatur I. andra va
ror lemnades till skulds betalning, gseld- 
guldit fa; insej v. ok vitni, VG.* Jfr. 
Böna-, Köpa vin; Vinelöst, Vinga &c.

Vin, n. vin. Bj.* Sk.* St.*
Vin (vinn), f. vinning, bemödande, om

sorg. msej dighri v., SM.* v. a lseggia, 
använda omsorg, vinlägga sig om. U.* 
SM.*

Vincentii (n. dagher), m. den 22 Ja
nuarii. Chr.*

Vindrer, m. pi. Vender, åtskilliga Sla
viska folkstammar, som bebodde lan
det långs Östersjöns södra kust. dana 
ok -da konung, Sk.*

Vindögha (vyndue, Sk.), n. (Isl. vind- 
auga, E. window, D. vindue) fönster (på 
tak 1. vägg), prov. vindauge, vindue &c. 
(se Rz. s. 809). ÖG.* U.* SM.* VM. I. pj. 
7; II. M. 30: 1; H. M. 31: pr; Sm.* Sk.* 
ME.* Chr.* Detta ord är sammansatt 
af vinder, vind, väder, och ögha, och 
betydde ursprungligen ett lufthål på ta
ket, genom hvilket röken utgick och 
ren luft inkom. Att ordets första del 
ej kommer af vind i den nyare bem:en 
af den särskilda närmast vattentaket 
öfver bjälklaget belägna med golf för
sedda delen af ett hus, är tydligt där- 
af, att o. v. i allt fall ursprungligen be

tyd! en öppning på taket, att ordet 
härleder sig från en tid, då husen i 
allm. icke hade vindar, och att sådana 
öppningar 1. fönster ej kunnat finnas 
i rum som haft vind öfver sig; hvar- 
emot ännu på landet så kallade rygg- 
åsastugor stundom på taken hafva fön
ster 1. rököppningar, hvilka senare ofvan- 
på vattentaket hafva en trälucka, som 
med tillhjälp af en därvid fästad ned
åt taket liggande stång öppnas och till— 
slutes. Som bekant är hafva äfven stora 
präktiga byggnader stundom takfönster 
t. ex. i corridorer, och numera ser man 
icke sällan stora salar och kringbyg- 
da gårdsplatsar med hela glastak, hvar
med kunna jfs. de så kallade passager
na i Paris och liknande inrättningar på 
andra ställen; öfver dessa takfönster 
och glastak kunna lika litet vara vindar, 
som sådana i forntiden kunna hafva 
funnits ofvanför rököppningarne och 
takfönstren. Men vind i den ifrågava
rande nyare bem:en är dock samma ord 
som vind i bem:en väder; likasom loft, 
n. ursprungligen är samma ord som 
luft, ehuru det med ändrad bein. äfven 
har ändrat form och genus; Isl. lopt, 
n. har båda bem:na.

Vinelöst, adv. (af vin 2) ulan mäkla
re. köpse v., Sk.*

Vinga, v. a. såsom vin vara närvaran
de vid köp, med den honom åliggande 
skyldighet i afseende på den köpta sa
ken (jfr. Vin 2). Ja iak (Jsetta) -aje, 
Jset sum han lianiim -aje, &c., om vi
nen, ÖG.* ME.* Chr.* Ja Jsetta -ajis, 
o: såldes med vin och vitne, ÖG. Vins. 
6: l. Jrsel ok ambut Jem skal v., VG.* 
ohemnlt v., SM.* v., abs. ME.* Jaghar 
vart ok -gat ser, se Vseria 1. eig seru 
(psenningar) -ajer seller fangner fyr han 
(lör, o: hade ej genom köp I. på annat 
sätt blifvit en annans egendom, VG.*

Vinghan, f. vins närvaro och biträde
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vid köp; äfven den med vin och vilne 
skedda förytringen. VG.* Chr.* köp mej 
v., SM*

Vingananian, m. (af vingan) = vin 2. 
SM.*

Vingi, m. vinge. Se Örnavingi.
Vingift, f. = vingæf 1. b. ÖG*
Vingæf, f. vängåfva; så kallades 1) 

en gåfva som a) enligl VG. vid trolof- 
ning af fastemannen utlofvades och vid 
äktenskapets fullbordan gafs åt qvin- 
nans giftoman. VG.* lagha v., VG.*, 
men på ett ställe v. genom skriffel för 
vingan. Jfr. Tilgæfl. b) enligt ÖG. vid 
trolofning af fästemannen 1. hans far 
gafs åt qvinnans giftoman och andra 
slägtingar. Om ordet har denna vid
sträcktare bem. då det säges: taker man 
-gævar ok döa barnlös, VM.*, hvilket 
ställe för öfrigt är dunkelt, kan ej med 
säkerhet afgöras. 2) en gåfva af 6 öre 
som, enligt ÖG.*, utom den egentliga 
städjan, gafs till jordegaren, då någon 
första gången stadde en viss gård på 
landet. Jfr. €æf3.

Vinköp, n. köp som sker med mäkla
re (vin). Sk.*

Vinna (præs. vinder, impf, van, sup. 
vunnit, unnit, part. pass. vnnnin, unnin), 
v. a. 1) göra. v. vigli, dräpa, VG.* v. 
vrejsværk a man, Bj. 12: pr. jfr. Vilia 
værk. v. værk a manni, = göra gærning 
a man (se Gærning 2), Bj. 14: 14. h ad
der böter taka æn værk a (n. han um) 
v., a: hämnas, VG. I. S. 6: 1. v. manni 
aij, G.* v. lagha værn, lagligen värja, 
VG.* han van alt til frijar hans «Sec. 
(jfr. Frijer 4), VG.* 2) vinna, förvärf- 
va. )( tapæ, Sk.* vunnet ok ovunnet, 
förvärfvad och ännu icke förvärfvad 
egendom, St.* v. mæj pianist æller slögh- 
Jum, ÖG * ME. Æ. 10: l; Chr.* then som 
van ( )( tappadhe), thet som han van, 
&c., n. på dobbel, Si.* v. burskap, St* 
v. sigher, VG.* han van sveriki mæj

sværdi, han van först (inland til cristin- 
dom, VG.* rö var vunnin til cristin- 
doms, Sk.* Jæu a vargh ærvinder, a: 
som kan (aga honom, VG.* 3) vjnna 
i rättegång, v. iorj, ÖG.* U * SM.* VM. 
II. J. 11:1; ME.* Chr.* -nen æller tap- 
pin Jrim 1. VI markum, a: vadepän- 
ningarne, VM. II. B. 23: pr ; pg. 14: 1. v. 
dein ( )( tapa), VG.* U.* ME. Egn. 35; 
Chr. J. 32. v. mal, U.* hvat him (n. de- 
la) vinder æller tappar, se Tapa 2. v. 
af manne gardh til sin, St. J. 13:1. v., 
abs., ( )( tapa, n. dein), U.* SM.* -ne 
Jæn ræt haver, VG.* ban haver vun
nit, ÖG.* VM.* v. mæj XII manniim, a : 
genom nämnds ytrande, H.* 4) bevisa, 
v. banaorj a hænder manni, v. firi hcma- 
föt, v. mæj tvænni tylftum, VG * v. til 
(sins mæj XII manna eje), bevisa sin 
eganderätt, VG.* v. sik til, bevisa sin 
slägtskap, VG.* gita sik Jær til vun
nit, a: kunna bevisa sin rätt till arfvet, 
SM.* 5) öfverbevisa om brott, l. få nå
gon dömd skyldig därtill, -ni han mæj» 
tolf mannum 1. sva sum i drapamalum 
skils, VG.* v. annan til horsak, lagh- 
lika vunnin til valdsgærning 1. Jiufna- 
Jnr &c. ÖG* U* SM. Kg. 6:2; H.* ME* 
St. Eds. 11: 2; Chr.* v. man til Jiufs, 
SM. pg. 4: pr; St.* Chr.* var Ja (Jær til) 
vunnin, ÖG.* SM. B. 16: pr ; Bj* ME.* St* 
han giter han Jær til vunnit, ME.* vär
jer han Jær mæj vunnin, Bj.* v. an
nan mæj lagha vitnum ok lagha domum, 
vunnin mæj lagha domum ok lagha e- 
Jum, ÖG.* laghlika -as up a sin ræt, 
U.* Jfr. For-, Lagh-, Over-, Til vinna. 
6) öfvervinna. v. sin delobrojer I. vi- 
Jerdelo man, n. genom bedrägligt för
hållande, bedraga, U.* SM.* Jfr. Över
vinna 2. Î) (med följ. sup.) = gita. v. 
sykt, firi standit, bujit, uppi lialdit &c. 
G.* 8) finnas, vara till, räcka, æ mæ- 
Jan giptamans gojs «Sec. vinder, o: så 
länge det finnes, så långt det räcker,



Vinna — Vinter. 705

VM.* æ nue Jan topt hans vinder, VG.* 
byt i I. gieldi engin franunar Jan hans 
knster vinder at, G.* höfji sialver sen 
sva vinder at halva bot, a: oin hos ho
nom finnes tillgång därtill, VM.* vinnas, 
pass. d. s. ÖG.* U* SM.* VM.* Sk.* ME. 
Æ. 20; pg. 20: pr; Chr. Æ. 22. egh vins 
um eghn at, a: finnes icke, ÖG. Æ. 9: 
pr. vins æi mera at, U.* VM. II. B. 25: 
i; H. V. 20 : ME. H. 10; Chr. H. 11. æn sva 
-as psenningar at, a: (ill att betala med, 
VG.* sijan egh -as hsenna (n. psennin
gar) at, OG. Kr. 26: pr. mse Jan Jset vins 
at, så långt det räcker, ÖG. Dr. 9:1 ; Vap. 
35. msen -nses ey til, Sk.* vins sei Jset 
1. gojs 1. psenninga til, U.* VM. II. Æ. 
20: pr; pg. 17: pr; H. Æ. 14: 3; pg. 9: pr; 
ME. Æ. 20; pg. 20:pr; St.Æ.17: pr; Chr. 
Æ. 22; Tg. 27: pr. se msejan Jset vins 
til, ÖG.*

Vinnse, ? gen. pl. ett troligen genom 
skriffel vanstäldt ord, som förekommer 
i sammanhanget niu v. stsemna, Sm.* 
Att här skulle läsas viknse, af vika, vec
ka, är alldeles otroligt; snarare vintrse 
(jfr. Stsemna 3); från vin, f., 1. Is 1. vinna, 
arbete, synes det ej kunna härledas.

Vinningse logli (uuningia-, unninga 
lagh, pl., vinnings loff), n. 1) ed, hvari- 
genom egaren af ett förloradt ting, som 
af en annan blifvit funnet, styrker sin 
eganderätf. dryghse til v. förekommer 
på två ställen i Sk.*, där på det ena 
stället tillägges: Jset ser siatse mans ej; 
på båda ställena talas om ting som äro 
funna på hafvel 1. stranden, lmlket dock 
synes vara tillfälligt, och icke väsendt- 
ligen höra till ordets bem. Att vinnin
gse logh i Sk. är d. s. som, ehuru med 
förändrad bem., i VG. skrifves iinniii- 
gia lagh, likasom unninga log i några 
hss. af Sk., är otvifvelaktigt. Då vin
na til (sins), som förekommer i VG. på 
s. st. som d. o. (I. p. 18.), betyder be
visa sin eganderätt (se Vinna 4), är det

klart att ordet kommer af vinna, be
visa, och att således både dess rätta 
form och dess ursprungliga bem. är den 
som finnes i Sk. KR. mistager sig så
ledes då han tror att uningæ log, som 
äfven förekommer i Y. SelL. III. 59. i 
samma bem. som i VG., ”neppe er det 
samme ord” som vinningæ logh {GDL. 
II. 391; Nytjur. ark. XXI. s. 187). 2)
hit telön som tillföll den, som till ega
ren återskaffade ett honom frånstulet 
ting, 1. en träi som rymt (jfr. ofvf. un
der 1). VG.*

VinorJ, vinsorj, n. vins befattning vid 
köp (se Vin 2). bijia nian til 1. i v., bed
ja honom vara vin vid ett köp, VG.* 
ÖG.* dylia 1. ganga vij -Je, vita sik 
til -Js, neka &c. att man vid ett visst 
köp varit vin, ÖG.* fa lins mæj -Je, 
= nuej vin ok vitni (se Vin), ÖG.* vins- 
or Ja balker, o: eg. om köp, som skola 
ske med vin och vitnen, ÖG.* Senare 
delen af d. o. är samma ändelse som 
ingår i bildningen af flera Isl. ord; se 
Bana orj.

Vins ejer, m. ed som gås af vin, två 
vitnen och tylft. ÖG.*

Vinskaper (venskaper), m. vänskap. 
ME* St* Chr.*

Vinsked, f. vindsked, ett bräde som 
betäcker öfra kanten af en husgafvel 
och änden af taket, utan garj ok v., 
o: utom huset, VM.* Jfr. Bihanget.

Vinsjemd, f. vänskap. ME.*
Vinssemia (vensæmia), f. vänskap. ME.* 

St.* Chr. Tg. 1:1.
Vinter (vitter, vetter, v Jeter, gen. pl. 

-tra), in. (Isl. vetr) 1) vinter. VG.* ÖG.* 
U* VM* G.* St. Kp. 21: pr; 33: 4. 2) år. 
VG* U.* H. V. 18:3; G*Sk* bukker ens 
-tra (gen. sing.) 1. tvæggia -tra (g. pl.), 
o: ett 1. två år gammal, VM.* siex 1. 
Jrir vinter (sing, för pl.), G.* fæmtan 
1. sin vinter (sing, för pl.) gamal, Sk.* 
(u. Gamal).
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Vinter dagher, m. vinterdag, til -gha, 
till vinlrens början; tilläfventyrs me
nas samma tid som annars betecknas 
med o. vinternät, SM.*

Vinternät, f. (pl. Isl. vetrnætr, N. vet- 
ternæter) vinternatt; så kallades natten 
till den 14 October, då vintren ansågs 
taga sin början, fore, til, aeptir v., SM.* 
VM.* um v., H.* um -nætir, til-nata, 
fran -natum, o: tiden (1. veckan) om
kring den 14 October (jfr. Surnar nat), 
VM.* — I Valdemar IV:s privil. för 
Lund af 1361 (KR. GDL. V. 64) nam
nes vinthermodz ughe, den vecka då 
vintren möter 1. börjas, o: då vinter
natten infaller; en annan hs. har vin- 
thermaaneds uge, hvilken meningslösa 
läsart KR. (anf. st. s. 594) tror vara rik
tigare, ehuru han icke söker att för
klara hvad den skulle betyda.

Vinter not, f. not, som om vintren 
dragés under isen, på det sättet, att 
två större vakar göras, den ena för 
notens nedläggande och den andra för 
hennes upptagande, och, mällan dessa, 
i två rader, smärre vakar, mällan hvil- 
ka noten framskjufes under isen med 
tillhjälp af stänger. SM.* Jfr. Uen Sven
ske fiskaren, edit. 1826, s. 89-91; v. 
Wright, Skandin. fiskar, Bih. s. 11.

Vinterrugher, m. vinterråg (som sås 
om hösten och ligger i jorden öfver 
vintren). VG.* PM., Ordb. o. mandinge- 
manda (måndagen efter Amandus-dagen), 
tror att vinferrågen kallas så därför att 
Amandus-dagen, a: den 14 October ef
ter gamla stilen (jfr. Vinternät) anses 
vara den tjenligaste dagen att så den
samma.

Vinter rogh sted, f. utsäde af vinter
råg. Chr.*

Vinterstajia, f. vinterläger. H.*
Vinter timi, m. vintertid. G.*
Vir, vi, pron. pers. vi (två 1. Here, jfr. 

Vit). VG.* ÖG.* U.* SM* VM.* Sm.*Bj.*

G.* Sk.* ME. Kg.31; Egn. 12; B. 7:3. gen.
var, U.* SM.* dat. och acc. os, us, VG. 
I. p. 12:2; Br.6;ÖG.*U.*SM*VM.*Sm.* 
G.* ME. Kg. 31. hos, VG.IV. 19: pr. Det
ta pron. bruka, om sig talande, konun
gar, drottningar och biskopar, VG.* U.* 
SM. Conf.; Sk. V. 5. prol.

Virdar, m. pl. Värendsboar. v. ok al- 
lir smalænningiar (jfr. Smalændingiar), 
SM.* -da laghmaÿer, a: Värends och 
de till Tiohärad äfven hörande Finveds 
och Njudungs lagman, SM.* Jfr. VG. 
ind. n. pr. o. værænd, ÖG. o. smaland, och 
min skrift om Sv. ä. ind. s. 19-22. Isl. 
virftar, af virÖa, värdera, eg. män som 
värdera, brukas i poesi om män i allm. 
I gl. till Kormaks s., Köpenh. 1832, för
klaras d. o. så: ”virftar, ex virÖ, quod 
idem est ac viröing, dénotât ituqae ho
mines magnifions, honoratos".

Virka, v. a. göra arbete, v. i skoghe, 
= ryjiia 1. ÖG.* Jfr. Löfvirkinger.

Virki, n. 1) verk. Se Fast-, Handvir- 
ki. 2) virke. Se Garjis virki.

Virklika, adv. verkligen, hælla stän
der i iorjm v., en uppstående sten är 
jordfast, och ej upprest af människor,
k*

Virning, se Virkning.
Virÿa (værjia, virda, vyrda, vörda, vur- 

dæ, wrthae, Sk. part. pass. n. virt, vyrt, 
vurt, vört), v. a. I) värdera. VG.* SM.* 
VM.* G.* Sk* ME.* St.* Chr. J. 7; B. 46: 
pr;Tj. 35: l. noth 57, 58. nueta ok v. ska- 
Ja, o: bestämma beloppet af den ska
da som blifvit gjord (å hö 1. säd) och 
af den ersättning som därför skall gif-
vas, U. * v. lyte, bestämma lytets svår
het och huru mycket därför skall bo
tas (svo som gothe mæn thykker r*t 
varæ), Sk. IV. 42. jfr. 41. sijtan lagh- 
lyst ær a jiinge virt &c., sedan det är 
kungjordt på linget och kreaturet vär
derad!, ME.* festu aigur -Jiins, n. om 
de ej blifvit lösta, G.* eja -Jiin, n. pan-
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ten, G.* Ja ma ey oyra v., n. i den 
pantsatta jordegendomens ställe, G.* 2) 
utmäta. G.* Sk. IV. 57; V. 9; St.*

Virje, n. (Isl. viröi) värde, böte.. 
virjæ væzlæ (för -Je væzlu), H.* Jfr. 
Fulvirji.

Virjning (virjing, virning, varning; 
vorthning, wrning, Sk.), f. (af virja 1) 
1) värdering, æptir gojra manna v. ok 
forskælum, Bj. 9: 3. sum bins ær v. of- 
na lane ser læjc 1. ofna Jy tapat var, 
sum liins ær v. (til) ær fæ 1. skogh a, 
æftir liins v. ær skajæu fik, efter som 
han själf värderar det förlorade 1. upp- 
gifver dess värde, Sk.* Jfr. Vyrthnings 
man. 2) värde. Ja skal vin v. var Ja, 
sægher mere v. vara, &c., o: det värde 
för hvilket tinget blifvit såldt, ÖG.* mi- 
sti köp sit ok æn v. til, a : både det 
som ban köpt ocb det som ban där
för betalt, Sk.* döme bondanum ut &c. 
sina v., o: värdet af det ting som blif
vit honom frånstulet, Sk.* brænder han 
at iarne Ja brænder lian bondanum til 
sinna v., o: om ban blir bränd vid järn
börden måste han ersätta det stulna 
tingets égaré dess värde, Sk.* gælde 
hvart ater æfte v. sinne, klokka skal v. 
sina hava, &c., o: ett visst i lagen be- 
stämdt värde, efter hvilket vissa kyr
kan tillhöriga ting måste ersättas af den 
som står i ansvar om de blifva bort
stulna 1. fördärfvade, Sm.* jfr. Virnin- 
ga gæld. 3) heder, vördnad. Se VirJ- 
ninga værjer; Mis-, Sævirding.

Virningagæld, n. ersättning af ett (kyr
kan tillhörigt) tings (i lagen bestämda) 
värde (jfr. Virjning 2). gældin ater kluk- 
kuna mej -dum, Sin.*

Virjninga værjer, adj. hedervärd, 
vördnadsvärd. U.* SM.*

Vyrthnings man (urnings man), m. vär- 
deringsman. Sk.*

Vis, n. vis, sätt. Se AJruvis, Ligher- 
viss.

Vis, adj. vis. SM.* Jfr. 0-, Ræt-, 
Vrangvis.

Visa (pass. impf, vistes, part. vister), 
v. a. 1) visa (något för någon, mon- 
straré). ÖG.* U* SM.* VM.* ME. Æ. 13 ; 
St.* v. sannan drapara (mæj sannum 
vitnum), ME. DrVl. 28, 29; Chr. DrV1.25, 
26: pr. v. (manni) Jing, a: kalla för rät
ta (likasom visa honom tinget där han 
bör inställa sig), VG.* v. (manni) siu- 
nætting, == gæra siunætting, VG.* v. at 
godsit ær bætrat, v. san forfal, o: be
visa, St. J. 2: 3; R. 2:1. visar fiorJunger 
ut a attung 1. halvan attung, a: om å 
ena sidan (fädernet 1. mödernet) finnes 
en adscendent i andra led, och å den 
andra en i tredje 1. fjärde led (jfr. 
Fiarjunger 2, Attunger 2), VM* v. man
ne ræt (T. recht weisen, hvaraf weis- 
thum), visa hvad som är rätt i ett mål, 
a: dömma, St.* Jfr. Be-, Utvisa. 2) 
visa (någon till ett ställe), sända. VG.* 
Sk.* bort v., G.* vise them til næsta 
bya, Chr.* Jæn han til visa, o : sänder 
till tinget i sitt ställe, VM.* hulikin han 
visa til (n. Jings), ÖG.* v. leghoman 
sin i ej, a: att gå ed i sitt ställe, VG.* 
utan han visi (n. andrum) Jit at skaja 
gæra, ÖG.* utan hærra visi manni si- 
num ælla bonde Jræli sinum, n. till att 
dräpa någon, ÖG.* gieldi Jan sum vi
sar, a: skickar honom med elden, G. 51. 
han a egh hanum til hafs at visa, se 
Haf. v. spielluiu a annars garj auman, 
visa skadan på (a: säga att skadan 
skett genom) en annans ogilda gärds
gård, G.* han haver vald visa i by sli
kan 1. Jæn aker &c., a: hänvisa honom 
till den by 1. jord &c. U.* VM. II. J. 13: 
2. Jfr. Avisning. 3) anvisa, befalla. St.*

Visa, f. (AS. wise; Isl. visa, BH.) vis, 
sed. sia bion til gojra visu, a: till för
bättring, Bj.* Jfr. AJravisu.

Viss, adj. viss. v. umbujsmajer, vist 
buj, VG.* vist umbuj, U * Chr. J. 15:
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l. Då det säges hans vist umbuÿs man, 
VG.*, synes vist vara skrifvet för vists 
och svara till första delen af o. nnibuÿs 
man.

Vissa, v. a. förvissa, göra säker. St.* 
Jfr. Forvissa.

Vissa, f. visshet, säkerhet. St. G. 15: 
l. not. 98; Add. A. ful v., Sk.* saetia thcr 
ful v. fore meth löfte eller borghan, o : 
ställa säkerhet för fullgörande af det 
som han blifvit tvungen att ulfästa, Chr. 
Kp. 13. ful v. af hanuni, (san) v. hvar 
(sum) han aer, o: säker underrättelse 
om honom hvar han finnes, VG.* ÖG.* 
ME.* St. Æ. 18: 2; Chr. Æ. 23: l. han fik 
hanum v., a: bud med säker underrät
telse, ÖG. Vins. 6: 6. not. 74.

Visseliga, adv. visserligen. Chr.*
Vist, f. mat. ganga a v. mans, gå till 

en annans bord, i hans bröd, VG.* vrae- 
ka man af v. sinni, VG * atta vikna v., 
matförråd 1. proviant för åtta veckor, 
G.* Jfr. Skipvist.

Vist, f. (MG. visan, AS. wesan, Holl. 
wezen, vara, hvaraf T. gewesen, E. was, 
Sv. vistas, hemvist &c.) vistande; före
kommer endast i sammansättningar, ut
om i ÖG.*, där -ta (gen.) finnes i en hs., 
troligen genom skriffel för navista. Jfr. 
At-, For-, Lands-, Na-, Sam-, Vij>ervist$ 
In-, lltvistar hus; Ovistan, Samvistas.

Vist, adv. visst, sva v. (sum), så fram t, 
så vida, VG.*

Vistahus (visthus; visterhus, Chr.), n. 
visthus, skafteri, magasin för matvaror. 
U * SM.* VM.* Chr.* kunungs v., U.* 
VM.*

Vista vitni, n. bevisning med vitnen 
om vistelseort, af den som blifvit för 
dråp 1. sår anklagad, men nekar sig 
hafva varit på stället närvarande då 
brottet begicks, sværia v. mæjj siax man- 
num, o: med två vitnen såsom föred i 
hvar af de tre tylflareder som däref
ter skulle följa, ÖG.*

Vit (vet), n. (af vita, veta) 1) vett, 
vetande, vetskap, mæj» sinu 1. minu viti, 
utan bondans v., VG * U.* Sk.* ME.* 
utan 1. meth v. ok vilia mans, ÖG.* Sk. 
IV. 13. thet var eig hamna1 v. ok eig 
hamna1 viliæ, Sk. IV. 20. Jfr. Samvit. 2) 
vett, förstånd, til vits (ok alders) ko
ma I. komin, o : till mogen ålder, ÖG.* 
U* VM. II. Æ.8:1,2; H.Æ. 1:1 ; 8:1; ME.* 
Chr. Æ. 12: 3. Jfr. Fulkomen, Mansvit; 
Af-, Ovita; 0-, Vanviti; Lösvittinger, Van- 
vitlinger.

Vit, pron. pers. dual, vi (två). VG.* 
U * VM. II. Æ. 10: l, 3. Jfr. Vir.

Vit (vith), adv. (n. af adj. vider) vid t, 
vida. sva (lankt ok) v., SM.* ME * Chr. 
B. 21: pr ; 23: 2; 29: 2. huru v., Chr. Eds. 
ind. 3. compar. viÿari, vijtarin, vidar, vi- 
Jane, ÖG. Dr. 3: 4; ME.* Chr * aka vi- 
Jiari, a: längre bort, G.* Jfr. Elder.

Vita (præs. vet, veit, væt, pl. vita; 
impf, vissi, visti, pl. vistu), v. a. 1) veta. 
VG.* ÖG.* U.* SM* VM.* Sm.8;G.*Sk.* 
ME.* fa v., St.* vita nuen eig bana, 
vet ingin arva hans, iæk vil lot min v., 
v. saunan banaman, & c., a: hvem som är 
dråpare ficc. VG* U.* SM.* VM* H.* St.* 
Chr. B. 50: i. han vet han hvarte san- 
nau .‘eller usannan, Jiuf .eller orJ»iuf, 
o: om han är &c. VG. II. p. 2; IV. 18: 2. 
eig v. up tælia, vet næmpna stamboa, 
v. vada vsegia, VG.* U.* Chi . H. 4. tve (n. 
sum) ÿæt vita ok mer varu at &c., j>e 
vita æi sannarin, se ok v. hvat ther görs, 
ransaka ok v. om &c. ÖG.* VM.* St.* Chr. 
B. 50: 2. v. ther af, lian viste eig af them 
laghum, St.* the vita ey sannind ther 
af, a: därom, Chr. Tg. 34: pr. }>æn 
samband gôrÿi vitandi, n. att qvinnan 
förut var fäst, U.* VM. II. Kr. 20: pr. vi
tandi man = til vits komin (se Vit), )( 
ovormaghi, U.* SM.* VM.* til vitandi 
alder komin, VM. II. M. 30: C. litils, li- 
tins, litit vitandi, litet vetande, som ej 
vet 1. förslår mycket, ÖG.* ME.* Chr.
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G. 21. vitvillinge varder vitande, o : åter
får sitt förstånds bruk, Chr. J. 16. sik 
JingstaJ v., veta hvar de liafva sitt 
tingsställe, o: skaffa sig tingsställe, om 
ej v. är skriffel for fa, H.* v. seng sina, 
om hafvande qvinna, se Siang. over 
vara ok v. at &c., a: tillse, St.* radh- 
msen skulii.. v. thet nialit senda, a: till
se att målet blir afgjordt, St.* thera 
iirskilnadh v., se Orskilnadher. v. ok nt 
taka kunungs rset &c., veta livad som 
skall bötas och uttaga det, ME. Kg. ind. 
33. Jfr. Ovitandis, Frijviter. 2) gälla, 
lända till efterrättelse, Jset vet alziki, 
Ja vet rep ikke vsetse, Sk.* 3) vara 
vänd (likasom se) ål ett visst håll, vetta. 
Jset bor J (n. sum) til lands 1. hafs vet, 
U* SM.*

Vita (præs. viter, impf, vitte, sup. vi
tset, vitit, pass. impf, vitis, part. viter, 
n. vit), v. a. I) bevisa, v. forfall, fang, 
hemföju &c. ÖG.* U.* Sm.* Sk.1.54; ME.* 
v. (sik) fajur, föra bevisning mot den 
som man påstår vara sin fader, U.* H. 
Æ. ind. 14. v. man til barna fajnrs, U.* 
huru kuna skal 1. nar knnu vil barna- 
fajnr sin vita, a: den som hon säger 
vara fader till det af henne framföd
da barnet, VM.* H.* v. barn i gifta 
sseng, se Gifta sseng. v. drapara, U.* v. 
fsestakunu barn, bevisa att barn är af- 
ladt med fästeqvinna, ÖG. G. 5:1. v. (ni- 
Jer) vijergiald, o: hvad han gifvit i 
byte för jorden, ÖG.* v. atergildi sins, 
se Atergildi. lian sum firi (a: angåen
de det klandrade tinget) hemföju vill 
v., ÖG.* v. psenningana (n. vara) sem- 
goja, ÖG * v. Jræl fiughurra marka 
vserdan, VG.* v. man (n. vara) skripta- 
Jan 1. böttan, fulssere sset ok böt, ske- 
nu bötta, ej förjan, &c. ÖG.* U.* SM.* 
ME. DrVl. 37: pr; Chr. J. ind. 20; Kp. ind. 
8. v. barnanna gojs undan skift, n. i- 
nan modren ingick det senare giftet, 
såsom i det föreg. säges, ty de följ.

orden: innan nat ok iamlanga angå ti
den, inom hvilken denna bevisning skall 
föras, VM.* v. landskuld guldna vara, 
ME.* iorj vitis Iaghbujin vara, VM.* 
v. gnidit, bolagt, lukit, återköpt &c. U* 
SM * VM.* ME * bujkafla fram v., se 
Fram. v. at &c. ÖG. EJs. 33: pr; Dr. 17: 
2. alla (skipt) bort v., genom bevis
ning fråntaga den andre hela åkerskif
tet, VG * v. annan til ughnrmagha, be
visa att han är öfvermage, ÖG.* v. 
frselsgiva til tvseggia lota (giptan), v. by 
til fulbyar, v. bajnm 1. allum Jem til 
egho 1. egnar, VG.* v. allnm til handse, 
v. bajum til fselaghs, Sk.* v. sik til 
fajurs, eg. genom bevisning skaffa sig 
fader, = v. fajur (se ofvf.), SM.* sik 
til v., bevisa sin eganderätf till (det 
klandrade tinget), ÖG.* v. sik til ens 
halms, se Halmber. v. sik til værja &c., 
bevisa sin rätt därtill, ÖG.* v. sik i tak, 
se Tak 3. v. til sins, se Sin, pron. poss. 
han a at v. til arsfsestu, VG.*, där dock 
at v. möjligen är skriffel för vitu, jfr. 
II. A. 25. v. til hemföju &c., o: att det 
klandrade blifvit hemmafödl I. hemrna- 
gjordt, ME.* viti Jset til vaja, a: att 
det är gjordt med våda, SM. M. 7: pr. 
viti landbo til bol (för bols) sins, a: 
att han arrenderat jorden, Sk.* v. til 
half mark (at han gaf sva), VG.* Jsen 
(sum) innan ætta vil v., o: den som på
står alt arfvet efter barnet tillhör dess 
ätt, hvarmed tydligen menas fäderne- 
slägtingarne, och ej mödernesläglingar- 
ne (utan setta, såsom på ett ställe til— 
lägges), ÖG.* v. i graf msej Jem drsep- 
na Jre mark &c., se Graf 4. v. a 1. ofna 
lisender manni (jfr. Hand 2), VG.* Sk.*, 
men i VG. I. Md. 1: 2. står genom skrif
fel rita för vita. v. msej umstajn man- 
num, vitnum, fsejernis vitu &c. VG.* U.* 
SM * VM.* H * G * Sk.* ME.* v. m. eje, 
ÖG.* viti thet at ethe, Sin.* v. m. eje 
sinum, ÖG.* U.* v. m. ens sins eje, U.*
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SM.* v. sielfr (ni. ainsyri), G.* v. m. 
surnum eje, ÖG.* v. m. tvæggia man
na eje, v. in. tvem mannum, v. (in til 
mans) m. tvem mannum ok siælver han 
Jvri J)i, v. ni. Jrim mannum &c. (se gl:na), 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* Sm.* G.* 
Sk* St.* v. m. enum .. annar giptamaj- 
rin Jri Ji . . liar Ji .. ok tolf æftir, o : 
med fyra släglingar såsom vitnen och 
därefler tylftared, ÖG. Æ. 8: pr. v. ni. 
hærajs næmd, ME* v. ni. næihd, kyns 
næfnd, tolf nefndum mannum, Sk.* 2) 
svärja, v. lufs ej, ÖG.* lækir a v. ni. 
ens sins eje siu ben, o: lian måsvär
ja att han uttagit ända till sju ben in
såret (men äro flera uttagna, så räknas 
de ej), U. M. 24:2. viti (o: dyli) mæj 
ens sins eje, U. M. 40. v. at han fik mæj 
fæstuni, v. man saklösan, viti siælver lat 
sit, v. huru mykit stulit var, &c. ÖG.* 
U.* VM * H. V. 20; Sk.* vitin ok Jön tu 
(n. såsom vitnen), viti tve mæn hans 
forfall, &c. SM.* Sk.* ME.* tolf mæn sku- 
lu v. annan fallin &c., svärja honom 
fälld, a: med sin ed fälla honom, U.* 
sokna næmd agher Jet at v. vi varum 
&c. Sm.* v. til præst at han hafthe &c., 
a: hålla sig till presten med ed därom, 
alt klockaren hade & c. Sm.* v. in til 
mans mæj tvem mannum 1. vitniim &c. 
VM. II. Kp. 1:1; pg. 12: 3. v. sik til vins- 
orjs (jfr. VinorJ), ÖG.*(1). viti land
bo til bol (för bols) sins (jfr. Iiavi bol 
sit i det följ.) mæj tvigia manna vitni, 
o: att han arrenderat gården, Sk. I. 225. 
sva mykit han vil hæsten godhan v. ok 
göra, a: medgifva alt hästen var värd, 
med ed därom, att den ej var mera 
värd, Si.* (sværia ok) v. nijer ramar- 
ka (jfr. Sværia), ÖG.* Jfr. EJviti. 3) 
intyga, utlåta sig öfver (om vitnen, 
nämnd &c., äfven utan ed, om bisko
pen &c.). Jer skulu v. sum nær varu 
livat Jær ær sant um, v. nær han do, 
v. hvat han gaf, v. ejsörit (= vita huru

hau var taki at ejinum), Jæt ær bi- 
skups rætter .. v. hvat luflikt ær, Jæt 
skulu (bolags) fastar 1. vitni v., tve mæn 
skulu v., &c. ÖG.* U* SM.* VM.* H* 
St.* Ja skal foghaten borghamæstara 
ok radlimæii v. &c. St. J. 3: pr; R. 29, 34: 
pr. Jæt skal næmdamanniii v. (rnæj eje 
sinum) hvat hælder &c. VG.* Jæt skal 
næmdin v., VG.* ÖG.* U.*; och då i ME.* 
säges : Ja skal hærajshôf Jinge Jæt v., 
bör del ulan tvifvel vara hærajs næmd 
såsom i Chr. J. 22: pr., där dock i någ
ra yngre hss. den oriktiga läsarten är 
upptagen ur ME. Jfr. Fiarjimgs-, Hun- 
daris-, llæraJsnæmd ; Tolf. 4) tillvita, 
beskylla, vita manni sak, hor, at han 
&c., sak vitis manni, &c. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM.* H.* Bj.* Sk.* ME.* St * Chr.* 
v. manni barn, a: att han är fader till 
ett oäkta barn, VG.* U.* VM.* Jæn sum 
(n. sak) vites, SM.* v. annan at han & c. 
VG.* Sk.* man vitis 1. vorther viter at 
han &c. Sk.* Jan sum hana viter, G.* 
firi Join (n. sum) han viti (n. ran), VM.* 
vitis Jæt liokor man, vites han Jæt, VG.* 
ÖG.* man vorther viter fore mandrap, 
Sk.* sva som biskoper vite han firi, Sm.* 
v. man firi Jiuf, se Firi 15. man vitis 
um mal, manni vitis uni half mark, ko
no vitis om Jiufte, kona vitis om bar- 
namorj, Jræle vitis uni drap, v. annan 
um forköp, U.* SM. pj. 5; VM* Sk.* vi
tis manni um tva kunur, o: alt han haft 
lägersmål med dem, VM.* Jfr. Aviti; 
A-, Ovitter. 5) visa, ådagalägga, os vi
tis Jungi, v. annat iæmgilt fore vara, 
U.* 6) hafva rättighet, = ægha vitu (se 
Vita, f.). far iki vitæt a han, då har han 
ej vitu til utskipta, VG. I. J. 7: 3. han 
al sielfr at v., Ju far han ai v., Ja ma 
han v. at ypna varst 1. a annars aign 
ypna, då har han (ej) rättighet att fara 
öfver grannens jord, G.*

Vita, f. vetskap, utan vitu mans, SM.* 
VM* H.* ME.* St. Kp. 3:1; Chr. Kp. 4.
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utan mans vitu ella orlof, St. Kp. 25: pr. 
meth vilia ok vitu, Chr.* Jfr. Vald 1.

Vita, f. 1) bevisning. VG.*; hit hör 
äfven VG. II. p. 47, där pron. Jæssi vi
sar att vitnum är skriffel för vitu, så
som i I. p. 13. läses, likasom vitni o- 
tvifvelakligt bör vara vitu på ett an
nat ställe (se nedf. under 3), och tro
ligen äfven i VG. I. p. 17. (se Vitni 6). 
Jfr. EJs-, Fæjernis-, Ærfja vita; Jamn 
2. 2) vitnesbörd. Lava Jingsmanna vitu, 
VG. II. Add. 9: pr. fastar bæra vitu ok 
vitni, allitt. H.* 3) bevisningskraft. ha
vi JiufnaJer vitu, a: anses som bevist, 
VM.* Ja a syn vitni (genom skriffel 
för vitu) ok væriandi ænga (n. vitu), o : 
det som vitnen hafva sett är bevisan
de, och den anklagade får ej fria sig 
med ed; att vitni är skriffel för vitu 
är af sammanhanget tydligt, och bevi- 
ses af adj. ænga som är f. och har af- 
seende på samma ord; detta omfattar 
således här båda bem:na som äro upp
tagna under 3 och 4. VM.* 4) rättig
het 1. skyldighet att bevisa 1. med ed 
fria sig. VG. I. J. 4:2; 5, 7: pr, 1, 2; 15, 16; 
p. 12: pr; FB. 7: pr; 11:1; LR.jII.p. 44, 
52; J. 11, 13, 15-17, 34, 35,38; U.14,26. 
Jrer æru Jiufs vitur, a: tre saker som 
det tillätes honom att bevisa, )( vitulö- 
sor, VG.* Lundin vij vitu, förbunden 
att fria sig, VG.* aghi vitu mæj tvem 
inannum, havi væriandi vitu, VM.* Ja 
a væriandi ænga (n. vitu), se ofvf. un
der 3. havi Jæn vald ok vitu Jær leght 
havir, VM.*; jfr. Leghia I. varæ vijcr 
vitu, hafva bevisningsrält, Sk.* vare Je 
næst vitu, Sk.* Jfr. Firi 4. 5) rättig
het att afgöra en sak. Jer æghu vitu 
huru mykil hun skal vara, VG. I. J. 18; 
II. J. 43. havi Jæn vitu i frij vil bijia, 
VM.* 6) rättighet att behålla, tillegna 
sig 1. begagna. VG. I. A. 21:2; II. A. 30. 
ængin a vitu innan garj hanum, a: rätt 
att, tillegna sig den jord som han har

inhägnat, VG.* ægha vitu til utskipta, 
o: till begagnande af sådan jord, n. til 
löf &c. (jfr. litskipt, Lok), VG.* 7) rät
tighet i allm. ægha vitu til arsfæstu, fa 
vitu til ater at lösa &c. VG.* VM.* aghe 
vald ok vitu at visa &c. VM.*

Vitandi, se Vita, veta.
Viter (daf. pl. vitum), m. (AS. wiht, 

wulit, uht, f. varelse, djur, ting; Isl. vættr, 
f. väsende, varelse; N. vett, n. ting, äf
ven om djur och människor) varelse, 
djur. Se Oqvcjins viter.

Viter, adj. förståndig, klok. VG.* U.* 
H.* Sk* v. ok sniælder, SM.* ME.* Chr. 
Kg. 3: pr. superi, vitraster, vitarster, SM. 
Conf. ; Kp. 10: pr; Add. 1:3. Jfr. Ovita fæ, 
-gærning.

Viterliker, adj. vetterlig, känd. U.* 
SM* St.* göra -kit (fore manne), St. 
Kg. 20: 8. noll. 79, 80; Kp. 6: 1 ; 11: pr; 
Add. A.

Vitfærlinger (vitfællinger, vidlællin
ger), m. (af færas, förminskas; Isl. vit- 
firringr, af firra, aflägsna, beröfva) = 
vitvillinger. ÖG.* ME. G. 22. not t. 2, 3;
Chr.*

Viti, n. 1) vite, böter för försummel
se 1. underlåtande att fullgöra något 
(eg. tilltal för försummelsen, jfr. Aviti). 
gialdæ v., Sk.* gælda at viteno, VM.* 
Jrir örar fore vitinæ (troligen skriffel 
för -no 1. vitit), U.* Jfr. Garja-, ping- 
viti. 2) i allm. straff. Se Hælviti.

Vitlös, adj. vettlös. Chr.*
Vitna, v. a. i allm. edligen bekräfta; 

1) bevisa, eg. med vitnen. v. band sin 
(jfr. Band 1), ÖG.* v. (til mans), )( vij 
laghum taka, IL* H.* v. firi hemaföt, 
VG.* v. mæj frælsum mannum, U.* v. 
mij aiji, G.* v. til (n. sin) mæj sor- 
num eje, o: bevisa sig vara égaré, VG.* 
v. mæj tvem 1. Jrim mannum, tylftar 
eje, tvænni tylftum, VG.* IL* G.* ME.* 
St.* -ni Jet mij asyn, G* v. in til 
mans, U.* brut -nis til mans mæj lands-
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laghum, H.* v. up a man, VG.* ÖG.* 
ME* v. a hænder manni bardagha (jfr. 
Hand 2), VG. I. B. 1: pr. v. allnm til egnar 
(jfr- Egnl), VG * -ne a* Jæt sama, o: 
före bevisningen mol samma man, Bj- 
3:1. not. 40. v. sik, bevisa sin sak, ÖG.* 
jfr. Höght 2. Jfr. in vitna. 2) öfverbe- 
visa (med vil nen 1. såsom själf vitne 
1. genom nämnds ytrande). v., abs. ÖG.* 
hin sum -aje, den hvars vitnen svnro, 
ÖG.* v. Jiuf, drapara &c. ÖG.1* egh ma 
Jrælin (acc.) vitna, ÖG. Eps. 13: 2. Ja 
skullt han v. siax boande mæn, Je sum 
han -aju, ban (arc.) skal v., v. man til 
draps, v. kunu til haldsbænd, v. man 
firi drap, ÖG.* v. man vijer mæj sæx 
mannum, Bj.* man (til Jings fora ok) 
v. (læta mej tolf 1. sæx 1. tvem mannum), 
ME.* vardha -adlier til (mcdk tvem man
num), St.* man (acc.) v. lata (meth hæ- 
radsnæmpd, o: med nämndens virande), 
Chr. B. 39:4; Eds. 39: pr; 40. Jfr. Til vit
na 2. 3) vitna. VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* 
ME.* sanna ok v., VM.* a mesta Jings 
dagh Jær æfter (n. skulu vitne) ha Je 
v. ok sværia, o: ailägga sina vitnesmål 
och bekräfta dem med ed, ME.* for
fals vitne sværi up a sama Jinge Je 
vitna, ME. pg. 11. v. amot manni, ÖG.* 
v. mæj manni, SM * VM.* miietsmien 
vitna, ÖG.* lækirin skal v. mæj tvem 
mannum, Bj.* Jæn hamnu mæn 1. bya- 
mæn (n. Jær) til vitna, o: den som en
ligt deras vitnesmål bör gå ut i leding 
1. har gjort; tingfall, SM.* Jæn sum Je 
til vitna imej sinum eje, o: vitna alt 
han uppdrifvit djuret, H.* Je vitni (vit— 
nesmål) aghu a Jingi -as, U.* v. man- 
ni fæ fran hande, Sk.* vari ran sva 
höght sum Je vilia v., n. at t det råna
de tinget är värd t (jfr. Högher 4), VM.* 
v. ran minna ien äcc., v. Jyft til half mark, 
U.* Je sæx sum drapit vitna Ju, >: som 
vitnade om dråpet, U.* Jfr. Til vitna 1. 
4) intyga (om nämnd 1. syn), nænid skal

sværia.. Jæt sama Je -aju, a: med ed 
bekräfta det ytrande som de förut af- 
gifvit, H.* vilia Je (n. hærajs næfnd) 
sva v., Sm.* hæredsnæmpd -ar, Chr.* 
tolf mæn vitna, U.* SM * VM* H.* ME * 
Chr.*, men det synes ovisst om hil bör 
hänföras ME. pg. 11. tolf man vitna han 
til (gærning), o: att han begått brottet, 
IL* SM.* eptir Jy sum Je (n. XII mæn) 
vitna, SM. J. 15: l. til hvars Je (n. tolf 
mæn) vilia v. .. vitna Je til skeno &c. 
VM.* siæx mæn vitna at &c., vitna sva 
sæx mæn, a: en af sex män bestående 
nämnd, H. V. 17: 1; St. Eds. 11: 1. jfr. pr. 
Je sæx sværia ok vitna, ME.* vitna Jer, 
n. en nämnd af fyra män, U.* syn -ar, 
se Syn 2. hundar is syn -ar, folklands 
syn -ar mæj 1. a mot hundaris syn, U.* 
synamæn vitna (ok sværia, mæj manni), 
U.* SM.* ME. B. 22: l; 26: l. asyn -ar 
mæj manni, VG.* 5) bekräfta med ed 
(om parler), vitna bajir ett at Jæt var 
vaje, VM.* 6) = skærskuta. v. fore 
manni, H.*

Vitni (gen. pl. -na), n. 1) bevis, be
visning (i allm.). ÖG.* ME.* san v., mæj 
sannum -nuiii, æptir sannastu -num, ÖG.* 
U. Kk. 15: 5 ; M. 32:1 ; 39. 2. full sannind 
ælla v., ÖG.* yppinbar v., ÖG * ME. H. 
4; Chr. H. 5: pr. enunga v., U.* mæj 
lagha -num ok lagha domum, ÖG * biu- 
Ja lagh (ed) æller v., SM.* fylla v. (a 
man æller til mans), se Fylla 3. binda 
v. a annan, U.* ganga v. (a annan), fö
ra bevisning, ÖG. Vap. 35; R. ind. 26. 
lösa I. sokn fræmia mæj lagha -num, 
gangs nokrum -num a (n. mal), sökia 
mæj vitnum a man, fylghia hanum full 
v. at &c., æru ei Jæsse y. til, mæj -num 
tvæggia manna, &c. VG.* ÖG.*SM * VM.* 
at samu -num vari &c., samu v. varin 
um pust, samma bevisning gäller om, 
på samma sätt bevisas, U.* H. M. 13. 
hvart æptir sinum -num, efter som sa
ken bevisas förhålla sig (jfr. Vi Jer band),
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U.* mæj -num Jem at &c., ined så
dana bevis, VG.* vari Jæt a samu -num 
ok vitsorjum, allitf. SM* orkar (n. 
ban) api v., VM.* H.* v. laijas man ni 
a hand, bevis ledas I. föras mot ho
nom, G* hafa tu v., kunna bruka två 
slags bevisning, G. 25: pr, l. vara vijer 
v., hafva rältigliel at( bevisa 1. vilsor- 
da, Sk.* Jæn aer næmer v. mæj tyl- 
tærej &c. Sk.* 2) vilnesbörd, bevis ge
nom vitnen. ens nians, tvæggia &c. man
na v., U.* VM.* Bj.* G.* Sk.* tvæggia 
1. Jriggia qvinna v., U.* VM.* Bj.* G.* 
tvaeggia manna v. ok sæx I. tolf manna 
eÿer 1. tyltær ejer, Jriggia manna v. ok 
atertan manna ejer, sex manna v. ok 
Jrætylpter ejer, i hvilket sammanhang, 
likasom i de nedf. anf. talesätt där v. 
)( ejer, med v. menas vitnesmålet af 
de i föreden svärjande vitnena, och 
ejer är den därpå följ. bekräftelsen 
af de så kallade edgärdsmännen (jfr. 
Ejer), VG.* SM.* VM.* Sk.* vita mæj 
tvæggia manna v. ok tolf æftir, ÖG.* 
mæj halvi tylft 1. inæj tyltær eje ok 
sengu v., o: utan föred, Sk.* eja gan- 
ga ælla v. fulla 1. fylla, ganga 1. göra 
eja ok v., all v. ok alle edha skula 
gangas &c. ME.* St. R. 29; Chr. Tg. 21; 
2 ; 24: pr. Ja skulu Jerra v. standa, Jæt 
ständer a -num Jer ra, lata tve nuen 
sværia sin v. &c. ÖG. Æ. 5, 6: pr ; ES. 
13: pr; 16:2; SM.* VM.* v. aghu vitnas, 
Je v. sum Je vitna, U * ME. pg. 32:1. 
biiija v. a annan, se Biuja I. taka 1. 
hava v. af manni, U.* VM.* ME.* Jæn 
mera far af grannum til -nis, VG. III. 
86. hafa kirkiumanna 1. prest (för prests) 
sens v., mij soknamanna &c. -um, &c. 
G.* fara til Jings mæj v. sinu, = mæj 
alliim sinum -num, o. med dem som sko
la aflägga vitnesmål, Sk. I. 171. jfr. 161. 
mæj livanda manna -num, )( mæj bre- 
vum, SM. Æ. 5: i. mæj granna, tvæggia 
manna &c. -num 1. -ni, a: i deras när

varo, VG.* ÖG.* SM.* mæj sokna -num, 
i socknens a: de vid kyrkan samlade 
socknemännens närvaro, SM. J. 4: l. v. 
bæra, a) i eg. bem. framföra vilnes- 
mål i rättegång, så väl om parter som 
om vitnen. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.*H.* 
Bj. IV. 17 ; Sk.* )( ej sværia (jfr. ofvf.), 
VM* )( i ejnm standa, H.* hvar som 
v. bær.. kom ber æi ejer æptir, VM.* 
v. bæra ok sværia æptir, framföra sitt 
vitnesmål och sedan bekräfta det med 
vitneseden (om vitnena själfva, jfr. For
fall), VG. I. J. 14; IL J. 33. v. bæra ok 
æy sværia, a: utan att besvärja vitnes
målet, H.* bæri Jæt (1. Jær) præster 
v. mæj II niannum, a: tillika med två 
män, då troligen endast desse besvuro 
sina vitnesmål, H.* Ju tokt iorJ Jæssa 
mæj v. borno, VG.* v. borin ok æi 
svorin, framförda men ännu icke be
svurna vitnesmål, U* Jær bær en ko- 
na tvæggia manna v., i det fallet gäl
ler en qvinnas vitnesmål så mycket som 
annars två mäns, U. Æ. 11:1 ; ME. Æ. 4;‘ 
St. Æ. 4; Chr. Æ. 5. 1er Jer majer bier 
henni fult v. (n. Jar) uni, G.* b) i oeg. 
bem., tjena som bevis I. stumma vit
nen, äfven om liflösa ting. barn bær v., 
a: vitnar, genom sin födelse, om det 
lägersmål hvari det blifvit atladt, se 
Barn 2. tialdru stenar skulu v. bæra, 
a: vitna om gränsen där de äro ned
satta; Jer (n. den vid det döda kre
aturet i dyn af herden nedsatta staf- 
ven &c.) skulu v. bæra at vangömsla 
hans gik eig at, VG * bær (n. Jær) til 
v. bulster ok blea, a : de blodiga säng
kläderna vitna att den brottslige man
nen och qvinnan blifvit funna på bar 
gärning och endera 1. båda dräpna i 
sängen, ÖG.* U.* 3) nämnds I. syns yt- 
rande. vitni mæj tvænni tylftum næm- 
darmans vitnum, se Næmdarmajer 3. Jæt 
liggi, vari, standi a (tolf) (sokna) man
na -num (raje nalvi næmd hvar Jera),

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 90
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U.* SM.* VM.* Ja skal syn næmnas va
ri 1. Stande (Jæt) a Jera -nnm, SM.* 
VM.* ME.* bæra sva tolf mæn v., mæj 
tolf manna -nnm, æptir synamanna -nnm, 
U.* VM. II. B. 17: 1. luindaris syn biujer 
væjning 1. va*J æptir sinum -num, o: 
sedan hon ytrat sig, U.* væri sik mæj 
styremanni sinum ok tvem viJervaro man- 
niim ok tolf manna -nnm, SM.* 4) vit- 
ne. VG * ÖG.* U.* H.* Bj.* G * full v., 
VG * SM.* VM.* St.* v. ok full skæl, 
VM.* vin ok v., se Vin. full tygh ok 
v., se Tygh. skælik v., se Skæliker I. 
komber en v. &c., se En 1. v. ok for- 
ejer, o: vitnen som svärja i föreden 
(jfr. Asker), VG.* mæj-num seller bre- 
viiiit, VG.* meth fullunt -num eller an
dre bevisning, Chr. Tg. 20: pr. högre 
v. æller læghre, væri sva högh v. &c., 
se Höghcr 4. rnæj -num ok fullum fa- 
stum, SM.* mæj skyldastu -num, a: med 
andra slägfingar såsom vilnen (ill för
valtningen och granskare däraf, U.* 
mæj vitnum ok vijervarii mannum, allitl., 
med (illslädesvarande män såsom vit
nen (jfr. Asker), SM * mæj -num ta- 
kin, VG.* taka Jiuf mæj fullum -num, 
XJ* taka 1. hava v., VG.* VM.* mæj 
(tvænni 1. Jörn samu) -num, o: i deras 
närvaro, VG.* U. Æ. 6: 1 ; men -num i 
VG. II. pj. 47. är skriffel för vitu (jfr. 
I. p. 13.), likasom på ett annat ställe 
vitni bör vara vitu, se Vita 1, 3. köpa 
mæj -num, ÖG.* æru ængin v. (til) af 
stæmnu mannum, om ingen af dem än
nu lefver, SM. G. 5: pr; VM. II. Æ. 9: pr. 
gripa til -na, höta -num, se Gripa 3, 
Höta. v. skulu ganga urn ran, U.* hava 
til v. 1. -na tva granna 1. tolf mæn, til 
-na vara, &c. VM.* St.* vita mæj -num, 
SM.* hun skal hava tva kunur til -na 
sialf hun JriJi, o: hon skall själf gå 
ed jämte två qvinnor såsom vitnen, VM.* 
varja (at) -num sijari, se Sijari. or
kar han æi v. 1. -num, kan han ej få

vitnen, U. Kg. 12:1; V. 7: 3; 16: i. falla 
at -num, U * fals (han) at (eje ok) vit
num, se Falla 9. tu v. ok sialfs hans 1. 
sæx i. tolf manna ejer, Jry v. ok ater- 
tan manna I. Jrætolfter ejer (jfr. ofvf. 
under 2), SM* VM.* ganga tolf man
na ej mæj -num 1. ok tvænni v., VG.* 
(u. Ejer). lati sea ej sin ok v. sin, fore 
Jætta vitsord skolo æi v. fore (n. ej) 
ganga, orkar æi (n. tvem) -num ok (n. 
tolf manna) ej, VM* 5) vitnens ed. 
stava v., sværia v. (a man), U.* ganga 
v., St. R. 26: i. i -num vara 1. standa, 
tylfta eja æftir sin v. sværia, fiughur- 
tan manna ej æftir sin v. ganga, Je sum 
(för) svoro i -numin, ÖG.* v. brytas ater 
ælîer ejar (jfr. ofvf. under 2), vari sva 
Jræl i -num, VM.* Ja ær (för æro) ok 
v. ogild, VM. II. pg. 18: pr. v. ganga a- 
ter, Chr. Tg. 21: l. tylfta ej æftir hvart 
-it fæsta, sværia tolf manna ej æftir 
hvart -it, o: efter hvar af två vitnen 
aflagd föred, ÖG.* vita, væria, værna 
mæj tvænni tylftum ok tvænni vitnum, 
a: två föreder med två vitnen i hvar 
föred, VG.* 6) bevisningsrätt (jfr. Vi
ta). VG. I. p. 17, om ej v. där, såsom 
på två andra ställen uppenbart är för
hållandet, är skriffel för vitu (se Vita 
1, 3), jfr. II. p. 52. — Jfr. Aftækta-, 
Asynar-, Aterfangs-, Bolags-, Bræja-, 
Bygninga-, Doms-, Ejar-, Fals-, For- 
bujs-, Forfalls-, FriJ-, Fæmta-, Giftar-, 
Hærajsjings-, Köp-, Lans-, Lejsna-, 
Liks-, Lofs-, Lyktar-, Lysninga-, Nijia-, 
Ofhalds-, Ortar-, Skrok-, Skærskuta-, 
Sköta-, Sokna-, Syna-, Vista-, ping-, 
Ærf Jar vitni.

Vitne lös, adj. som är utan vitnen 1. 
föred (om tylftared, jfr. Vitni 2, EJer). 
dyli mej tolf manna eje -som, VG.*

Vitnis byrth, f. = vitni 2. Sk.*
Vitnisbær, adj. (af vitni bæra) vit— 

nesbär, som lagligen kan vitna i rätte
gångsmål. U.* ME.* Chr.*
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Vitnis gilder, adj. = vitnis bær. VM.*
Vitnis kuna, f. vitnesqvinna, qvinna 

som är tillstädes såsom vitne (då barn 
födes). G.*

Vitnis mal, n. mål, hvari käranden skall 
med ed bevisa sitt påstående. U.* SM.* 
H.* )( duls mal, ME.* St* Chr. Tg. 20: 
l.jfr. 19:1. all v. aghn bolfast vara, a: 
i allum -lum aghn vitni bolfast vara, U.*

Vitnismajer, vitnisman, m. vitne. VG* 
ÖG.* U.* SM * VM.* H.* Bj.* ME.* Chr. 
Tg. 21: pr; Tj. 19, 20. fulder v., VG.* 
tve -mæn fylla se tolf manna ej», a: de 
två vitnen som hafva svurit iföreden, 
stå qvar i den därpå följande tylftar- 
eden, och inberäknas i 1. fylla antalet 
af de tolf männen (jfr. EJer, Tylft), 
VM.*

VitorJ, se VitsorJ.
Vitra, v. a. (Isl. uppenbara) 1) kun

göra, tillkännagifva. ÖG.* v. ramarka, 
utvisa livar råmärkena äro nedsatta, 
ÖG.* 2) bevisa, v. mij skri, G.* v. sik 
til værja &c., a: bevisa sin rätt till &c. 
ÖG.*, där andra hss. för vitra hafva 
viter.

Vitskaper, m. vetskap. Chr.*
Vitskustir, m. pl. 1) = vita 4. aghi 

-ti meth threm præstom at han &c. Sm.* 
gæti Jet -te meth frsendom sinom (n. 
med tolf fränders ed) .. viti thet 6cc.; 
thet aer hans v. (n. att bevisa med tolf 
mäns ed) at han gaf &c. Sm.* 2) = vi
ta 7. biskoper agher vald ok -te gæra 
&c, gæti husfru -te sinom bonda at hal- 
da, Sm.* giæti then -ti enom haver He
re, tha a then -ti biskoper fylghe, a: 
den har rättighet att blifva antagen till 
kyrkoherde, Sm.*

Vitsorj (vitorj, G.), n. (Isl. vitorö, 
vetskap, kunskap) I) = vita4. VG.*ÖG.* 
U.* SM * VM.* H.* G.* vald ok v., allitt. 
VG. II. Add. 11: pr; SM.* VM.* værn ok 
v., allitt., vitsord att fria sig med ed 
(jfr. Asker), VG.* vald ok værn ok v.,

VG. II. Add. 11: 6. han a 1. Jæt ær hans 
v. (at) vita, dylia, væria &c. ÖG.* U.* 
SM * VM.* Sm.* Chr. H. 13. havi v. ok 
væri sik, VM.* Jan hafi v. sum vers,
G. * han a !. Jæt ær hans v. mæj (tvæg- 
gia manna &c.) eje 1. vitnum &c. ÖG.* 
SM.* VM.* H * G.* ME.* jfr. MJ, Nijiar 
ejer. Jiuver écc. ær vi Jer v. I. til -Ja 
komin, o: får värja sig, ÖG * U.* SM.* 
VM.* H.* ME. pj. 3: pr. manni gifs (vald 
ok) v., U.* SM.* han taker v. up, se 
Up taka 3. giva manni v., inedgifva ho
nom att värja sig, ÖG.* döma dom til 
eja seller -Ja (då dessa ord ej kunna 
beteckna olika saker), U.* arve &c. skal 
hava I. aghe sama v., o: svärje det sam
ma, ÖG.* vinin a Jsessin v., o: må svär
ja detta, ÖG* v. standi fore hanuni, 
rättigheten att värja sig med ed till
kommer honom, U.* VM.* ME.* stande 
nei fore hanum ok v., o: rättighet att 
med ed bestyrka sitt nekande (jfr. A- 
sker), SM.* standi a sinum -Jum, a: 
värje sig, U.* SM * ME.* mæt standi 
Jry laghjing Jem til -Ja &c., a: att 
han under tiden må utföra sin bevis
ning, U. pg. 3: pr. havi væriande v., a : 

rätt att värja sig, SM. M. 10: 2; VM.*
H. * Ja gifs fastum &c. (vald ok) v., a : 
köparen &c. har vitsord (då, genom en 
bild, vitsordet tillägges bevisningsined- 
let i st. f. den som eger däraf begag
na sig), U.* SM.* VM. II. J. 4, 11: pr. (jfr.
I. B. 5: 1. not. 10.); ME. Egn. 23. hafi v. til 
fygura slegha, a: rätt att bevisa att han 
fått fyra (men ej flera) slag, G.* haver 
lof eller legho iiri sik vari v. hans, n. 
att bevisa alt han fått lof 6Cc. SM. B. 
10: i. han ma eig stiæla til v. æller ræ- 
na, man ma aldrigh sik ræna til -Ja, 
få bevisningsrätt därigenom att man ge
nom stöld 1. rån satt sig i besittning 
(jfr. Ræna 1, och nedf. under 6), VG. 
II. p. 58; ÖG. Vins. 4. havi forlöpit si
num -Jum, a: då han rymmer med qvin-
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nan blir eden, hvarigenom han liade 
friat sig från anklagelsen, ogilSig, så
som det förklaras genom de följ. or
den: ejrin gange ater, VM.* tappa si- 
nuin -Jum, förlora sin bevisningsrätt 
(mot hemulsman), U.* (Jset) komber 
egh lîenger til hans -Ja, det tillkommer 
ej sedan den anklagade atl värja sig 
med göjslu ej, ÖG.* 2) = vita 6. vij 
v. 1. til -Ja koinin, havi han v. sum til 
annars urfiselds, gifs Jörn vald ok v. 
Jser haghi haver uni hvserft, havi Jsen 
v. sum fyrra köpti 1. sum fastar fölghia, 
Jem gifs v. sum skipti giorje, havi Jsen 
v. i handnni haver 1. fieri (n. af fastar- 
ne) far I. minniing haver högre 1. sum 
takit haver, o: berättigad alt behålla 
jorden, VG.* U. V. 17:3; 20:2; SM.* VM.* 
H * Ja a han v. sum för haver vart, 
ii. att behålla del t visliga stycket, ÖG. 
B. 28: 4. aghi Jsen v. Iianda niiellum h., 
n. att behålla det som är gifvet, H.* 
aghe Jsen v. sum fyrra lyste, o: rätt att 
behålla bina, SM * kirkian a v. at var
ia eghn, se Varia, aghi v. sengin til Jset 
arf, SM.* Ja hali garjin v., a: den som 
ärfver gården (då genom en bild, lik
nande den ofvf. under 1 anmärkta, tin
get sättes i st. för personen, jfr. Gar- 
Jer 4), G.* 3) bevisningskraff. gar Jum, 
aum, tvestene &c. gifs (vald ok) v., enum 
stene gifs sengin 1. senkte v., U.* VM.* 
ME. B. 22: pr. garjer, aftsekt, stenmser- 
ki &c. aghi I. havi v., SM.* H.* aghi 
Jsen Jera 1. givande v., a: hans ord gäl
la som bevis om något är gifvet 1. hu
ru mycket, SM. G. 5: pr; VM. II. Æ. t): 
pr. 4) bevisning, standi Jset a Jses -Jum 
&c. 1. -Jum slikuni, gripa til -Ja, vseria 
sik msej samu -Jum, fylla v. sin, falla 
1. fallas at -Jum, &c. U.* SM.* VM.* ME. 
B. 17:10; pg. ind. 16. v. skal man fore 
gseld hava et.. annat.. Jri Jia &c., a : 
rättighet att göra och med ed bestyr
ka tre olika invändningar, VM. II. Æ.

20: i. fore Jsetta ytarsta v. skolo sei 
vitne fore ganga, a: i det sista af dessa 
fall skall föred ej gås, s. st. haver hse- 
rseje senkte af Jsessum -Juin fore sik, 
a: rättighet alt till försvar för sig be
visa någon af dessa saker, ME* Chr. 
I)rVl. 26: pr. havi liarja Jing firi sik 
til -Ja, till alt utföra sin sak, SM. pg. 
4: 3. nsemna sik til -Ja, uppgifva sin 
bevisning som han ämnar utföra, se 
Nsemna 1. 5) = vita 5. ÖG. Va J. 20: i ; B. 
1: 4. not. 12; 2: l. Jsen a v. sum byggia 
vil, sum innan setta vil vita, sum til iam- 
naja vil dela, Jörn gifs (vald ok) v. ser 
skipta 1. byggia vil ficc. ÖG.* U* SM.* 
VM.* H.* ME. Æ. 12; B 26: 5. Ja a Jön 
nsemdin v., Ja aghu Je v., deras yl- 
rande gäller, ÖG. Kr. 16: l, 2. aghe Jsen 
(n. taki) v. vseria vil, a: hans ytrande 
gäller, SM. pg. 5: pr. havin Je v. ser 
biskope fylghia, x. deras val gäller, VM.* 
iseinna msej -Juin, VG.* 6) = vita 7. 
han a v. giva ut, inne halda, &c., vari 
Jset v. hans, Ja gifs Jem V. barna gojs 
at raja, vald ok v. ater taka, köpa, 
&c. ÖG. ES. 1; i. not. 67; U* SM.* VM* 
ME.* Jses havi han v., därtill har han 
rättighet, SM.* Ja aghu Jer v. sum 
skajalöst gita byght andrum, o: rättig
het att bygga qvarn, ÖG.* ME.* Jön 
gamhla avserkanin (o: dess égaré, då 
linget nämnes i st. f. personen, jfr. ofvf. 
under 1 och 2) a v. nyu avserkum ryva, 
ÖG.* ME.* hamarskipt havi sengin v., a : 
ingen har rätt alt yrka bibehållandet af 
sådan delning, SM* forne vseghar ok 
gambla broar agha v. hava, de hafva 
rättighet atl underhållas, o: de som de 
tillhöra, äro skyldige att underhålla 
dem, SM.* gifs öjis hy vald ok v., o: 
den som eger jorden har rättighet att 
yrka byns erkännande såsom särskild by, 
VM.* Ja ser Jset hans v. ok vari vär
jer, då har han samma rätt att anses 
som frikänd som om hela nämnden ha-
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de friat honom, ÖG.* havi han v. halft 
gærjer, o: rättighet att vara fri för 
tilltal 1. ytterligare påståenden, )( haldi 
botum uppi, SM.* havi lænsman ængun 
v. um saramal, »: rättighet att anställa 
åtal därom, VM.* havi v. at fa lagh 
seller pænninga, VM.* havi vald ok v. 
sum qvar siter, n. att bruka den gamla 
vägen, VM. I. B. 19: 3. hanum gifs v. til 
skipt, han har rätt alt fordra skifte, 
VM. II. Æ. 10: 3. vari v. hans, n. att sva
ra, VM.* vari Jæt v. hans, n. att väd
ja, VM. II. pg. 19. havi Jæn v. dö Juin 
fylghir &c., a: rätt att anställa åtal och 
fordra böter, H.1* han far ai v. fram- 
mar Jan &c., han har ej rätt att fordra 
mer än &c. G.* Ja hafr Ju v. sum ater 
leijer, du som återlemnar trälen har 
rättighet därtill, o: du har rätt att åter- 
lemna honom, G.* Ja haver hin v. sum 
at laghom seldi, a: rätt att påstå alt 
köpet skall bli beståndande, G.* utan 
han ræne sik til -Ja, om ej hans på
stådda rätt (att taga afrad) grundar sig 
på en besittning, hvari han med våld 
satt sig (jfr. ofvf. under I), ME.* St. J. 
13:1. — Jfr. Vitu orj.

Vitter, se Vinter.
Vittia, v. a. m. gen. (Isl. vitja) besö

ka, bese, prov. vitja. v. bos, VG.*
Vitulös, adj. 1) ovetande, v. ejer, ed, 

hvarigenom nämndeman förklarar att 
han icke vet om den anklagade är skyl
dig 1. oskyldig, VG.* 2) som ej har 
vitsord (se Vita 4). VG.* v. iorj, så kal
las ett åkerstycke som någon eger i 
en annan by, men hvars gränser ej 
äro utmärkta genom renar och ste
nar, VG.*

Vitulösa, f. det tillstånd 1. fall, då man 
ej har vitsord (se Vita 4). Jrear æru 
Jiufs -sor, a: fall då tjuf ej får värja 
sig med ed (giter sik orjiufa giort), 
VG.*

Vitu orj, n. = vitsorj 1. VG.*

Vitvillinger, m. (af villa) vettvilling, 
afvita människa. U.* SM.* VM. II. Kr. 13: 
pr; J. 7, 9, 12 ; H. J. 8:1; ME.* St.* Chr. 
J. 16. Jfr. Vijfærlinger, Galin.

Vixl, se Vigsl.
ViJ, vijer, præp. m. acc. 1. dat. I) 

vid, invid, bredvid, v. garjs lij, asku- 
bæk, træ, landamære, handvita, ren, æn- 
da, by &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Bj.* 
G.* Sk.* St.* synis odder v. und, se Od
der. hand 1. foter hænger v., a: vid ar
men 1. benet, VM.* komber spisell v. 
(n. sæj hans), SM.* byggia v. annan, 
bo tillsamman (i samma by), U.* Jfr. 
Vijerbo. taka man v. drap, takin v. (n. 
gærning), se Taka 9. gripa man v. ra- 
förning, gripiu v. (n. gærning), SM.* 
vara v. unifærj, gif, köp, skipti, ej, va
ra närvarande därvid, VG.* SM.* VM.* 
St.* v. vara, abs. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H* Bj.* G.* Sk * St.* kona ær v., 
o: sitter i boet, Sk.* vil han ey v. vara, 
o: blifva qvar, Sk.* varæ baje v. bon- 
dæ sin ok v. eghn sinæ )( skiliæs v. &c. 
Sk.* ær v. Ja &c., o: är med 1. del
tager i kyrkbyggnaden, Sm.* vitnis ku- 
nur 1. granna v. hafa, G * thet sum lig
ger iæmt v. annars, se Jamt. utan v., 
utanför, se Utan vijer. ute v. garj boa, 
a: utanför, VM.* a brej v., se Brej. 
sitia v. svar, se Sitia 1. vara v. værn, 
logh, vitu, vitni, væriæ, se Værn åcc. 
bræster hun (n. klukka) v., a: därvid, 
då hon faller, VG.* ingin hus gör han 
v., han gör ingen ting vid husen för 
att underhålla 1. reparera dem, VG. II. 
Forn. 38 ; III. 50. man v. (n. kaup) halda, 
G * vil man ey halda v. (n. köp), Sk.* 
qvæja 1. sighia ia 1. ne v., a: vid det 
som säges, se Qvæja, Sighia. givæ ia 
v., Sk. I. 219. ganga v., se Vijer gan- 
ga. bæra Jryt v., se pryter. koma ne, 
köpruvi, lykt &c. v., se Vijer koma. 
varja var v., se Var. man v. vara, se 
Vara, v. a., ViJ vara. v. fas, vederfås,
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se Fa 2. sia v. sakitni, se Sea 1. hvart 
brut v. sik, o: för sig, hvart särskildt 
bro U, Chr.* liggia ï. tolf &c. marker, 
se Liggia 5. kænnas v., se Kænna 8. Jfr. 
Binda, Laghbinda, pryskas. 2) med (eg. 
tillsamman med). liggia, læggias, gæra 
lægher ). hor, bava hialæghi, atia 1. ægha 
1. bava barn, fa pv barn v. kunn, VG.* 
ÖG. Æ. 14, 25:1; 26; G.* Sk.*;jfr. Gæta, 
Likanii. man ær barnmjnder v. kunu, Sk.* 
ægha sin vilia 1. spilla sær v. ko &c. 
VG.* göra stapva 1. köpriif, bryta stæin- 
nudagb, bæra til skiptis, taka halft &c., 
afhænda sær iorp &c. v. annan, VG.* 
ÖG.* U.*(4); SM* VM.* H.* Sk.* MR* 
St.* jfr. Köp, Köpa, Jamka, Skipta. fri
per v. svia kunung, G.* han atti oro
star v. sveriki, VG * brytas v. konu, 
sættas v. man, bærias, hittas, köpas, ta
las, æghas v., se Bryta 8 &e. byggia 
v. ræt ok lagh, minna æn han sik hul- 
pit gitcr v., liva v. npsala ôpa, SM.* 
burghan v. byamen, mais v. (n. tungu) 
at niaiita, lita v. priar marker, G.* laiti 
v. lerpan man, o: söke (lillåtelse) hos 
presten, G.* Jfr. Dela, Skilia, Tala, Vigh- 
ia, Væpia. 3) mot (i god 1. ond me
ning, erga, contra), göra ran v. man, 
pen sum ranit var v. giort, VG. IV. 19: 
l. sum pæt ær (n. sum) v. han varper 
giort, ÖG.* liafa illan vilia v. man, gie- 
ra main v. man, G.* harder v. leka ok 
lærda, VG.* rætto fölghia &c. v. fati- 
ka ok rika, v. svennen, vardha brutli- 
ker v. kunung, ME.* Si * v. liki, husli, 
hals ôrum, lani &c. taka, emottaga, VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* H.* Bj.* Sk.* jfr. Vi- 
Per taka. sælia iorp v. lösom örom, VG. 
I. J. 3: 4. gôræ pæt samæ v. sin barnæ 
börn, um pe hafpe sva giort v. han &c. 
Sk.* Jfr. Bryta 5, Misgöra, Mæla, Ora. 
4) i förhållande till. saker (at markum

J»rim&c.) v. biskiip, saksökandan &c. VG.* 
)G.* sæka sik (at prim markum) v. man, 
(mal) lanper i toif marker v. landa, &c.

VG* G.* vari friplös v. alt hærapet, 
se Friplös. böta v. konung &c., se Bö- 
ta 4. lösa (sik) v. konung &c., se Lösa 
5. c. löse skadhan v. malsæghandan, St.* 
sætta 1. vægia v. annan, se 8ætta, Væg- 
ia. rætta sik v. gnp (jfr. Rætta 6), 
ÖG.* havi forgiort sin ræt v. pen saka 
&c. ME.* St. Kg. 14; R. 9: l. vara qvitter 
ok lös v. borgan, Chr.* göra sin del 
lika godan v. hans del, o: i jämförelse 
med, Chr. B. 41: i. iæmnt v. sin byaman, 
n. i afseende på utskylder (ill staden, 
St.* 5) till. vændas v. kristendom, G.* 
v. vitsorp kornen, VG. III. 112; ÖG. Vap. 
33: i. v. lagh ok ne kornen, se Lagh 2. 
kallæ grannæ v., komæ v. fæprini, dö- 
mæ man v. iorpa værn, sværiæ man v. 
hæfp, Sk.* 6) v. betecknar den straff
påföljd, som är likasom fogad vid ett 
brott, 1. därmed sammanhängande, var- 
pa oqvcpins vitum v. tolf marka sak, n. 
om genom egarens vållande en männi
ska blir af dem dräpen, G.* v. lif ok 
gotz, Sk.* v. XL 1. thre mark, v. XL 
mark bröthe, v. thet gotz &c. fortabelse, 
6cc. Sk.* v. bot XL marka &c., v. thrig- 
gia marka sak, v. hans 1. sina thre 1. XL 
marker, St.* v. III 1. XL mark, Chr.*

Vipa kaster, vipkaster (vip-, vepkast, 
Sk.), m. vedkast, vedstapel. U.* SM.* 
VM. I. M. 26: pr; II. M. 6:1; H.M.4:l;Bj* 
Sk*

Vipari, vipane, se Vit, adv.
Vipben, n. (Isl. viÖbein) nyckelben. 

Bj.*
Vipbinda, se Viper binda.
Viper (vith, Sk.), m. 1) skog. ægha 

frælst vip ok vatn, SM.* farvægher til 
vats ok vipar, VM.* sol ganger 1. ær 
undir vip, solen går ned 1. är nedgån
gen (eg. bakom skogen i väster, i hvil- 
ken hon vid nedgången synes sjunka 
ned), ÖG.* VM.*; om, såsom Ver. an
märker, detta talesätt brukas af dem 
som bo på skoglösa ställen 1. på öar,
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]. vid väslligt beiägna hafskusler, där 
solen synes gå ned i hafvet, så ar det 
klart alt det användes i oeg. mening 
och utan afseende på bem:en af o. vi- 
Jer, och man behöfver därför icke, så
som Ver., antaga att de som så an
vända delta talesätt, med vid verkligen 
mena hafvet, I. att d. o. då skulle be
tyda vidd; lika oriktigt är det då Ih., 
som rätt förklarar ifrågavarande tale
sätts eg. bem., och, lika med Ver., åbe
ropar det ännu brukliga: solen går i 
skogen, likväl härleder o. vi]) i anf. ta
lesätt från elt dik(adt ord vide, som 
han öfvs:r: ceelnm, horizon (Gl. II. 1087, 
2005). Detla ord igenfinnes i många 
skogars namn, se t. ex. VG. IV. 11: 1. 
2) särskilda trän (huggna 1. icke hugg
na). ÖG.* Jfr. Aldili-, Döf-, Dö])-, Uald-, 
llndirvijier. 3) stycken af nedhuggna 
trän, ved. G.* Sk.* St.* Chr.* lass viÿar 
(gen.), VG.* a vids væghna eller an
dra thinga, i anseende till där förva
rade trävaror 1. andra (brännbara 1. eld
farliga) ting; så synes detta äfven af 
Locc. och T. öfvsa en hafva blifvit för- 
stådt; dock kunde det antagas att vids 
vore gen. af vidd 1. vidder (såsom någ
ra hss. hafva vidleks), då de anf. or
den borde öfvs:as: för del ringa utrym
mets 1. andra orsakers skull, St.*

Vi]>er, præp. se Vi]).
Vijeratta, f. (af æghas viÿ, se Ægha; 

Isl. viÖråtta, viöreign) strid, tvist. G.* 
Jfr. Vidheratto man.

Vidheratto man, m. = vlÿerdelu maÿer. 
ME.*

Vi]>er band, n. (af vijier binda) be
visning hvarigenom svaranden förvin- 
nes. æptir -dumin, = hvart æptir sinom 
vitnnm (se Vitni 1), U.* all v. vite intil 
hans &c., alla bevisningar, o: i alla mål 
där käranden skall föra bevisning mot 
svaranden, skall han ice. VM.*

Viÿer binda, vi]) binda, v. a. (af bin

da 4) öfverbevisa. man (mæ]> vitnnm) 
v., U.* SM.* VM.* ME. pg. 20: 2; 28; 
DrVl. 42: 1; St. R. 10; DrVI. 2:1; Chr.* 
eig orka v., abs. St. Kg. 16: 5; Thj. 19: 
i. -hund i ii ma*]) tvseggia manna vitnnm, 
Bj.* v. man mæÿ tvæggia manna 1. tvem 
vitnnm (ok toll' manna e])e), ma*]) tvem 
ok tolf, mæ]) faun mannum ok siælver 
han siætti, mæ]) siæx mannum, U.* SM.* 
VM.* G. 18: pr; St. DrVl. 2: pr. -bundin 
mæ]) tolf mannum, a: nämnd, VM.* tolf 
inæn binda man vi]> (mæ]) eÿe siniim), 
U.* tolf sanninda ma*n skolo ])em v., 
VM.* Jfr. Vijer band.

Vijerb o, m. en som bor tillsamman 
med en annan (viderboende). vijerbo 
(gen. pl. för -boa) balker, a: om för
hållandet mällan dem som bo tillsamman 
1. äro delegare i samma by; benämnin
gen förklaras af orden : huru hvar skal 
vi]) annan byggia, U.* H. V. rubr.; c. 24: 
3. Jfr. Vidherboande.

Vidherboande, adj. och in. viderboen
de, eg. den som bor tillsamman med 
en annan (jfr. Vijerbo) ; den som jäm
te en annan eger ett hus, så att hvar- 
dera har sin del af huset. St.*

Vidherbyggiande, m. = vidherboande. 
St.*

Viderböra, v. impers, vederböra, böra 
ske. Chr.*

Vi]>er delas, v. dep. tvista inbördes. 
VG. II. A. 1; ÖG.*(u. Dela); U* (Dela); 
SM.* (Dela) ; VM. I. pg. 3:1 ; H. M. 31: 3; 
ME. Æ. 2:1 ; 3 ; B. 24: pr ; St. G. 3: pr ; Æ. 
2: i ; 3; Chr.* delis vi jer garder ok rin- 
nanda vatn, delas viÿer ÿræstene ok ring
rör, om tvisten består däri, att å ena 
sidan gärdsgård och å den andra rin
nande vatten &c. påstås vara bolstada- 
skäl, SM.*

Viÿerdelu inaÿer (-man), m. vederde- 
loman. ÖG.* SM.* ME.* St. G. 16; Chr.G. 
21 ; Tg. 23, 41: pr.

Vidherfangs mæn, m. pl. (Isl. viÖrfang,
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”det at have med at bestille”, EJ.) män 
som hafva med hvarandra att sköta; 
förekommer om dem som gjort köp 1. 
skifte med hvarandra. ME.*

Vijer ganga, vij ganga, v. a. m. dat. 
vidgå, erkänna, bekänna. VG.* ÖG.* U.* 
SM * VM * H.* G.* Sk.*(u. dangæ); ME. 
B. 9:5; 12:1. v. sak Jerre, drapinu, gærj 
sinne, barni 4cc. VG. II. p. 30; ÖG.* U.* 
SM.* ME. DrVl. 37: l. ganger (n. Jaen) 
vij sum a, erkänner den som eger fä
kreaturet alt det är hans, VG. I. FS. 6: 
l. -git (n. barn) a Jingi, (oäkta) barn 
som af fadren blifvit på tinget erkändt 
som lians, VG.* Jor han eig v., o: om 
han ej vågar (för sitt samvetes skull) 
erkänna att hans förut gjorda angif- 
velse om slägtskap med hustrun är san
ningslös, VG. II. G. 14. -ger Ju vij ai- 
num (n. slegi), G.* medh siex manna 
edhe v., själf erkänna huru mycket han 
emottagif, och med sex mäns ed be
styrka sin uppgift (n. att han icke e- 
mottagit mera), St.*

Vijerganga, f. erkännande, bekännel
se. ÖG.* ME* Chr. DrVl. 26: pr. göra v. 
a tiund, erkänna att man är skyldig att 
gifva tionde, U.* VM. II. Kr. 6: 7.

Vijergangu ma Jer, m. en människa 
som bekänner (ett af honom begånget 
brott). ÖG.* krævia -mansins, fordra 
att häradet skall framskaffa dråparen 
som bekänner gärningen, ÖG.*

Vijergæld, -giald, n. betalning, ersätt
ning, det som gifves i betalning 1. by
te vid köp 1. skifte, (vedergällning). ÖG.* 
SM.* St.* fa mæj fnllnm -dum, ÖG.* 
Jæt ær egh v. hans fear, o: något som 
han fått i betalning for sin egendom 
(som han sålt), ÖG.* hvar Jera a an
drum værd aeller v. leja, o: då en bro
der 1. slägting, som har köpt jord i 
börd, måst åt en annan, på grund af 
dennes lika nära bördsrätt, afstå en 
del däraf, skall han af honom hafva

betalning for denna del (jfr. Hindra), 
SM.* upbæra værd eller v. i köp eller
skipte, taga betalning (för jord) i köp 
1. annan jord i skifte, o: sälja 1. bort- 
skifta jorden, Chr.* um ey æru v., om 
ej annan jord finnes, som blifvit tagen 
i ersättning för den förytrade jorden, 
Sk.*, där de anf. orden förklaras genom 
Lat. texten II. 35: si non alia demon- 
strentur prredia quce pro membris (o: 
agris alienatis) fnernnt commutata. re
dit a eller ræt v., St.* vissa medh fullo 
v., o: med ställd säkerhet för full er
sättning för hvad som af godset kan 
gå förloradt 1. försämras, St.* Jfr. v. a. 
Vita 1.

Vidhergöra, v. a. göra vid, hjälpa, rät
ta. St.*

Vijer hætta, vij hæta (vijr heta, G.), 
v. a. äfventyra, våga, förlora. Jaen sum 
sinu (n. ho) haver v., den som själf har 
egendom att våga 1. förlora, ÖG. Dr. 3: 
pr. Jaen (n. sum) ænkti 1. aengu haver 
v., a: ej har tillgång att betala böter 
till hvilka han blir dömd, U.* SM.* then 
sva litet haver v., a: alt betala gäld med, 
Chr.* (lagha) botum v., vara förfallen 
till böter, böta, U. V. 1: 1; 14:12; 20: 3. 
not. 58; 22:1 ; SM.* ME.*(u. Hæta). hæti 
vij Jrim rnarkum 1. örum 4cc., a: böte, 
VG.*(u. Hætta) ; ÖG.* (Hætta) ; U. Kk. 12: 
l; VM.* Bj * G * ME.*(Hæta). hæti vij 
tolf marker, sæx öra, 4cc. VM.* ME.*(u. 
Hæta); St. R. 5: 1; Chr. G. 4: pr; 16; B. 3: 
7. 6cc. hva sum . . tapar væj sin hæti 
vij XL rnarkum, förlore 40 marker, hvar
med menas vadepänningarne, hvilka så
ledes i det fallet skulle utgöra denna 
summa (= vari fallin at Jrim 1. atta 
rnarkum, se Falla 5), VM.* hætti sliku 
samu vijer, böte lika mycket, VG.*(u. 
Hætta). hætti vij sva mykli leghu 4tc., 
böte så mycket som den legan han skulle 
hafva fått, VG.* (Hætta). have vither at 
hætte hus ice. Sk.* utan han heti vijer
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beji lassi ok siex oyrum, o : både för
lorar lassel hvarmed ban farit ocli ho
ler &c. G. 6: 2. Jfr. Vederhettig.

Vijer koma, yijkoma, A) v. n. 1) kom
ma tillstädes. ÖG. Vins. 6: 3; U.* VM.* 
Sk* ME.*; men VM. I. B. 35: l. har ge
nom sk ridel nijir för vijnr. komber 
vijj baji lin ok lækir, om läkare måste 
infinna sig och förbinda såren, VM.* 
Jæn vagh han ær -komin, den väg hvar
på lian är kommen i slägten, den sida 
(fädernet 1. mödernet) på hvilken han 
är besläglad, Sk.* ÿæn kuniber illa vi- 
Jer, råkar illa ut, kommer i svår be
lägenhet, Sk.* 2) inträffa, ske. Jær kom- 
ber æi lykt vijer, där är ej saken slu
tad, U.* VM. II. pg. 14: pr. spiæll koma 
vijer, SM.* 3) förmå, kunna (göra), 
sum han -komber, sum Je -koma, så 
godt som han förmår 1. de förmå, U.* 
SM.* VM. II. Kp. 12: 2; H.* sum han vi- 
Jer ma koma, G.* huru han -komber
1. Je -koma, St.* böter taka epter thy 
han -koinber, o: så som han kan få, 
St.* nar han kan först v., Ghr. Kg. 26:
2. B) v. a. 1) göra att någon kommer 
tillstädes, framskaffa, kuinini veder kö- 
pæ sin, Sk.* 2) komma ål, träffa, sva 
at (n. det som blifvit kastadt &c.) hvar- 
ghin -komber &c. Chr.* han komber 
egh hinum vij, han kan ej träffa ho
nom, ÖG. Vins. 8: pr. han komber lykt 
vijer, han gör slut på saken, U. pg. 7: 
pr; VM. II. pg. 14: pr. 3) komma till att 
göra, lagligen kunna göra. (han) kom
ber egh ne, köpruvi, laghum, dulum, 
lösnom, vilz eje &c. vij, han har ej rätt 
alt neka, att rifva köpet, &c. VG. I. R. 
5: 3,4; J. 2: pr; FB. 11:1; II. J. 1 ; IT. 27; 
Add. 11: 6; ÖG. Vap 32: 3; B. 7: l. ko
ma dulum v., se Dul 3. han kommer 
vidh ingse loghæ, Sk.* kummi aldrigh 
andrum botum vijer, o: han får al
drig försona sitt brott (1. undgå lands
flykt) genom att erlägga böter, Sk.*

han skal eig andrum botum v., han får
ej böta och därigenom undgå döds
straffet, St.* komi engum botum vidher, 
d. s., Si. Sk. 5; Eds. 23: 2; DrVl. 1: pr; 
Chr. Kg. 26: l. han kumber iarn vijer, 
honom tillåtes alt fria sig genom att 
bära järn, Sk.*

Vijerkænna, f. försök att tillegna sig, 
med påslående alt man är égaré af ett 
ting. böta fore -nuna, U.*

Vijer kænnas, vij kænnas, v. dep. 1) 
vilja tillegna sig, påslå vara sitt. kæn- 
nas vij iorj, skogh &c. ÖG.*(u. Kænna); 
U. V. 17: 3; SM. J. 14: pr; B. 19: 3; 30: 1; 
Kp. 3: 1; M. 22: 3; ME. B. 29: 1. v., abs. 
U. J. 19; SM. pj. 15; St.* ME. pj. 31. tver 
kænnas vij et köp, o: vilja tillegna sig 
det köpta tinget såsom af dem båda 
köpt (jfr. Köp 5), ÖG. Vins. 7: 5. vil byr- 
Jaman v., o: göra jorden till sin, kö
pa henne, U.* ængin laghlika -nis, o: 
säger sig vara égaré och bevisar sin 
rätt, ME. pj. 36- vil hvarghin Jera v., 
om ingen af parterna vill erkänna så
som sitt det vid köpet 1. skiftet i hem
lighet undantagna godset (aftökis fæ), 
SM. Kp.. 12:2. 2) igenkänna. VG. I. p. 
13; II. p. 46. -nis vij at slikt ær mik 
(daf.) hviirvit, han känner igen (tjuf- 
godset och säger) sådant &c. ÖG. B. 37: 
pr. 3) vidgå, erkänna. U. Æ. 10:2; M. 
43. 1 ; SM. Kp. 9: pr; M. 23: 3; pg. 9:3; H. 
M. 14: i; Bj.* St. Thj. 1: pr. kænnas vi
jer drap, gærning, brut &c. U. M. 9: 2 ; 
46, 47: 5 ; pg. 9: 2 ; SM. M. 22: pr; pj. 11: 
1 ; VM. II. M. 26:17; H. Kk. 19: pr. not. 37 ; 

M. 38 ; Bj. 14:7 ; ME. DrVl. 28 ; St. Kg. 11: 
pr; Chr.* vir kænnums Jær vijer, vi 
erkänna det, VG. IV. 19: pr. karl ok 
kununger kænnas vi J (takit), » : erkän
na att de fått sina andelar af böterna, 
U.* v., abs. U. M. 8: pr; 9: 4; 29:1. 4) 
återtaga, återfå, kænnis hvar vij værj 
sit, U. J. 20: pr; ME. Egn. 33: l; Chr. J. 
30: 2.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 91
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Yidherkænneligher, adj. som kan er
kännas 1. försvaras. St.*

Yijier lagh, n. vederlag, ersättning; 
så kallas en bot af sex öre som, en
ligt G.*, den, hvilken på blot i mislan- 
ke för stöld, ville pina en träi till be
kännelse, förut måste erlägga till trä
lens égaré; men om något bevis fanns, 
kunde trälen pinas utan att detta ve
derlag gafs; om det förra fallet säges 
n. : tlia skal leggia fram v. ofresta inans, 
hvarvid sedan tillägges: byti VI oyra 
fyri baugband; om det senare åter: leg- 
gi engin v. fram, hvarvid tillägges: by- 
ti als enkti fe fyrir; det är otvifvel- 
aktigt att v., som i det förra af dessa 
fall skulle gifvas, i det senare däre
mot icke, ej är annat än de i båda fal
len omnämnda böter, hvilka i själfva 
verket icke voro böter för något be
gånget brott, och därför fingo namn 
af ersättning för pinandet, hvilket, på 
det nämnda vilkoret var tillåtet. T. 
öfvs. har twangh busse. Jfr. Vijerlags 
öre.

Yitlier lagha brut, se Vitherlteghis 
brut.

Yiÿerlags öre, m. ersättningspännin
gar; så kallas böter som erläggas af 
den som förytrat jord, men brister åt 
hemul, 1. ryggar köpet 1. skiftet. ÖG.* 
fulla ater, luka ut, mista &c. varji ok 
v., ÖG.* Anledningen till benämningen 
synes hafva varit den, att jordens ine- 
hafvare, som, då klander mot honom 
hade blifvit anstäldt, brast åt hemul, 
måste böta för åverkan till jordens 
rätte égaré, men om han ledde till sin 
fångesman, och öfverbeviste honom om 
förytringen, af honom fick ersättning 
för de erlagda böterna, hvilken därför 
kallades v. Detta förhållande upplyses 
af U., som i J. 20: pr. uttryckligen stad
gar att åverkan skall bötas af den som 
iorÿ haver farit, o: brukade henne då

hon blef klandrad; då vidare i §. 2. och 
4: 3. säges att hemulsmannen, som bri
ster åt hemul, skall böta ej blott för 
den olagliga försäljningen (gærsala), u- 
tan ock för åverkan då sådan egt rum, 
kunna dessa stadganden ej förenas an
norlunda, än alt de böter för åverkan 
som åläggas hemulsmannen, äro en er
sättning till inehafvaren, hvilken jorden 
blifvit frånvunnen, för de böter som den
ne hade måst erlägga (ill jordens égaré.

Yiÿerliki, m. vederlike. VG. II. Add. 
9: i. Jfr. Riddari.

Yijierliker, adj. jämnlik. ME.* Chr.*
Vidher læggia, v. a. sammanlägga 

(gods) till bolag. Si.*
Yijerlteghi (vidherlag, -laghe, m., -la

gha, f. Chr.*), n. 1) sammanskott af 
pänningar 1. annan egendom för gemen
samt ändamål, læggia v., VG.* gældi 
ut -gliet, a: godset som är emotlagef, 
s. st. 2) förening till gemensamt arbe
te I. för annat ändamål, ganga i v., n. 
för kyrkbyggnad, Sm.* læggia v. um 
hiorÿhald, ME.* Chr *

Yitlierlæghis brut, vitherlagha brut, n. 
böter (af tre marker) för försumman
de af gemensamt arbete. Sm.*

Yidherlægning, f. bolagsgods, i synn. 
främmande egendom som man i sådan 
egenskap inehar. taka v., emottaga en 
annans gods och sammanlägga det med 
sitt eget såsom bolagsgods, St. Kg. 15: 
5, 8. böte .. the v. han haver utan til 
takit ok sina siælfs (n. v.) ther til vi
dher laglida, hava (nokors mans) v., ha
va sit (eghit) ok sina v. (o: sin enskil
da egendom och sin del i bolagets) til 
tiughu 1. XL marka, doblar nokor sina 
v. bort taki then ater hona a, &c. St.* 
Till förklaring häraf meddelar T. öfvs. 
af St. tr. 1709 vid Kg. 15, s. 18, denna 
anmärkning: ”vorzeiten der gebrauch 
gewesen, dass der kauflfleuthe diener, 
wenn sie bey ihrem herrn ausgedienet,
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als junge anfanger, umb den kautfhan- 
del desto leichter und gründlicher zu 
erlernen, mit andern zu erst in compagnie
handel treten, und ihr vermögen dazu 
einbring en musten”.

Yidherlscgs man (vitherlags man), in. 
bolagsman. St.*

Yijer mund, f. en gåfva af Ivå mar
ker som i visst fall gafs af brudgum- 
ine (ill bruden såsom ersättning för 
omynden. ÖG.* I L. Burgund, til. 66, 69, 
86; Add. 1:14. förekommer wittemon i 
bem. af en gåfva som af brudgumme 
gafs till brudens slägtingar. Jfr. Hit. 
Gl. oo. widem, widemut &c.

Yijcrinscli (vedermsele), n. (Isl. viÖr- 
mæli, viftmæli, samtal, svar) 1) svar, 
svaromål (inför rätta), koma til-lis, St.* 
Jfr. Yedermærke. 2) vedermäle, tecken, 
bevis. SM.* ME.* Chr.*

Yidhermselis panter, m. pant som ta- 
ges af någon till bevis. v. at the lan
ger sitia See. Si.*

Vijer sigliia, v. a. m. dat. I. acc. afsâ- 
ga sig. VG.* H.* Si.* v. köp, rygga kö
pet, om säljare 1. köpare, Bj.*

ViJ>er skipli, se Yijskipli.
Vijerstadder, adj. närvarande. U. Kk. 

14: pr. n. 39; SM.1*
Yidliersætia, v. a. = vijer hatta. SM.* 

Sk. IV. 57. notl. 54, 60. sati hseraj vij 
tolf marker &c., a: förlore, n. om va- 
det tappas (jfr. Yijer hætta), ME. B. 24: 
pr; Chr. B. 29: pr. Troligen har satia i 
denna sammansättning tillkommit i st. 
f. hatta, sedan det senare ordet börjat: 
blifva okänd!.

Vijer taka, vij taka, v. a. 1) emottaga. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM * Bj * G.* Sk.* 
Jsen sum -ker, o: skall emottaga eden, 
ÖG. B. 48. vilia barn v., vil han ayv., 
o: emottaga och underhålla fader &c. 
U* H* ME. Egn. 34: pr; St. J. 15:1. taki 
ther vidher, o: emottage rättigheten att 
drifva handel, St.* taki vij halve skript

(jfr. Skript 3), Chr. Tg. 26: 2. taka vij 
bana i. bana sak, emottaga anklagelsen 
för dråpet, a: erkänna dråpet, se Bani 
3, Bana sak. vil han egh v., a: vidgå 
att han sålt 1. gifvit det klandrade tin
get åi den andre, ÖG.* ma egh v. at 
osnrnu, a: vinen, som ej framskaffat 
säljaren, skall ej emottaga saken, 1. stå 
till ansvar, om ej köparen med ed styrkt 
att han varit vin, ÖG.* Jfr. Vij 3, 
Skiauja. 2) antaga. G.* ME. Kg. 5:7. 3) 
åtaga sig (alt göra något), v. at fylgia 
écc. G.* 4) taga vid efter en annan,
fortsätta, Jær aghu sudhermæn v., n. 
efter Uppländingarne, U.* ME. Kg. 7: 1. 
si Jan taki angermsen vij», a: fort sätte 
skjutsen, H.* ther til bönderne vidh taka, 
o: till del stället där böndernas andel 
i bron vidtager, St.* Ja taker han vi
jer, o: ansvaret öfvergår på honom, 
G.* 5) = taka 9. varda takin a fserske 
gerning, Chr.* Jfr. Bar 3.

Vijer taka, f. emoltagande (af tjuf- 
gods i förvar). H.*, där dock meningen 
möjligtvis varit att efter -ku tillägga 
Jiuf.

Vijertaku JiufnaJer, m. emottagande 
af tjufgods i förvar. SM.* Jfr. Vijer- 
taku Jypti.

Yi Jer tak u Jiuver (vithertakx thiuf, Sk.), 
m. den som är delaktig i stöld därige
nom att han emottager tjufgodset i för
var. VG* U* SM.* thu sest min v., Sk.*

Vijertaku Jypti, n. = vijertaku Jiuf
naJer. v. sum annar stal, emottagande 
i förvar af gods som en annan stulit, 
U.* VM. II. M. 31: pr.

Vijer vagha (vedervåga, Chr. Eds. 34. 
not. 2.), v. a. vedervåga, äfventyra. senk
te hava v., SM.* ME.* Chr. Tg. 26: pr. 
sum Je vilia Jera hejer v., ME.* Chr. 
Kg. 12.

Yithervara, vijerværa, v. n. vara när
varande. U.* Chr.* Jfr. YiJ 1.

Vijer vara, v. a. se Vij vara.
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Vijervaru man, vijer vsera man, m. en 
man som är närvarande vid något visst 
tillfälle, vita &c. msej (tvem &c.) -man* 
nnm, o: som voro närvarande då skul
den betaides &c. U.* SM.* insej vitnum 
ok -manninu, se Vitni 4. Jæt skal stan
da a taksmanne ok tvem -mannum, o: 
som voro närvarande då det klandra
de tinget sattes i tak, VM.* XII fastar 
ok tve -mæn, o: två män som voro till
städes som vit nen utan att vara fastar, 
SM.*, hvarmed kan jfs. ett köpebref 
af 1322 (<SV. Dipl. N:r 2345), som upp
räknar de vid köpet närvarande viros
discretos .. primo duos dictos vyderva- 
rumen .. et duodecim vulgariter dictos
f9.st6r«

Vijervist, f. (Isl. viÖrvist, viÖvist) = 
atvist. ÖG.*

Vijer Jorva, se ViJ Jorva.
Vijerjorpt, f. = Jarf. ME *
Vidher thörftngher, adj.=thörftugher. 

hvat the -ghe a>ru, = iivat the vidher 
thorva, St.*

ViJ ganga, se Vijer ganga.
ViJ givas, v. dep. gifva sig till, be

fatta sig med. vil aei byrjainan v., n. 
all köpa jorden, U.*

ViJ hæta, se Vijer hætta.
Vijia, f. vidja. ÖG.* Jfr. Eki vijia.
Vijin, ett okändt, troligen genom skrif- 

fel vanstäldt ord; man kan snarast gis
sa att här bör läsas vitni. VG.*

Viji qvister, m. videqvist. VG.*
Vi »kaster, m. se Vija kaster. 
Viÿkoma, -kænnas, se Vijer koma, 

-kænnas.
Vidhleker, m. (Isl. viÖleikr) vidd. St.* 
Vijskipli, vijer skipli (vidhskipilse, 

viskipsel, i nyare hss.), ? vidskepelse. 
VG.* fara mæj v. 1. -plum, VG.* U.* 

Vijstort (vith sko rf h), ? huggning af 
tolf lass ved i en annans skog. görse 
1. hoggæ v., Sk.* Detta ord förekom
mer äfven i Ä. SelL. II. 42. och Y. SelL.

11.78; på förra stället läses denna för
klaring: thæt kall» vi v. at man bog
gier i annærs manz skogh ok resær vith 
stofn tolf las. Hvad senare delen af 
ordet betyder, är okändt; jfr. Storja- 
hug. I hss. af SelL. skrifves än vith 
stor än vith scor, hvilken skiljaktighet, 
föranledd af likheten mällan bokstäf- 
verna t och c i gamla hss., vitnar att 
ordet redan på den tid, från hvilken 
dessa hss. äro, var föråldradf, och dess 
eg. bem. okänd.

ViJ taka, se Vijier taka.
Vi > vara, v. n. se ViJ 1.
ViJ vara, vijer vara, v. a. tillsäga, un

derrätta (eg. om något som skall gö
ras). VG.*(u. Vara); U.* SM.*

ViJ Jorva, vijer Jorva (præs. -Jorf, 
-Jarf, impf. -Jorfti, Jiirfti), 1) v. a. be- 
höfva. VG.*(u. porva); V* SM.*H.*Bj.* 
G.* ME.* St.* Chr. J. 28:pr; Kp.7:l. Jfr. 
Kristna 2, Lin 2. 2) v. impers, behöfvas. 
Ja Jnrfti iei lagha 1. lagh viJ, då be- 
höfdes icke lagar, U.* VM. II. Præf. sva 
linslika, manga, mykit (som) -rf, som det 
behöfves, SM. Conf.; St.* æn thet I. sva 
-rf, St.* Chr. Tg. 11: pr.

Vol, ? val (sill). Sk.*
Vordhedhe,? ett okändt, troligen ge

nom skriffel tillkommet ord, som före
kommer i förbindelsen en v. nefnd, Sk.*, 
i ett tillägg som finnes i fre hss., af 
hvilka de två för v. hafva vordheldhe, 
hvari igenkännes o. worthel, som finnes 
i några D. stadgar, bland hvilka må 
nämnas K. Eriks förordning af 1276 
(KA. D. iovhist. II. 532, 533; jfr. St-n 
Retsh. s. 174), där först säges: debet 
se purgare cum duodecim hominibus 
nominatis sed tres assumantur de quo
libet worthel, och sedan på flera stäl
len : purget se cum duodecim homini
bus de sno worthel per regem nomi- 
nandis; på det första stället synes tyd
ligen fråga vara om en häradsnämnd,
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som skulle beslå af tre män från hvar 
fjärding, på de andra däremot nämnd 
från den fjärding där den anklagade 
bodde ; häraf följer att en worthels nefnd 
skulle betyda fjärdingsnämnd; likheten 
mällan detta wortliel och T. viertel må
ste falla hvar och en i ögonen.

Vra, f. (Isl. rå) vrå, hörn. VM.*, där 
rvaoni är skrifvet för vraom (likasom 
rvaka, rvæka, rvanger, rvangt, för vra
ka ficc.), om det ej är skriffel för raom.

Vraghere, m. (Nd. vrager) vräk are, 
en man som det tillhör ali granska vis
sa handelsvaror och förkasta det som 
är skämdt I. odugligi. Sk.*, där dock 
denna ordets kända bem. ej synes pas
sa; möjligen menas därmed en fiskare 
som lägger ut sitt nät i sjön för att 
drifva med strömmen där sillslimmar- 
ne pläga komma, jfr. Vragled.

Yragled, f. en väg i sjön där vrak
gods plägar drifva med strömmen; fö
rekommer här om den väg där sillstim— 
marne vanligen komma, sætiæ sin garn 
i söen i -den, Sk.* Härmed kan jfs. 
det som säges om fiskare som driffue 
vele vragledes, a: med strömmen, )( set
te theres garn fore ackere oc steene 
(Christ. II. verldsl. lov, cap. 48, KR. GDL. 
IV. 100), äfvensom hit synes böra hän
föras Isl. rakleift, rakleiöis, då dessa 
ord måste härledas från reka, impf, rak, 
vräka, enär ett Isl. adj. rakr, rak, så 
vidt jag vet, ej finnes.

Vrak, n. skeppsbrutet gods som drif- 
ver på vattnet. St.* hans kost ma al- 
drigh varjiæ v. e mæÿan &c., a: det må 
icke behandlas som vrak, så att konun
gen sätter sig i besittning däraf, Sk.* 
engin fisk ma lietæ v. &c., a: likasom 
vrak anses tillhöra konungen, Sk.* Jfr. 
Haf-, Strandvrak; Rak.

Vraka, se Vræka.
Vränger (rvanger; n. vrankt för -gt), 

adj. 1) vrång, sned, oriktigt ställd 1. be

lägen 6cc. VG. II. J. ind. not. 4. xix; c. 44. 
2) vrång, orätt, falsk, skæl mællum ræt 
ok vrankt, VG. IV. 12. not. 3. v. bana sak, 
falsk angifvelse för dråp, VG. I. B. 6; 
II. Fr. 10. v. vitnisman, göra -ga fram- 
saghii, VG. II. Præf. ; III. 86. e]»ar (n. 
sum) ma*]» -go gangas, a: som äro fal
ska, och för hvilka skall fastas och bo
tas, VM.* Jfr. adj. Rætter 3. 3) orätt, o- 
rättvis. St.* )( rætter, ME.*St.* Chr. 
Tg. 1:1. 4) vrångsinnad, elak. ÖG.* SM.* 
ME.* Chr.* )(rætvis, U.* — Jfr. Vrængia.

Vrangleker, m. vrånghet, orättfärdig
het. VG.*

Vranglika (vranlika), adv. orätt, orätt
vist, olagligen. U* Sk.* ME.*

Vrängt (vrankt, rvangt), adv. (n. af 
vränger) 1) vrängt, snedt, i oriktig ställ
ning (jfr. Vränger I). VG.* U.* 2) orätt 
(i allm.), ilia, gæra v., ÖG.*SM.*ME.* 
döma v., U * VM. II. pg. 13.

Yrangvis, adj. vrångvis, elak. VG.* H.* 
ME.* Chr.*

Vrangvisa, f. vrångvisa, orättvisa. )( 
rætvisa, SM.* ME.* Chr. Kg. 4: 2; Tg. 9.

Vrassvili, se Vrejts vili.
Vra]>, ? (Nd. vraad; AS. vræd, hjord) 

flock af svin. tolf svin (gôræ) v., Sk.* 
Delta ord förekommer i samma bem. 
i JufL. III. 48, 49, och Chr. V. D. L. VI- 
14-11, 13. Jfr. Svinæ vraÿ.

Vreta garÿer, m. gärdsgård mällan en 
vret och öppen skog 1. mark. )( fast- 
garjier 1. faster garjier mellin aker ok 
ru]»u, SM.* )( mæÿul garder, VM.*

Vreter (vræter), m. vret, intaga, ny
odling. SM. B. 13: 2; ME.* Jfr. Rofna 
vreter.

Vreÿe, f. vrede. Sk.* St.* Chr.* Jfr.
Rai]>i, Briejie.

Vreÿer (vræÿer), adj. vred. VG.* ÖG.* 
Bj.* ME. Kg. 23: 8; Eps. 8: pr; St. Eds. 7: 
pr. Jfr. Hvemleder.

Vrejisamer, adj. = vreper. VG.*
Vrejs hand, vræÿs hand, f. = harms
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hand. hugga annan, fa sar &c. msej (vil
la ok) -tuende, ÖG.* VM.* Bj.* St.* vrse- 
ka .. mæj vighi ok -h sende, SM.*; men 
dådet heter, ganga hem at manni 
-hendi, Bj. 12: pr., är vrsez hendi tro
ligen skriffel för vrsez vilia. Angående 
första delen af d. o. jfr. Harms hand.

Vrejs vili (vræjs vili; vræsvili, vrass- 
vili), m. vredesmod, fiendlligl sinne. VG. 
III. 87. mæj v., VG* Bj.* MG.* St. SV1. 
3: pr; Chr. SV71. 3: pr. Jfr. Vrejs hand.

Vrejs vserk (vræjs vserk), n. i vredes
mod begången gärning. ME.* skena sel
ler (n. annat) v., ÖG.* vinna a man v., 
Bj.* meth-kom, Chr. SVI. 14. meth vil
ia eller -kom ok staddo radhi, St.* Jfr. 
Vilia vserk.

Vrsez vserki (för vrejs vserki), n. = 
vrejs vserk. göra ajrum valds (n. vserki) 
seller v., Bj. 12: i.

Vrist (gen. -ta för -tar), f. vrist, fo
ter framman -ta I. vrist, främre delen 
af foten, ME* St. SVI. ind. 4; c. 4: pr; 
SVd 2: l ; Chr. SVI. 4; SVd. 2:1. Af -ta 
har troligen först genom skriffel kom
mit -tan, hvilket sedan öfvergått i flera 
hss. af St. och Chr.

Vrseka, vraka (rvseka, rvaka), v. a. (Isl. 
reka) 1) drifva. VG. I. FB. 5 ; U.* SM.* 
VM* St. B. ind. 12; c. 21:1; Chr.* Jer 1. 
hine vraka (n. svin) a (skogh), -ker (n. 
fse a aker 1. seng) ok gsetir, ÖG * ME.* 
Chr. B. 11: i. v. (fse) hem, ME.* Jsen (n. 
sum fse) u (aker seller seng) vilde v., 
ME. B. 9: 5. Jfr. Af-, Bort-, Firi-, In vrse
ka. 2) bortdrifva. VG* U* SM.* VM* 
Sk.* ME.* v. man u eje 1. nsemd, o: 
skilja honom från dem som skola del
taga i eden 1. nämnden, VM.* ME.* ha
vi ey vald at v. (n. ur nämnden) mer 
sen thre, Chr. Tg. 36. v. fajor seller mo- 
Jor, o: vägra att emottaga och under
hålla dem, VM.* St.* Chr. J.31:3. 3) för
kasta. v. konung, )( taka, VG.*, där Ih. 
tror d. o. betyda renuntiare. kan bi-

skuper nokon af Jem v., o: finna ho
nom ej vara antaglig, Sm. 4: pr. n. 57. 
ey ma prsester han v. msej liuse thy &c., 
o: vägra att af honom emottaga ett 
sådant ljus & c. Sm. 7: pr. tha skal bi- 
skuper .. v. han msej vitnum, o: förkla
ra honom böra såsom obotfärdig öfver- 
lemnas ål den verldsliga magien, hvar- 
om sedan sages: then mather ser skse- 
lika -kin, Sm.*, där Ih. öfvs:r d. o.: in 
ins vocare, dicere diem. 4) drifva in, 
slå in. v. JiuJerhsel a mijian vsegh, ÖG.* 
v. staka, nedslå gärdsgårdsstörar i jor
den, ÖG.* 5) drifva skall. VG* Jfr. 
Skallavrset. 6) bedrifva, uträtta, v. se
rendi sit, VG.* Î) v. n. drifva (eg. på 
vattnet, för vind och våg), kost tom
ber -andis at lande, Sk.* utan hsenni 
-ki hunger til, o: om ej hunger (fat
tigdom 1. nöd) påkommer henne, VG.* 
-ker Jem nöd til, SM.*, där o. v. up
penbarligen betyder d. s. som på anf. 
st. i VG., hvaräst dat. hsenni visar att 
v. i detta talesätt icke är v. a. med 
bem:en impellere, cogéré; annat är för
hållandet med orden han (acc:) dref nöj 
Jser in, SM. B. 31: pr. (se DrivaS), där 
en hs. orätt har dat. hamim.

Vrsekia, v. a. (Isl. rekia, utveckla, för
följa; r. spor, följa spår) förfölja, följa, 
-ker fiset septir, följer han spåren efter 
(tjufven), VG.* Jfr. Vrækt.

Vrsekt, f. (af vrsekia) förut fattadt 
(ondt) uppsåt, af lange v., )( af hasto- 
go modhe, Chr.*

Vrsengia, v. a. (af vränger) vränga, för
vända. v. lagh, ME.* St.* Chr. Tg. 1: i.

Vræsvili, se Vrejs vili.
Vullit, vulti, se Valda.
Vurt, se Virja.
Vurjin, se VarJa.
Vyndue, se Vindögha.
Vyrda, se Virja.
Væg, vsegg, vegg (vsegh, vagh, vsek, 

VM. pl. vseggia för -ar, Sm.), f. vägg.
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ÖG* Ll* VM.* Sm* Bj.* Sk* ME.* St.* 
Chr.* I anledning af Isl. veggr, ni. har 
d. o. blifvit i de flesta gloss:na uppta
get som m. med nomin. vægger; men 
ordet är utan tvifvel f., och förekom
mer såsom sådant i gamla Sv. bihel— 
öfvs:en, t. ex. 1 Sam. 25: 22. Jfr. K-l II. 
70. — Jfr. Bak vegg, Væggiar köp.

Vægha (part. pass. væghin), v. a. (Isl. 
vega) .1) svänga i luften (såsom ett 
svärd). Se llppi vega. 2) dräpa. G.* 
Sk.* var]»a væghin ok slæghin, U.* VM. 
II. M. 8: pr. Jfr. Manna vækt. II) väga 
ett ting för att bestämma dess vigt. Sk.* 
St.*; men då det heter a væghne va
ghenne, St.*, har væghne troligen till
kommit genom skriffel, hvilket biifvit 
rättadt på fordom vanligt sätt, genom 
det därefter tillagda ordet, mark væ
ghin, se Mark 1. v. fult, vid vägning 
gifva full vigt, Sk.* Jfr. Kluf-, Ovæ- 
ghen. 4) väga (om tinget), svara mot 
1. inehålla en viss vigt. v. pund, tvar 
marker &c. VM.* G.* v. fnlt, hafva fullt 
den vigt som är uppgifven, St.* 5) öf- 
verväga, öfverlägga. v. mællan sin, ME.* 
Chr. 4: 6. som næmdin thet væghir, o : 
efter öfvervägande finner att det för
håller sig, Chr.* Jfr. Overvægha. 6) v. 
n. svänga, kröka sig än åt ena än åt 
andra sidan, -anda va]», o: sådant som 
är va]»it a ynisa, såsom saken genom 
tillagda ord genast tydligare nttryckes, 
VM.*

Vægha, v. a. göra väg (genom snö).
v. snio, H.*

Vægha fynd, f. fynd som hittas på väg. 
U.* SM.* VM. II. M. 38: rubr.; H. M. ind. 
35.

Væghandi, m. (part. af vægha 2) drå
pare. VG.*, hvartill bör läggas VM. I. 
M. 4: 2, där för v. slår vighiandi, som 
skulle härledas från vigh 2, men utan 
tvifvel är skrifl'el.

Vægha ryÿning, f. vägrödning. SM.*

Vægha ry]»sla, f. = vægha ry]»ning. 
ÖG.*

Vægha tæppa, f. vägspärrning. ME.*
Vægha viller, adj. vilsefarande, soin 

råkat vilse på vägen. ri]»a v., VM.*
Yægbaiid, n. = fæstiband 2. VM *
Vægher (vægh, vagh, Sk. væghær, gen. 

VG. I. M. 5. væghan för væghin 1. -inuni, 
VG.*), m. 1) väg. VG* ÖG.* U* SM.* 
H.* G.* Sk.* almanna v., VG. II. Forn. 
32. och not. 43; U.* SM* VM.*H.*ME* 
Chr. Kg. 24: pr. viÿ land ok vij» vægh, 
se Land 5. ban haver ater i by vangs 
rum ok vægha (n. rnm), o: sedan han 
sålt undan jord från sin gård, har han 
så mycket qvar af tomten, att lian kan 
där ställa en vagn, och så mycket af 
jorden, all han har väg att komma däri
från, )( han haver alsalu ur by salt, ÖG.*, 
hvarmed kunna jfs. ställen i T. lagar, 
där det talas om ett stycke jord så 
stort, att en gås med sina ungar där 
kan sitta, 1. ett bord I. en trebent stol 
&c. stå, se Gr. RA. s. 80, 81. dör han a 
ÿôm vægh, o: medan han är på resan, 
ÖG.* i ÿæssum vægh, o: i brudfärden, 
VM. I. G. 2. Jfr. Farin, Karl, Ry]»ia, Vatn; 
Allfar-, Almænuings-, A]»ul-, Far-, (iræs-, 
Hova-, Kirkiu-, Klöva-, Lands-, Lik-, 
Marka-, Rværna-, Radhstuvu-, Ut-, Vatn-, 
pings-, piuj» vægher; Allvey, Halveges. 
2) sätt. margha vægha, på många sätt, 
i många afseenden, VG.* 3) sida. ]»æn 
væghin gatn, på den sidan om gatan, 
IL* VM. II. B. 2: 3 ; ME. B. 4: 3 ; Chr. B. 5: 
3. hvarn vægh (til), på hvar sida 1. öm
se sidor, U.* SM* VM. II. B. 3; ME. B. 
6: pr; Chr. B. 7:pr. sex manna vitni hvarn 
væghin, d. ä. på ömse sidor om hans 
gård, såsom det förklaras genom de 
tillagda orden: ovan hans gar]» æller 
ni]»an (jfr. IVi]>an 2), Bj.* ær annar væ
ghin 111 ok annar (n. væghin) en, o: på 
ena, andra sidan, H.* æria (ior]>) a tva 
vægha, först plöja åkren på ett håll, och
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sedan tvära på andra hållet, Sm.* bæ- 
ra tve hvan væghin, se Bæra 7. Hit hör 
troligen annat vegskogs, som synes vara 
skriffel för annan veg skogs, på andra 
sidan om skogen, såsom i en annan hs. 
läses, utom det alt där efter veg orik
tigt tillägges til, G.*, där S-e (s. XXV) 
antager att ”vegs kan tagas såsom ett 
slags adv.”, men gen. vegs finnes ej i 
någon af hss:na, och bör icke häller fin
nas, ty veg skogs är skogens sida, 1. 
sidan om skogen, och det är endast an
nat som borde varit annan, såsom i cod. 
B. — I denna bem. finnes o. v. i de 
gamla hss:na af Sk. alltid skrifvet vagh, 
då det synes hafva varit ansedt som 
ett annat ord än vægh, såsom en vagh, 
på en sida, Jæn v., på den sidan, bæg- 
giæ vaghæ, på båda sidor, Sk.* siæx 
mæn a hans v. ok siax a hænnæ ok Jo 
a Jaen v. &c., o: sex män af mannens 
slägt och sex af qvinnans, och dock på 
den sidan (af mannens och qvinnans 
slägt, deras fäderne 1. möderne), där 
skyldskapen säges vara (t. ex. om det 
är mannens moder och qvinnans fader 
som äro beslägtade, skall nämnden ta
gas af mannens möderne och qvinnans 
fäderne), Sk. III. 9. — Jfr. Annan-, Hin- 
vægli; Væghna.

Vaeghfarandi, adj. vägfarande, resan
de. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sin* Bj.* 
ME. Kg. 23: pr, 3 ; pj. 31 ; St.*

Væggiar köp, vaeggia köp, n. (af varg) 
väggköp, o: köp inom väggarne 1. inom 
hus; så kallas i VG.* det, om mannen 
köper jord af sin hustru; troligen är 
meningen i ÖG.* den samma, då där 
talas om att bonde gær köp vij kunu 
sina, ehuru dessa ord äfven kunna be
tyda att mannen säljer (jord) till hu
strun.

Vægia, v. a. I) vika undan. v. fore 
andrum, n. med fartyg, St.* hamper vil 
egh firi (n. lagha mali) v., a: dess e-

gare vill ej afstå detta jordstycke mot 
ersättning på ett annat ställe där det 
ej ligger i vägen, ÖG.* 2) undvika, und
fly, afhålla sig från, akta sig för, prov. 
väja. v. kirkiu ok kötatn, U.* v. skaja
I. vadha, ÖG.* Chr.* Jfr. Vegsl. 3) göra 
något (t. ex. gifva mutor) för att und
gå olägenhet, væghe vij hin . . mæj 
ars gæf, o: gifve städja for el t års ar
rende om han vill slippa alt flytta ge
nast (jfr. Ars fæsta), ÖG.* vacgis lön
leka andan vij biskups umbujsmanni, 
a: gifver honom mulor för att undslip- 
pa åtal och ansvar, ”dédit occulte mu- 
nuscuhf &c., VG. III. 96; jfr. IV. 21: 29, 
och Y. SelL. II. 52, där væghsæl, pl. 
væghslæ, förekommer i bem. af mutor 
(till konungens ombudsman); hvaremot 
samma ord, 1. i andra hss. væght, i JulL. 
III.43. synes betyda öfverlalande 1. smek 
(i Lat. öfvs. blanditiœ), hvarafkan slu
tas alt o. v. öfvergålt till bem:en att ge
nom ord 1. gärningar söka ställa sig in 
hos någon för att vinna en fördel.

Vægleja, v. a. vägleda, v. sik, finna 
vägen, giter sik .. mæj ögha -leth, SM *

Væghna, m. pl. def. och indeci. (eg. 
gen. pl. defin. för væghanna, af vægher) 
1) sida. fiughurra v., på fyra sidor, åt 
fyra håll, VG* kringiim stad hin aldra 
v., o: på alla sidor, S».* bæggia v. ga- 
tu, på båda sidor om gatan, U.* VM.
II. B. 2:3 ; ME.* bæggia v. vid gatu, Chr.* 
bæggia v. lands, på landets båda sidor, 
o: land på båda sidor, VG.* a mans, 
hvars Jera, thes v., U.* H.* Chr.* tve 
mæn a hvars Jera v., n. jordegarens och 
låntagarens, ME. Egn. 10. a svarandes 
væghna ella a k æ ran des, på svarande- 
1. kärandesidan, a: såsom svarande 1. 
kärande, St. B. 9: i. ofna höstrucns v., 
pa qvinnes v., Sk.* iæfne skaf hen bæg- 
giæ v., o: på ömse sidor, Sk.* 2) (å 
egna 1. en annans) vägnar, a biskups, 
hans, mans, kunungs, qvinnunna &c. v.,
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VG. Iï. K. 48; III.69; SM.* VM.* H.* ME.* 
St.* Chr* af sina, siælfsins, hans, ko
nungs, vore &c. v., VG. III. 68; U.* VM* 
Sk.* ME.* St.* taki foghatin a sina siælfs 
T., a: för egen räkning, ej på konun
gens vägnar, St.* halft a konungsens 

o: såsom lön från konungen af de 
inkomster som från staden tillfalla ko
nungen, St. Kg. 22: i. af radhmanna, ut- 
lændska manna, thera, akærandes ella 
svarandes v., o: af rådmännen &c. St.* 
bjggia ovan annan a vatns v., ofvan- 
för en annan i afseende på vattnet, a: 
längre från sjön, St.* a vids v. &c., se 
Vijer 3. væri sik af barnsins v., o: an
gående barnet, 1. frågan om det var lef- 
vande i moderlifvet då modren blefdrä- 
pen, St.*

Vîegh skræppa, f. kappsäck, ränsel. U.* 
Vegsl, f.? (af vaegia 2) flykt. G.* 
Vegjveri, m. vägspärrning. giera man- 

ni -ra, spärra vägen för honom, hin
dra honom att komma fram, G.* 

Væitta, se Veta.
Vækkia, v. a. (Isl. vekja, uppväcka, äf- 

ven framkalla, frambringa; v. einnm 
bloÖ, få någons blod att flyta, utgjuta 
blod) göra ett hål hvarigenom en vät
ska utkommer, Jæn a var Ja vak sum 
-kir, o: som gör hål på isen, väcker 
isen, ÖG.* v. bloj, utgjuta blod genom 
att såra kroppen, VM.* Men vækiandi, 
VM.*, är utan tvifvel skriffel för vær- 
kandi. Detta ord synes ej vara be- 
slägtadt med Isl. vökvi, vätska, vökva, 
väta, göra våt, ehuru (troligen ett an
nat verb.) vökva förekommer i samma 
bem. som vekja, och äfven vökva ser 
bléö = vekja ser bléö, såra sig. Jfr. 
Bloj virkning, Rækkia 1.

Viel (vel), adv. 1) väl ()( illa). VG.IV. 
14:17; ÖG. G. 19; Æ. 1:1; B. 21: pr; U. Æ. 1: 
pr; 2.1; 10: pr; V. prol.; c. 8; SM. G. 2:2; 
pg. 11: 2; VM.* Bj* Sk.* ME. G. 22; B. 
21:4 ; 26: 1 ; pg. 9 ; men veil, VG. II. J. 4,

är skriffel för væll 1. vald, jfr. I. J. 3: 
pr. lika v., se Lika. sva v... som Scc. 
Sk.* v. ær Jem, det är väl för den, 
den är lycklig, )( ve ær Jem, VG. II. 
Præf. Jfr. Fara 4, 5, Jam væl. 2) väl, 
rättligen, med rätta ( )( orätt), han ma 
v. heta laghaspiæll, v. likas Je Jem kom- 
panum, VG. II. Præf. Jæt ma v. truldom 
heta, VM.* v. ma ok sknlu &c. ME. Kg. 
23: 5.

Væla, v. a. (Isl. vêla um eitt, befatta 
sig med, hafva att sköta med) företa
ga sig, hafva att göra med. Se Uni væla.

Vælboin, adj. väl inrättad, i godt stånd, 
hus æru 1. kirkia ständer v., U.* VM. 
II. Kr. 2: l ; H. Kk. 2: 2. hus .. v. ok up- 
byghd, kirkia ær læst ok v., SM.* gar- 
Jer stod vigher ok v., allitt. SM.* 

Vælborin, adj. välboren, förnäm, -rnir 
mæn )( alder almoghin, H.*

Vælde, n. (af vald) 1) välde, magt. 
Chr.* 2) våld. ME.* Chr.* mæj v., ME.* 
Chr.* mej fullo v., Chr.*

Vældugher, se Valdugher. 
Vælfærjogher, adj. = færjogher. ME. 

B. 7: pr. not. 20; Chr.*
Vælfôr, adj = vigher 2. vigher ok v., 

se Vigher. gilder ok v., ME.* Chr. B. 
8: pr.

Vælia (præs. væl, impf, valdi, part, 
pass. valder), v. a. välja. VG. II. R. 1 ; 
ÖG.* U* SM.* VM. I. Kr. 1 ; H. pg. 1: pr; 
Sm.* Sk.* ME. pg. 1. præst fiec. v. ok 
taka, valder ok til kunungs takin, mæn 
til doms v., SM.* kununger ær -ande 
ok æi ærvande, o: skall väljas och ej 
ärfva, SM.* ME. Kg. 4: pr. væli sidhan 
then &c., a: bestämme huru han vill 
bygga, St. B. 9:1. Jfr. Ut vælia.

Vællæ, v. n. (Isl. vella) uppvälla, flöda 
(äfven koka upp). Se Ut vællæ.

Vælta (velthe, Sk.), I) v. a. välta, väl
tra. v. stene 1. stena, VM.* ME. DrVp. 
7; St. DrVd. 4; Chr. DrVd. 5. v. gots i 
havet, Sk.* -ti ut (n. fæ) fore dyrr, U.*

92Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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2) v. n. vältra sig. hsester -ter, a: väl
trar sig pä åkren, VG.* Jfr. Valtra» 

Velvilligh, adj. villig, benägen. Sk.* 
Varna (impf, vsenti), v. a. (af van; Isl. 

vâna, förmoda; N. vona) 1) tro, mena. 
SM* 2) på mistankar beskylla 1. till
vita. v. annan til Jiufs, o beskylla ho
nom för att vara tjuf, H.* Jön vsenas 
Ja sak, han vsenis Jerre sak (då sak 
i acc. 1. dat. betyder angående saken),
)( ser takin at, värjer gripin vij, ÖG.* 
v. sak til mans, sak vsenis til mans, OG.* 
U.* SM.* VM. II. Æ. 5; B. 6:5; ME.* vse
nis hsenni 1. liana Jön sak, )( varder (n. 
hon) takin vijer, ÖG.* — Utan tvifvel 
har på en senare tid d. o. af okunnig
het och misförstånd blifvit förvändt till 
vsenda; se nästfölj. Vsenda. Jfr. Vsenta.

Vsenda, v. a. = vsena 2, af hvilket ord 
utan tvifvel detta genom misförstånd 
uppkommit (jfr. Vsena). ME.* Chr.*

Vænda, v. a. 1) vända. v. vsegh, vatn, 
bak gen andrum &c. ÖG.* SM.* Chr.* 
vatn -der ut hiul a qvsern, se Ut 1. -as 
vijer kristindom, vända 1. omvända sig 
till christendomen, G* Jfr. Hemkynni, 
Far 2; For-, Um vsenda. 2) ändra, hn- 
gher -dis manni, U.* VM.* H. Æ. 1: 3. 
3) förvända, vränga, v. lagh, VG. II. 
Præf. — Jfr. Ater vsenda.

Vsenia (part. pass. vander), v. a. (af 
van) vänja. Se Spini, Ovanter, Sijvsene, 
Sijvsenia.

Vsensl (vsenzl, veslj, f. (af vsena 2) be
skyllning på grund af mistankar utan 
bevis. G.* v. ir manni a hendi, se Hand 
2. Jfr. Vsensla bot &c.

Ysensla bot, f.(af vsensl) böter för brott, 
från hvilket den på grund af mistan
kar anklagade fått men ej kunnat fria 
sig med ed (förekommer om böter för 
stöld). SM.*

Vsensla mal (vsensl© mal), n. mål, hvari 
mistankar men ej bevis finnas mot den

anklagade, lagh standa fore -lum, U.* 
VM. II. M. 30: pr.

Vsensla sak (vsenslo sak), f = vsensla 
mal. U.* SM.* giva (ajrum) v., U.* VM.*

Vsenta, v. a. (af vsena) 1) tro, mena. 
U.* SM.* VM. IL Æ. 10: l ; Sk.* 2) vän
ta. v. hser a land sit, U.* v. sse bijla, 
Sm.*

Vsepnare (vapnare), m. väpnare (jfr. 
A vakn). ME* St.* Chr.*

Vser, se Vseria, Vserra.
Vsera, v. n. se Vara.
Vsera, f. (Isl. vera) vistande. VG.*ME.* 

Chr* Jfr. Samvsera.
Vserald (vseruld, veruld, vserld), f (Isl. 

veröld) 1) verld. U.* SM.* H.* Sm.* 2)
tidsålder, lidhvarf. af hedne v., Chr.* 

Vserlzliker, adj. verldslig. v. domare, 
Chr.* Jfr. Frselsi 3.

Verelds majer, m. verldslig man, lek
man. G.*

Vserdugher (n. -dhughut, -duct), adj. 
värdig, värd. VG.*

Vserdoghet, f värdighet. Chr.*
Vsere, se Vere.
Vserf, n. värf, göromål. Chr.*
Vseria (varise, præs. vser, conj. vseri, 

impf, varje, vserje, sup. vart, vsert, part. 
pass. värjer, v ser Jer; vserian, varthan, 
för vseria han, vart han, ME.*), v. a. 1) 
värja, försvara i allm. v. man (mse J vap- 
num), land, hus sin, sik &c. VG.* OG.* 
SM* H.* ME* St. DrVl. 9; Chr.* hysa 
hseghna eller v., St* -as (= vseria sik) 
msej vig hi, H.* standa fore ok v. 1. msej 
-ande hand, ME* Chr. Tj. 13: l. v. fore 
manni meth -ande hand, Sk.* var Ja drse- 
pin i 1. utan -ande hand, a: då han 1. 

utan all han försvarar sig, ME. DrVl. 
4, 5; Chr. DrVl. 4, 5. var Ja drsepin af 
-ande sella seghande, a: af egaren 1. nå
gon som vill försvara honom 1. hans 
gods, ME.* Jaghar vart ok vingat ser, 
då vinen förklarat sig skola försvara 
köpet, ME.* Chr * v. Jrel mij vereldi,
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genom bölers erläggande for tjufven 
freda honoin för dödsslraffet, G.* v. sik 
medh qvitto breve sino, Sf.* 2) i synn. 
försvara sig 1. en annan 1. en sak in
för rätta. ME.* v., abs. VG. I. p. 12: 2; 
II. p. 45; Add. lO.&c.; ÖG.*ll*SM.*ME. 
B. 32: l. )( sökia, se Sökia 3. v. mæj la- 
gha domain, a: efter gifven dom, ÖG.* 
v. æller fælla, se Fælla. värjer 1. ær 
han varier ( )( fals han at laghnni), dö
ma 1. vita man var Jan )( fallin, YG. I. 
A. 11; G. 5:1; J. 2: pr; II. G. 14; J. 1;U.* 
næmd ær varj )( fæld (jfr. Fælla 5), VG. 
II. Add. 2:14. -as )( falla, VG.* v. (sik) 
firi (o: mot) manni, VG.* U.* VM.* Sk.* 
jfr. Firi 3. v. firi (a: såsom) hemaföt 
(jfr. Hema föder), VG.* Sk.* v. firi sit 
fæjerne, v. sik (dat.) firi fæjerne, SM.* 
v. firi sit, a: sin egendom, SM.* v. sin
ne husfru firi ormynd, försvara åt sin 
hustru (n. det omtvistade godset) så
som &c. ÖG. G. 12: pr. v. )( hemult gæ- 
ra, = sialver liemula sær, ÖG.* v. sik, 
VG. I. Md. 14: 3; p. 4: 2; II. Kk. 52. & c.; 
U.* SM.* VM * v. sik mæj laghum, a: 
lagligen, se Lagh 1. v. sik mæj lagha 
ejum ælla lagha botum, a: fria sig med 
ed 1. göra rätt för sig genom bölers 
erläggande, ÖG.* v. sik mæj laghum 
æller lagha botum, genom edgång 1. bö
ters erläggande fria sig från ytterliga
re böter för lyktaran, U* -as, = væria 
sik, U.* SM.* v. sik I. -as for sak, hor- 
siang, ejsöri &c. VG. II. Add. 2:7,8 ; ÖG.* 
IL* VM. II. M. 9: 3; Sk.* St. DrVl. ind. 2. 
ver Jer at mali, G.* gita sik vart mæj 
lof eller legho (jfr. Leghal), SM.* v. 
iorj, fæjerne sit &c. VG.* ÖG.* IL* 
SM* Sk.* ME.Æ. 19;Egn. 12,16. v. iorj 
6cc. sik til handa, se Hand 2. v. sit, a : 
sin egendom, IL* v. iorj manni til han
da, om hemulsman, Sk.* v. iorj mæj 
mene, se Uten 3. væri Jet til sin mej 
tvæggia manna vitnum &c. (jfr. Sin, pron. 
pers.), ME. pj. 15. v. Jæt sik til hemfö-

Jo, U.* -ande ær til vitsorj komin,
a: svaranden har rättighet att värja sig 
med ed, IL* havi Jæn vitsorj sum v. 
vil, H. V. 14: 3. sithan a kirkian vits- 
orth at v. tha eghn firi bondanum, a: 
rättighet att försvara sin besittning af 
jorden mot den som pantsatt henne, så 
att denne ej mera får lösa henne, Sm.* 
-andi a vitu 1. vitsorj, VG.* SM.* VM.*
H. * havi vitsorj at v. sik 1. ok væri 
sik, havi.. -andi ænga (n. vitu), VM.* 
hafi Jan 1. haf Ju 1. Jan far vitor J sum 
vers (= ver sik), G.* sijan far eig vart 
(han), sedan får trälens inehafvare ej 
genom ed hindra trälens lösande, VG.* 
egh ma saker sakan v., o: gå ed för en 
annan som är svarande i samma mål, 
ÖG. R. 19. v. man ok go Jan göra, o: 
försvara hans frihet, bevisa att han är 
fri, VM.* baje væria et mal, a: båda 
parterna svärja mot hvarandra, SM.* 
værs Jet drap firi Jem sum akære, o: 
den för dråpet anklagade försvaras (= 
frikännes) mot den som då kärer, SM.* 
ME.* væri XL marka sak mæj See., o: 
frie sig från 40 markers böter, SM.* 
være Jær mæj XL marker, VM.* væri 
thre marker med siælfsins edhe at &c., 
frie sig från att böla 3 marker genom 
ed därom att &c. St. Kp. 33: 3. ok (n. 
böte) thre mark om han Jem icke v. 
kan, o: om han ej kan fria sig från 
dessa böter genom bevisning därom, att 
han betalt landgillet, Sk.* v. iorj mæj 
ærf Jar vitnum, VG. I. J. 2: l. v. mæj fæ- 
Jernes eje 1. vitu, SM.* ME. Egn. 33: 
pr. v. mæj fastum, garjfastum, Jing- 
fastum, VM. II. Kr. 13: pr; J. 2: pr. -as 
at eje, U.* v. (sik) mæj neqvæjum, se 
Neqvæji. v. (sik) mæj eje I. ejum 1. 
laghum, ÖG.* IL* SM * H. M. 18. v. Jæt
I. sik mæj landslaghum, se Landslagh 
2. v. sik mæj sinum enej, ens sins 1. 
enungum eje, enunga laghum, siax præ- 
stum, tolf mannurn, tolf manna eje (ok
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tvæggia manna vitni 1. tvem vitmim), tylf-
tar eje &c. (se glossrna), VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM* H* Sm* Bj* G.* Sk.* næmd 
1. syn vær, tolf nuen væria, se Næmd, 
Syn, Tolf. sokna næmd va*r iorj præ- 
sti »Iler kirkin, ÖG.* v. sik mæj siu 
mannum af næmdinni, mæj fiarjungs- 
1. (luktri) hærajs næmd, säges om sva
randen som blir friad därigenom alt 
nämnden friar honom, och betyder icke 
att nämnden svär tillsamman med sva
randen, såsom H-e (ror {Om nämnden 
s. 17. not. 3, s. 20,27), se Næmd; Fiar- 
Jungs-, Hærajs næmd; Lukter, v. sik 
mæj soknæ- 1. kyns næfnd, Sk.* v. sik 
mæj iarne 1. skuziarn, Sk.* v. sik mæj 
iarne ok gujs domi, ÖG.* sva manga 
sum (Je) Jre væria, o: säga att de icke 
varit med i återgångseden, VM. I. pg. 
14. Stundom brukas d. o. äfven om kä
randens bevisning. ÖG.* v. sik æller 
fælla, både om til talande och svarande, 
U.* ME.* æn skal Jæn væriæ är skrif- 
fel för en skal Jæn væra, VG. I. p. 13, 
jfr. II. p. 47. Jfr. Lagh-, Tilværia. 3) 
värja, vårda (omyndig, om förmyndare
I. målsman), v. börn, Sk* Jæn ær v. 
vil ok ey hæriæ, se Hæria 4. Jfr. Vær- 
iande. 4) afvärja, freda sig för. han 
vær laghslitit, se Laghslitl. 5) med daf. 
hålla tillbaka, v. sikli eja snori, G.* 
6) besitta (('g. försvara det som man 
inehar). bryjer veria aigu oskipta, G.*

Væria, f. 1) värn, försvar. Chr.* standa 
til v., Chr.* Jfr. Vighl. 2)=værn7. va- 
ræ vijer v. meth tolf othelböuder, Sk.*
3) vård, omvårdnad, hava barn i sinne 
v., göma undir sinne v., ME.* Chr. Æ. 11: 
pr. Jet i kirkiu v. ær, det som där är in
satt i förvar, ME.* Chr. Tj.24. Jfr.Yærsla.
4) vapen. St.* Chr.* fulde mans v., Sk.*

Væriandi,m. försvarare, målsman. Sk.*
ovormagha 1. husfru v., U.* SM.* VM.
II. pg. 23: pr; H. M. 8. varæ sin eghen 
v., Sk.* Jfr. Kirkiuværiandi.

Værie, værge, ro. (Nd. værge) = vær- 
iandi. Sk.* lugha v., Sk.* Jfr. Kirkiu 
værgi.

Yæriomal (væriemal), n. 1) försvar in
för rätta, fæsta lagh ok v., a: ed lill 
sitt försvar, värjemålsed (jfr. Asker), 
Chr.* 2) rättighet att tala 1. svara in
för rätta (för sig själf 1. för en annan). 
Sk.*

Værk (pl. dat. -kum; -kium, Sk.), n. 
1) verk, gärning. ÖG.* VM.* V. mæj 
vilia, VM.* v. a manni vinna, se Vinna 
1. varja 1. svara -kum mans 1. sinum, 
VG.* SM.* VM * H. M. 2: l; 38; G* dyl- 
ia -ka sinna ok Jæs (n. -ka som) han 
a -kum firi at varja, Sm.* liggia (©- 
gilder) a -kum sinum, VG.*SM.* liggi 
Jær siælver a -kum sinum, om den som 
under ringning blir dödad af en ned
fallande kyrkeklocka 1. kläpp, Sm. 5: 3. 

liggi i ogildum akri ok a -kum sinum, 
om en flyende tjuf som blir dräpen, se 
Aker. Ja varja takni a -kium Jerræ 
at Je hitæ &c., säges om hundar, Sk.* 
Jfr. Firnar-, Forlækis-, Gornijings-, Ilan- 
da-, Nijings-, Of-, Rans-, Valds-, Vaja-, 
Yeje-, Vilia-, Vrejs værk; Valdsværki, 
Hærvirki. 2) arbete, giera v., a -ki ta- 
kin, G.* Jfr. A-, An-, Adhal-, Dags-, Han
da-, Varværk; Dagsværki. 3) arbete 1. 
verk som görs 1. är gjordt (byggning 
&c., jfr. Hamlaværk 2). VG * ÖG.* Ja ier 
tykt v. Jet sum Jann i handum hafa, 
G.* handfast v., n. fiskeverk, )( lanur, 
ÖG.Vap39:pr. falder (n.annar) af-kum, 
om en annan faller från ett af dessa 
verk, n. qvarn 1. bro (det är klart att 
dessa ord endast passa till det näst- 
föreg., men stadgandet om de kalfva 
böterna måste dock hafva afseende äf
ven på de förut nämnda fallen), ÖG.* 
Jfr. Fiski-, Handa-, Höllu-, Rofna-, Vatn- 
værk.

Værka (værkia), v. a. 1) i allm. göra 
(verk 1. arbete). Se Aværka. 2) i synn.
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begå brott. ÖG.* U.* VM* ME* v. sak, 
ÖG.* -ande, den som har begått (1. är 
anklagad för) brott, SM.* VM.* ej sea 
firi Jæt sum til annars -as, o: för brott 
som är begånget mot en annan än den 
som vill emot taga eden, ÖG.* værkar 
genom skritfel för virkar, ÖG.*, och vær- 
cande för væriande, VM.* Jfr. Af-, For- 
værka; Vækkia.

Verka, v. n. värka, en fran beyni -kir, 
om det värker från benet, a: om trä
len har gikt 1. annan sådan värk, G.*

Værka bygning, f. byggning af fiske
inrättning (værki). SM. B. 20: 3. not. 89.

Værka böter, f. pl. = ofværka böter, 
om ej ok v. är skriffel för of værka 
böter. H*

Verkhailiger (pl. -helgir), adj. verk
helig (dag), då arbete icke får göras. 
G.*

Verkhus, n. arbetshus, verksladsbygg- 
ning, I. ex. smedja. Sk.*

Værki (pl. -kar, -kiar), m. inrättning 
i vatten till fisks fångande. U.* SM.* 
VM. II. B. 16: pr, 3 ; ME. B. 20: pr, 3 ; Chr. 
B. 25: pr, 4. )( niylnudamber, U.* VM. II. 
B. 22: i. værkar ok fiskegar Jar, ME. B. 
26:1; Chr.*, hvaraf kan slutas alt den 
förra benämningen inefattat inrättnin
gar äfven af annat slag än den sena
re. gæra vasa ok -kia, se Vasi. afvas- 
sum ok -kuni, allitt. U.* VM. II. B. 16: 2; 
ME. B. 20:2 ; Chr. B. 25:3. Om den på 
vår tid brukliga fiskeinrättning, som kal
las verke, se Den Svenske fiskaren, 
edit. 1826 s. 104, 105; v. Wright, Skan
dia. fiskar, Bih. s. 8. Jfr. Fastvirkis-, 
Fiskeværke.

Værki, n. 1) gärning. Jes -is, i den 
gärning o: det förehafvande 1. uppsåt, 
ME.* 2) = handaværk 2. ME.*

Værkia, se Værka.
Værknaja fæ, n. arbetskreatur, dra- 

gare som brukas vid arbete med jor
den. ME.* St.* Chr.* Jfr. Yrknaja fæ.

Værknaja för, adj. arbetsför. ÖG.* 
ME * St * Chr.* Jfr. Yrknadha för.

Værknajer (værknath, Sk.), m. arbe
te. VG.* Sk.* Jfr. AJal-, pværa værk
najer; Værknaja fæ, -för.

Værld, se Værald.
Værmar (verma), m. pl. Värmländin- 

gar. SM.* -ma laghman, SM.* Chr.* vær- 
manna. gen. SM.*, kunde anses som be
stämda formen, 1. hänföras till nomin. 
værmæn; men troligen är detta endast 
ett skriffel, hvartill det kort därefter 
följ. vestmanna kunnat gifva anledning.

Værn (pl. -nir, -ne), f. (af væria) 1) 
värn, beskydd, försvar. VG.* U.* ME.* 
Chr. Kg. 16. standa til v., Chr.* vigh 
ok v., allitt., se Vigh 1. Jfr. Landværn. 
2) målsmanskap, förmynderskap. varæ 
vijer 1. nærmer v., Jæn ær næst havir 
v., ægha kunu v., Je mæn ær theræ v. 
havæ, Sk.* hun ma ey givæ andrum 
manni sinæ v., o: låta en annan föra 
hennes talan, Sk.* 3) den inför rätta 
tilltalades försvar mot käromål I. an
klagelse. VG.* v. ok vitsorj, vald ok 
v. ok vitsorj, allitt., se Vitsorj]. vin
na lagka v., se Vinna 1. v. ægha 1. firi 
sik hava, hafva rättighet att värja sig, 
VG.* i v. standa, o: i ed hvarigeuom 
svaranden värjer sig, ÖG.* ganga v., 
värja sig med ed, ME.* Jfr. Jor Ja værn. 
4) förvar, göma (gojs) lindi sinne v., 
ÖG.* taka (n. arfgods) undi sina v. ok 
gömo, ME* Chr. Æ. 12: 3. 5) hägnad,, 
stängsel (omkring jord). U.* garjer ok 
v., U.* lagha v. um akra, Chr.* halda 
v. (ivir 1. um, n. jord, hö &c.), U.* SM.* 
VM. II. B. 8:4; 9: pr; ME. B. 13:2; Chr. B. 
9: 4; 14: 2, 3. lagha værn 1. -nir (um) 
halda, U.* SM.* VM.* ME. B. 13: 3 ; Chr. 
B. 14:3; 41: pr. v. up lata, U.* innan 
1. utan værn 1. -nar, på inhägnad jord 
1. utom hägnad, U.* VM. I. B. 10; II. B. 
5: pr; 21; ME* Chr. B. 8: pr; 10:3; iU.V. 
7: 3. svara orden innan -na mot det som
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i det foreg. sages: i akrum seller seng- 
ium æller i skipajum skoghi. Jfr. Lagh- 
vsern; Værna garjier, -ruf. 6) gärde, 
aka i v., se Aka 1. selta sôjir u -mini,
VM* 7) rättighet att med ed försva
ra sin rätt till jord som man förvärf- 
vat, och hvilken sedan omtvistas. va
rse vij>er T. (laten), könne vijier v., haf- 
va sådan rättighet (jfr. vara vijier logh> 
Sk. I. 74, 79.), Sk.* 8) bevisningsrätt. 
varse vij»er v. (jfr. Vita 4), Sk. I. 66. not. 
41; 83. n. 15.

Vserna, v. a. 1) försvara. St.* Chr.* 
vi -num ok tröstum Jem (n. lagh), SM.* 
huru Isenge j>e (n. sar) skulu vardhas 
ella -nas, St.*, där orden ella -nas sy
nas hafva afseende på det i slutet af 
cap. 16. nämnda afgörandet af frågan 
om såren varit dödsorsaken. 2) = vseria 
2. v. (n. iorj) mse]» tvanni tylptum Scc. 
VG.*

Vserna garÿer, m. (af vsern 5) gärds
gård. )( vargha garjer, VM.* ME.* 

Vsernalagh, n. alla de jordegare sam- 
mantagne, som hafva jord inom sam
ma hägnad. U.* VM.* ME.* Chr.* 

Vsernalaghi, m. en som har jord in
om samma hägnad som en annan. U.* 
VM. H. B. 8: pr ; 9:1 ; ME* Chr.*

Vserna mal, n. = vseriomal 1. Chr.* 
Vsernar ejer, m. värjemålsed. VM.* 
Vsernar iord, ett ulan tvifvel genom 

skriffel tillkommet ord, för hvilket bör 
läsas vsernar ord, o: vitsor]» at vseria 
sik (jfr. Vitsor]» 1), VM.*

Vserna ruf, n. gärdsgårds nedrifvande. 
VM. II. B. 9: rubr.; H* göra andrum v., 
U.*

Vserna]»a hion, se Varÿnaÿa hion. 
Yserning, f. = varninger. Bj.* 
Vsernkalla]»er, adj. skyddad, fredad, 

v. skoglier, o: skog af fruktbärande trän, 
se Döfvi]>a-, Doÿviÿa skogher.

Vserold, n. (för vsergseld; AS. wer-geld, 
wer-gyld, Fries, wergeld, af wer, Lat. vir,

man ; jfr. Gr. RA. s. 650 ; Rh. Afr. wb. 
o. werield) = manbot. H.*, där endast ko
nungens andel i dråpsböterna beteck
nas med detta namn. Jfr. Vereldi.

Vserpli, m. vserpla, f. band (hvarmed 
något ombindes) ; så synes detta för öf- 
rigt okända ord böra förklaras, då det 
stadgas att den som hittar hökar i sko
gen skall binda v. um föter, VG.* Locc. 
öfvs:r: ”species pedicaP, och Ih., som ej 
ogillar denna tydning, antager dock att 
v. proprie notât annulum, pedibus ac- 
cipitrnm circumdari solitum. Isl. ver- 
pill, tärning, af verpa, kasta (T. wür
fe!, af werfen), hör ej hit.

Vserr, se Vserra.
Vserra (vserr, vser, ver), adv. compar. 

1) värre. U.* SM.* VM. I. B. 50; II. B. 6: 
pr; ME.* St. B. 17: 1; Chr. B. 10: pr; 45: 
pr, i. ]»sen (n. sum) v. ser haldin, se Hai
da 13. Jfr. Fara 5. 2) sämre. G.* Chr. 
Kg. 12. varÿa v. skipt, )( bseter (jfr. Bse- 
ter), St.*

Vserra, adj. se Vserri.
Vserra, v. a. förvärra, försämra. St.* 

-as, försämras, VG.*, där dock d. o. till
kommit genom misförstånd af o. uslas 
i en äldre hs.

Vserri (vsere, vserra), adj. compar. 1) 
värre, elakare, vserster, superi. VG* 
Chr.* glöpa ©rj»a v., den värste af (dem 
som talat) smädeord, den som svårast 
skymfat den andre; detta synes vara ett 
ordspråk, som ej kan annorlunda öfvs:s, 
ehuru meningen här måste vara den, 
att den som med sina ord mest skym
fat den andre, är den värste, och själf 
orsaken till sin död (jfr. Bihanget o. 
huvubbani), U.* 2) sämre, dåligare, min
dre värd. VG* ÖG.* U.* SM.* VM. I. B. 
11 ; II. B. 27:1 ; H.* Bj.* G.* Sk* ME.* St.* 
Chr. Kg. 11: pr; Æ. 15: pr; J. 25. halvu 
v., se Halver. v. sen tver örar, VG. I. 
R. 8: pr ; II. R. 17. fseiar v., sämre i e- 
gendom, o: i värde, VG.* sigher bin
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(n. ekitina) -ra vara, a : försämrad 1. ska
dad, ÖG. B. 27: pr. skipta til 1. i -ra, 
a: så att man får igen det som är säm
re än det som man bortskiftat, ÖG.* 
U.* SM.* VM. I. B. 7: i ; ME.* sva myklu 
sam han ær v., a : mindre värd genom 
stympningen, VG. I. VS. 3: 2. han se ma- 
Jer Jes v., U.* vari (ey) man thes v., 
St.* taka (n. knnu) i -ra, se Taka 1. 
værster, superi. ÖG.* U.* VM. II. Æ. 10: 
pr; Sk*

Yærsla, f. (af væria) omvårdnad. VG.*
Va1 ruld, se Værald.
Yærulzskôtter (værælz-, værildskôtter), 

adj. öfverlemnad (genom skötning) till 
evärdlig egendom. )( væjskotter, Sk.*, 
jfr. Ä. SelL. III. 11. Om första delen af 
d. o., likasom de därmed tydligen be- 
slägtade eværlizliker, eværjilika, kom
mer af væruld, måste däri eg. ligga 
begreppet om något som skall fort
fara så länge som verlden står (jfr. 
R-t II. 391-393); arilds sködter däre
mot, ehuru med liknande bem., är dock 
ett helt annat ord.

Værva, v. a. förvärfva, skaffa. Chr.*
VærJ (værdhe), n. 1) köpsumma, vär

de hvarmed något blifvit betaldt 1. skall 
betalas, 1. hvaremot det bortbytes. VG.* 
ÖG.* U* SM* VM. I. B. 5, 31: pr; II. J. 
3:2 ; H. J. 6 ; Kp. 1 ; G * Sk.* ME.* St. J. 7 ; 
Chr. J. 4, 30:1-3. v. ælla vijergæld, se 
Yijergæld. hejas -Ja sinna, o: betal
ning för de tre husen, ÖG.* Jæn (dö- 
mis) til sinna -Ja 1. værd (för -ds) sins, 
o: att återfå det som han hade betalt 
för jorden, ÖG. ES. 12: 1; SM. J. 4: 1. 
hvart æptir sinu -Ji, a: efter det för 
hvartdera bestämda priset, U.* SM.* Jön 
tu sum v. matu, a: värderade de varor 
som lemnades i betalning, SM. J. 9: 1. 
sökia æptir -Ji sinu, a: utsöka betal
ningen för det som man har sålt, SM. 
Kp. 5: 2. leta æptir -Ji sinu, söka att 
af säljaren återfå det som man betalt,

se Leta 1. Jfr. JorJaværJ. 2) värde, 
det som ett ting anses i allm. vara 
värdt. VM. I. B. 36; II. B. 7: pr; H.* Sk.* 
ME.* St. B. 20: pr, 2 ; Chr.* havi æghan- 
de haje suman v. ok legho, a : han skall 
hafva af den som legt hästen både er
sättning af den döda hästens värde och 
legan (om n. den andre ej kan med ed 
styrka att hästen dött af ængi hans 
vangömo), VM. I. B. 34:1; II. Kp. 9; på 
det förra af dessa ställen är meningen 
otydlig, troligen därigenom att något 
är uteglömdt. marka &c. v., det som 
är värdt en mark &c. St.* Chr.* fiskiar 
IIII alna -Ji, öris -Ji, a : gods till vär
de af & c. H.* Bj.* 3) varor, ting af ett 
visst värde. )( penningar, Chr.* stok- 
holms mynt eller thes v., a : varor sva
rande i värde mot (de stadgade bö
terna för dombrott enligt) Stockholms 
mynt, = i penningum eller værdôrum, 
Chr* tha tesse v. ater geldas, Chr. J. 
8: pr., där dock v. troligen är skriffel 
för værdôra; jfr. ME. Egn. 9.

Værja, v. a. se Virja.
Yærja, v. n. se Yarja.
Yærjeliker, se Yærjiliker, Yærjleker.
Værjer, adj. 1) värd (i päuningar 4cc.). 

VG.* ÖG * IL* SM.* VM * G.* fiughurra 
marka, tvæggia öra, öris &c. v., värd 
4 marker &c. VG.* VM.* mark, III mark 
&c. v., ÖG.* H.* ME.* Chr. Kg. 11: pr; 
Add. I). 2. litins (gen. n.) v., litet värd, 
af ringa värde, Sk.* givi ater Jæt vært 
ær, a: det som panten är mera värd, 
Bj.* sum (Jet) vært ær 1. var, ME.* 
St.* æpter Jy sum Jet ær vært til, a: 
efter beloppet af skatten som han för
snillat, ME.* epter thy thet (n. det rå
nade godset) vært ær, Chr. Kg. 26: l; 
Eds. 35. sum Je tolf sighia dyrast vært 
vara, ME. pg. 20: pr. 2) värd (godt k 
ondt), värdig. Jy æm iæk v. unningia 
lagha 1. or Jiuva at vara 1. til vir Jning 
minna (at) ganga, han ær v. til iamna-
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]>a at ganga, edsformulärer, VG. I. p. 
14; II. p. 48; ÖG.* han ær egh v. arf 
sit mista, ær han v. lif sit lata, Jy 
ær han eig t. Jiuver heta, hnn ær egh 
værd arf sit mista, VG. I. p. 3: pr; II. p. 
24, 49 ; ÖG. Ef)s. 23: pr. ÿa ær hon ei 
værj lif mista ælla arf, Jy ær han ei 
v. lif ok gojs mista, ME. E£>s. 34: pr; 
H. 9: pr ; St. Eds. 20: pr. hvat plagho han 
ær v., St. Kg. ind. 10. han ær minne v. 
(n. naj), ME.* Jfr. Virjninga værjer.

Værjia (varjia), v. a. = væria 2. v. 
iorj (mæj tvænni tylftum &c.), VG.* 

Værjiliker (værjeliker), adj. värdig. 
U.* SM.*

VærJIeker (værjeliker, verdeleker, 
værjlïket, værthelikhet, værjelikshet),
ni. (Isl. verSleikr, slort värde, förtjenst) 
värdighet. SM.* ME.*

Værjskyldugher, adj. (Isl. verÔskyl- 
dugr, förtjent, af verösknlda, -skylda, 
förskylla, förtjena, N. verdskyld, for
tjenst) förtjent, tillbörlig. U.* SM.* St.* 
Jfr. Mb. D. Gl. oo. værdskyld, -skylde &c.

Yærjërar (værjëra, -öre), m. pl. (Isl. 
veröaurar, det som gifves i betalning 
för något), löst gods af värde, pännin- 
gar och varor som kunna brukas som 
bytesmedel 1. användas till betalning. 
VG.* U* SM.* VM. II. J. 10: pr; ME.* St. 
J. 5: pr; Chr.* Detta ords ursprungliga 
bem. är den här uppgifna; men på en 
senare tid förekommer det äfven i bem. 
af varor i allm., St. Kp. 16, 34: 3. not. 
99, och )( (redho) penningar, St.* Chr. 
Tg. ind. 32.

Væsel (vasel, pl. væslir, dat. vaslum),
adj. (Isl. vesall, vesæll, pl. vesalir, ves- 
lir, N. vesall, liten, svag, olycklig) usel, 
fattig, væslirmæn, VG. I. K. 17: pr. dat. 
vaslum mannum, VG. I. Br. 1. Jfr. Dsal, 
och R-t II. 398.
i. Væstan (væsten, Sk.), 1) adv. i väster. 
U.* SM.* ME. pg. 27: i. v. ok norjan, 
se Norjan. sunnan ok v., for v. ok sun-

nan, se Sunnan. 2) præp. väster om. 
v. anæ frö, VG.* v. bæcken v. slottil, 
väster om bäcken som är väster om 
slottet (jfr. Bækker), Sk.*

Væstan vart, adv. västvart, västerut, 
mot västra sidan. VM.*

Væstgôtar (væsgôtar, vesgötar, væs- 
gota), m. pl. Västgötar. VG.* U.* SM.* 
ME.* Chr.* -ta laghmajer, U.* SM.* 
Chr.* -ta lagh, VG.* ME.* -ta lagh- 
bok, VG.* Jfr. Götar 2.

Væstgôtsker (væst-, væsgôsker), adj. 
Västgötsk. VG.*

Væstir, adv. mot väster. VM.* H.* 
Væstmæn (væsmæn), m. pl. Västman- 

ländingar. U.* SM.* ME.* Chr.* -manna 
laghmajer, U.* SM.* Chr.* -manna lagh, 
laghbok, VM.* Jingmala balker mæj 
-mannum, o: om ting som skola hållas 
med dem, VM.*

Yæstre, adj. västre. Se Port.
Væter, se Vinter.
Væti, se Yætti, n. och m.
Vætis majer, m. = vætti, m.; före

kommer om en af dem som svärja i 
tylftared. ÖG.*

Vætska, f. (af vater, våt) vätska. SM.* 
Vætti (væti), n. (Isl. vætti) 1) = vitni 

2. reja v., mæj rejo v., se lteja 1. 
2) ed i rättegångsmål. Je sum Here svu- 
ro i -ino, o: de tolf männen i tylftar- 
eden, )( Je tver sum forejis mænnini 
æru, ÖG.* v. fram tælia, förkunna hvad 
det är för ed som af parten skall gås, 
samt uppgifva och framställa dem som 
skola svärja (om take, som för öfrigt 
ej hade befattning med själfva eden), 
ÖG.* Jfr. Vætis majer, Lota vætte.

Vætti (væti), m. eg. vitne; en som gör 
ed i rättegångsmål, antingen som vitne 
1. i tylftared I. nämnd, sværi hvar v. 
sins læstum, VG.* Jfr. Vatter.

Vætti, væti (vatti), m. ett ting, äfven 
det minsta (förekommer icke ulan för
utgången negation), iak a ok Ju ikki
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-ta i, jag eger (den omtvistade saken) 
och du liar icke minsta del däri, eds- 
formulär, VG.* ingin skaï.. nokot -ta 
&c. VG.* Je fa æy vattæ, Ja vet rep 
ikke vætæ, han havir ækki vætte lönt, 
summum stajuin (n. taks undan) ækki 
vætæ, han skal . . ækki vætta hava æi 
sit.. ok ækki vætte annat, Sk.* — Isl. 
vættr, väsende, ting i allm., brukas äf- 
ven i förbindelsen ækki vætta, alls in
te, i hvilken bem. äfven vætta utan ne
gation förekommer, annars vættki; jfr. 
N. inkje vetta, ingen ting, litet vetta, 
ganska litet, ikkje myket vetta, ej sär
deles mycket (A-n o. vett) ; äfven i vårt 
allmogespråk brukas int vätt, lille vitta 
(Rz.s. 832, 833), och af samma ursprung 
är utan tvifvel det D. bitte (möjligen 
tillkommet genom falsk härledning från 
bid), såsom : ikke en bitte, ”en lille bit
te mand” (i en bekant visa); i D. all
mogespråket förekommer bitter i bem:en 
liten, och af samma ord brukas hos oss, 
likasom i D:n, en superi, då man säger: 
icke det bittersta, a: det aldraminsta. 
— Jfr. R-t II. 77, 78.

Vævia, v. a. (Isl. vefia) vefva, insvepa. 
Jær var (n. den hemmafödde trälen) i 
klæjum vafJer ok i vaggu laghjer, eds- 
formulär, VG.*

Yævild, ? rep; nu brukas väfvel 1. väf- 
ling i bem. af ett långt rep, t. ex. det, 
hvarmed ett hölass ombindes (höväfvel) ; 
väflingar kallas äfven de rep som, fa
stade vid de gröfre tåg (vant), hvilka 
från ömse sidor af ett fartyg hålla en 
mast uppe, bilda likasom en stege, på 
hvilken sjömännen uppklifva i masten; 
välla åter är ombinda med rep. Däraf

Vævildræt, adv. snörrätt, i rät linie 
efter ett utspändt snöre, skipta (n. al

Væxa, vaxa (præs. væxir : vægzs, VG.* 
impf, væxti, præt. part, væxin), v. n. 1)

växa. VG.* H.* ME. pj. 27; Chr. Kp. 6: 2. 
kan ei foster v., a: födas, SM.* huj 
ær ivir (n. sar) væxin, SM.* VM.* (lyti) 
væxir af, a: växer bort, U.* SM.* ban 
tok vijer v., han började växa vid (n. 
regeringen), a: hans magt började stad
ga sig, VG.* Jfr. Up væxa, Avaxter. 2) 
förökas, pænninger væxir (inanni til), 
U.* pænningar væxa inanni, SM.* VM.* 
H. Æ. 14:2 ; J. 3 ; ME. Æ. 17: pr ; St.* nu 
minskas (n. bot) . . sva sum væxti &c. 
H.* — vaxer, skriffel för värjer, Sk.*

Vaxen, adj. (præt. part. af væxa) vu
xen. Je æræ sva v., de hafva blifvit 
så stora 1. hunnit till den ålder, Sk.* 
Jfr. Ful væxin, Laghvaxen.

Væzla, f. (af veta; Isl. veizla) eg. gåf- 
va; sammanskott af matvaror, soin skul
le lemnas åt konungens ämbetsman (ari) 
under hans resor genom landet. H.* 
Jfr. €engærJ5.

Væzlu fal, n. (Isl. veizlufall) underlå
tenhet att gifva væzla. H.*

VæJ (vaj, dat. pl. væjium), n. (me
rendels pl.) 1) pant (fast 1. lös). VG.* 
ÖG* U* SM.* G.* Sk* ME.* St.* tva 
bya, æghn, iorj at væjium sætia, a: 
pantsätla, VG.* VM.* Sk.* sætia (man- 
ni) v. (i hændir), U.* SM.* VM. II. Kr. 7: 
pr; Kp. 10; H. J. 9; Sk.* ME. B. 9:1; Kp. 
7 ; Chr. B. 10: 1 ; Kp. 10: pr. sætia væJ 
til skæla (jfr. Skæl 9), SM.* skilia man- 
ni iorj til væjia, se Skilia 5. læggia 
v., VG.* Sk.* taka iorj at væjium, VG.* 
hava iorj at væjium, ÖG.* halda væj
ium, qvarhålla (lös) pant, VG.* lösa 
v., VG.* væJ hava forstandit sik (jfr. 
Forestanda), VM. II. Kr. 7: pr. Jfr. Skæ
la væJ, Væjsætia, Forvæjia, Panter. 
2) vad, a) som i vissa fall i en rätte
gångs början skedde genom panter, 
hvilka af parterna å ömse sidor sattes 
i taka händer för att, sedan målet blif
vit afgjordt, emottagas af den vinnan
de (jfr. Væjia 1, Væjia taki, Væjningl).

93Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xlll.
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SM.* VM.* v. ganga fore syn, se Gan- 
ga 4. v. fram kasta, VM.* för æn v. 
æru ut rönt, a: det hvarom det blifvit 
vädjadt, H.* b) sådant som skedde ef
ter en fälld dom 1. ytrande af en syn 
(jfr. Yæjia 2). SM.* Chr.* biuja Jer (n. 
synemännen) v. æptir sinum vitnuni (jfr. 
Yitni 3), U.* sætia v. takum i hændir, 
VM.* dömer han (n. domare) a hans v., 
o: sedan han har vädjat under lagman
nen, SM.* hvar sum .. dömir utan væj, 
o: ulan att det hlifvit vädjadt mot lag
mannen, SM * fælli nijer minna v. &c., 
se Nijer fælla 1. gilda seller fsella v., 
se Fsella 6. tappa v. sin, VM.*

Væjer, vseder, n. 1) vind. U.* Sk.* 
Jfr. Yæjerqværn. 2) väder, väderlek. 
U.* Chr.* Jfr. Misvæjer.

Yæjerdagher, m. dag då vädret är 
godt 1. tjenligt. OG.* Sm.* i -ghum, den 
lid af året då vädret plägar vara blidt, 
ÖG*

Vædherleker, m. = vse Jer 2. Chr.* 
Yæjerqværn, f. väderqvarn. U.* SM.* 

VM. 11. B. 22: 2 ; ME.* Chr. B. 37: pr. 
Ysejfastar, se Ysejiafastar.
Vsejfse, n. 1) pänningar 1. annat som 

vid vad nedsattes i taka händer (jfr. 
VseJ 2). U.* SM.* VM. II. M. 30: l; H.* 
2) pantsatt gods. ME.* St.*

Ysejia, v. a. hålla vad, 1) i början 
af en rättegång, genom panter som af 
parterna å ömse sidor sattes i taka hän
der (jfr. VseJ 2. a). U.* SM.* VM.* v. 
mote manni, SM* v. gen 1. moti, VM.* 
msen vsejia sinne msellum, SM.* v. msej 
grannum, a: tillika med grannarne som 
med honom föra gemensam talan, SM.* 
v. vij annan ok taka til taka, SM.* v. 
Jrim markum ok taka til tak, U.* v. 
Jrim markum, VM.* H. M. 31: pr. v. um 
Jre marker, SM.* v. til Jriggia mar
ka, H.* v. til syn ok sannind, U.* v. 
(Jrim markum) undir hundaris syn, U.* 
VM. II. B. 17: 3. v. undir et Jinglagh,

U.* v. undir sanna 1. tolf manna syn, 
VM.* v. Jing fran garji (sinum), U.* 
SM.* VM. I. pg. 5: 2. (jfr. pr.); II. pg. 19; 
H* v. til skæla (jfr. Skæl 9), SM.* v. 
in til mans, se In. vil man v. bort garj 
af sik, o: hålla vad därom att den brist
fälliga gärdsgården, genom hvilken ska
da skett, ej tillhör honom (här menas 
att vädja till syn, som skall afgöra den
na fråga), VM.* v. op a garj 1. bro, 
o: därom, huruvida gärdsgården 1. bron 
är bristfällig I. ej, VM.* æ hvat Je 
væjia hælst, ehvad sak det är som va- 
det angår, SM.* fyr æn -as til, förr 
än vad sker, U. J. 22; VM.* ME.* Chr. 
J. 32. -ar nokor (först) ok sigher sik 
sijan af delu, H.* ME. Egn. 35; Chr. J. 
32. Jfr. Ovæjiajer. 2) vädja efter en 
fälld dom 1. ett ytrande af en syn 1. 
nämnd, hvarvid först domaren, synen 
1. nämnden, och sedan den misnöjde par
ten, i taka händer nedsatte vadet, hvil
ket, sedan saken i högre instans blifvit 
afgjord, tillföll parten i händelse han 
vunnit ändring, men i annat fall doma
ren, synen I. nämnden. U. Kk. 19: 4; V. 
17: 4; SM.* Chr. Tg. 22. domari -ar æp
tir (a: sedan han afkunnat sin dom) 
ok taker til tak 1. taka, U.* SM.* lagh- 
man dömir.. ok -ar æptir, H. pg. 11. 
v. mot 1. gen domara 1. laghmanni, lagh- 
mans skilu, hundaris syn, næmninga 
manni, nænid &c. U.* SM.* VM* H.p.ll; 
ME.* Chr. Kg. 35:1; B. 26: 4; Tg. 37, 38, 
39: pr; 41: l. v. vij laghman, domara, 
lænsman, IL* SM.* VM.* v. mæj folk
lands syn, IL* v. mote dome, H.* St.* 
v. a dom, St.* væjia tve a Jinge, n. 
domaren och en af parterna, YLM.* v. 
undir laghman, kunung, folklands syn 
Sec. IL* SM * VM.* ME.* Chr. B. 26:4 ; 29: 
pr; 33:1; Tg. 10: pr; 11:1. v. undir tu 
Jinglagh 1. sæx skiplagh, U.* v. sik un- 
di konung, VM * St.* v. undir laghbo- 
kina, VM.* v. undir sina landsbok 1.
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undir landsins bok, H.* v. til andra hun- 
daris syn, SM.* v. (sinum) sæx, tiu 4cc. 
mark uni, U.* SM* VM* Chr.Tg. 37. v. 
mæj Jrim I. fyritighi markum 1. enne 
mark, VM.* H.* ME. pg. 32: pr. v. Jre 
1. sex marker 1. tolf öra, H.* ME. pg. 
32: pr; 35, 36. v. til Jriggia &c. marka, 
VM.* högra v., se Höght 2. Ja hög
rum (n. væjium) -as, se Nijer fælla 1. 
— V.G. Lagus, s. 519 ofvf. anf. disp. s. 49, 
50, menar att, '‘''iudex primo nullam pe
cuniae summum déposait, vel al exe com- 
misit, sed litigantes tantum inter se 
hoc modo certarunt (slogo vad)”, och 
att detta först på en senare tid blifvit 
ändradt; till grund för hvilken oriktiga 
åsigt. ligger den skilnad han antager 
mällan det gamla vædh, pant, hvarmed 
det äldre förhållandet skulle betecknas, 
och det nya vad; då likväl det senare 
nu brukliga ordet, både i den juridi
ska bem:en, hvarom här är fråga, och 
i den allmänna, då man säger ”slå vad 
om något”, är samma ord som det gam
la væj, som eg. betyder pant, men öf- 
vergått till bem:en af det vad, hvilket 
i rättegångsmål såsom en pant nedsat- 
tes i taka händer; men att beteckna 
denna i lagarne föreskrifna ordning med 
det ett äfventyrsaftal utmärkande nu 
brukliga talesältet slå vad, är dock myc
ket olämpligt. — Jfr. Dt vædhia.

Væjia fastar (væjfastar), m. pl. (af 
væj 1) gode män (fastar), som voro när
varande vid förpantning af jord. SM.* 
)( ajalköps fastar, IL* )( o Ji hästar, VM.* 
utgiva -ta, om den som pantsätter jor
den, U.*

Væjia fæst, f. stadfäslelse af jords 
förpantning med föreskrifna formalite
ter. sætia (manni) ior J at v. (at pan t c), 
ÖG.* Jfr. AJal fæst.

Væjia kast, se Vaja kast.
Væjia lös, adj. = ovæjiajer. at -so, 

U*

Væjia taki (væjtaki, H.), m. löftesmän 
hos hvilken, då i rättegång vad (væj) 
hölls, pant nedsattes för att sedan af 
den vinnande emottagas (hvarför det 
hette væjia ok taka til tak 1. taka, se 
Væjia 1, 2). )( fea taki, eja taki, U.* 
SM.* H. p. 13: pr.

Vædhio lop, n. (D. væddelôb) kapp
löpning. Chr.*

Væjniug, f. vädjande, vadhållning, 1) 
i början af en rättegång (jfr. Væj 2. a, 
Væjia 1). U.* SM.* VM. I. pg. 11 ; II. M. 
31: pr. biuja 1. fælla v., U.* Jriggia 
marka v., o: då 3 marker nedsättas å 
ömse sidor, IL* SM.* vari saklös fore 
1. um v., han är fri för att erlägga de 
3 marker som han hade skolat betala 
om han hade vädjat, U.* SM.* 2) ef
ter en fälld dom 1. ytrande af en syn 
(jfr. Væj 2. b, Væjia 2). U.* VM. II. B. 17:
3 ; pg. 19. not. 82 ; H.* ME.* biuja v. æp- 
tir vitnum sinum (o: sedan de medde
lat sitt ytrande) undir folklands syn, om 
dem som förrättat hundaris syn (jfr. Vit- 
ni 3), U.* dömir domari nokot a Je væj- 
ning &c., o: i ett mål som är vädjadt 
under lagmannen, U.* um Jæssa v., an
gående en så vädjad sak, U. p. 13. de
la a domarans v., se Dela 4. Jær til 
v. ær ut rönt, o: målet, hvari det blifvit 
vädjadt är afgjordt (jfr. Væj 2. b), H.*

Væj skötning, f. symbolisk tradition 
af förpantad jord (jfr. Sköta 1). skôtæ 
(iorj) at v., Sk.* Jfr. Pant skötning.

Væjskôtter, adj. öfverlemnad såsom 
pant (genom skötning). Sk.* Jfr. Pant 
skötter.

Væjsætia (part. pass. -sætter, -satter), 
v. a. pantsätta (fast 1. löst gods). VG.* 
IL* SM.* VM.* Sm.* ME.* St.* Chr.* iorj 
varJer kirkiu 1. manni -sæt, U.* VM. II. 
Kr. 14. sigher sik köpt hava ælla -sat 
(n. vara), o: 1. att det klandrade god
set är pantsatt hos honom (ty orden 
köpt hava höra icke till -sat, som ej är
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sup. ulan part. pass, n,), ME.* Jfr. Pant- 
sætia.

Væjisætning, f. pantsältning. U.* SM.* 
VM. I. Kr. 14; II. M. 27; Kp. 10: rubr.; 
ME.* St. J. 14; Kp. ind. 6. v. fran sik 
leja, o: klandradt gods, som inan sä
ger vara hos sig pantsatt, ME.* Chr. 
Tj. 21. Jfr. Jorÿa væÿsætning, Pantsæt- 
ning.

Yæÿtaki, se Yæÿia taki.
Vörda, se Virÿa.

Y.
Ydredes man, m. handtverkare. Sk.* 

I äldre D. skrifter förekommer i sam
ma bem. det ännu icke alldeles obruk
liga ordet idrætsmand (jfr. Mb. D. Gl. d. 
o.); Isl. iÿréttamaÿr betyder enligt Fr. 
en människa som kan utföra gärningar, 
hvartill fordras särdeles duglighet 1. fär
dighet, och hvaraf den har ära som är 
i stånd att utföra dem, hvilken bem. 
öfverensstämmer med den af det ännu 
brukliga Sv. idrott.

Yfir, se Ivir.
Ylir hor, n. tvefaldt hor. G.*, i T. öfvs. 

czwevald obirspil.
Yfra (öfra), v. a. öka. St.*
Yfri, se Yvri.
Ykia, v. a. neka, säga nej. ykia at )( 

qvætha ia vijer, Sm.* Att d. o. har anf. 
bem. är tydligt af sammanhanget där 
det förekommer; men att det kommer 
af ikke (såsom neka af nej, jaka af ja), 
är dock ej så säkert som Ih. (Gl. o. icke) 
antager. Isl. ykia, öfverdrifva, kan ej 
tjena till att förklara d. o.

Ykil dagher, m. en mindre helgdag, 
som ej hade forhælgÿ. )( ÿæn dagher 
sum forhælgÿ ær firi, ÖG.* Detta ord 
igenfinnes i ett bref af 1312 (Sv. Dipl. 
N:r 1828), där det talas om diebus fe- 
stivis abi vigilia non preecesserit di- 
ctis ykildaghæ, )( dominicis et aliis die

bus festivis vigiliam sequentibas. Hvad 
första delen af d. o. eg. bety der, är o- 
visst; den torde kunna härledas från 
enka, ensam, hvilket nu vanligen utta
las ynka; jfr. Enstörings dagher. Ih., 
som härleder d. o. från yrkia, arbeta, 
öfvs:r det först : ”feria minor, qualis 
est apostolorum, in qua post peracta 
sacra, operi rustico vacare fas est”/ 
på nästfölj. sida åter, där han skrifver 
yrkildag, öfvs:r han uppenbart oriktigt: 
'•dies vulgaris quo operari fas est'\

Ykorni, se Ikorni.
Ylde, se Illa, v. a.
Ylians rnæssa, f. Egidii messa, den 1 

September. VM.* I äldre T. skrifter 
kallas denna dag S. Gilgen-, Ilgen-, Yl
gen-, Ylientag &c.; se Hit. Jzb. 132.

Ymil, ? (Isl. ymja, gifva ett doft ljud, 
pusta, ymtr, löst tal, rykte, ymta, ut
sprida lösa rykten; N. ym, ett svagt 
ljud, ymja, ymta, mumla, brumma, tala 
lösligt om något; D. ymte, tala sakta, 
äfven ym, ljud, ymmel, hemligt tal, hvil- 
ka ord numera äro föråldrade, Mb. D. 
Ordb. o. ymte; jfr. Dial. L. oo. ömle, öm- 
mel) hviskning, oredigt tal I. rykte. or]> 
ella y., allitt. G.* ympte oc snacke fö
rekommer i D. öfvs. af G.*, och ömel 
i bem. af beskyllning för skamlig gär
ning i Chr. IV. N. L. Mh. 21: rubr.

Ymisliker, ymsliker, adj. (Isl. ÿmisligr, 
N. ymisleg) skiljaktig. Se Jæiliker.

Ymnungas, v. dep. vara tillräcklig, till
räckligen förmå, ntan m -gis inlændsker 
almoghe .. land at vseria &c. SM.* Jfr. 
ympno, nog, tillräckligt, Kon. styr. s. 118, 
121, 156,181, hvaraf det nu brukliga or
det ymnig; flera härmed beslägtade ord 
anföras af R-t, II. 427, 428. Jfr. Ympna, 
Ympnas.

Ympna, ett troligen genom skriffel till
kommet ord, för asyna, rättadt på det 
fordom vanliga sättet genom de tillagda 
orden heller asyna, St.* Man kunde an-
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nars möjligen antaga att ympna vitne 
betydde tillräcklig bevisning genom vit— 
nen; jfr. Ymnungas.

Ympnas, v. dep. blifva ymnig (1. öf- 
verflödig), ökas. )( nidhras, St.* Mot
satsen mot nidkra gifver anledning att 
tro att d. o. eg. betyder höja, af yfir, 
och rätteligen skulle skrifvas yfnas (li
kasom ronuia I. rompna för rofna, af 
rova); och af samma härkomst vore då 
ymnungas och andra därmed beslägta- 
de ord. Jfr. Öfning.

Ymsa, adv. (af ymsir; N. yinse) öm
som. kræfs y., o: den ene 1. den an
dre, men ej båda, St.*

Ymsir, adj. pl. (Isl. ymissir, ymsir, pl. 
af ÿmiss, omväxlande, den ene och den 
andre) öm~e. vaja vaj a ymsa, abs., o: 
i krökningar än åt ena än åt andra si
dan (jfr. Yægha 6), VM.* ME.* Chr. B. 
16:1. bryjer selia y. aign sina, o: än 
den ene än den andre säljer sin del, 
G.*

Ymska, v. a. ömsa, förändra. U.* SM.*
Ymuman, m. tilläfventyrs en man från 

trakten af Umeå 1. från Norrland i allra. 
VG.* alzmanni ok ymu 1. ymumanni, VG.*

Yngri, yngster, se Unger.
Ypa, se Öpa.
Ypin, se Opin.
Yppa, v. a. yppa, röja. SM.*
Yppinbar, se Opinbar.
Yr, se Ur.
Yrkia (sup. och n. part. pass. ort), 

v. a. 1) arbeta, a) i allm. Jaun yrkin .. 
sen mali ir inter, o: arbete (som trå
lar), a: fortfare att vara trälar, G. I. 6: 
5. Jan sum ort hafr mala (jfr. Mali 5), 
G.* Jfr. Lagha yrkir. b) i synn. arbe
ta med jorden, plöja, odla (jord). VG.* 
sa ok y. iorj, y. ok bæjræ iorj, Sk.* 
y. mæj fæ, liæst &c., bruka dragare vid 
arbete med jorden, U.* VM. II. M. 34: 
pr; H. M. 36; ME* St. Thj. 13:1; Chr.Tj. 
35:1. Jfr. A-, Up yrkia. 2)=aværkal.

y. i annars mans skogi, G.* at ort um 
kring, angående det arbete somärgjordt 
omkring den tvistiga marken; sådan sy
nes meningen vara af detta dunkla stäl
le, som troligen lider af något skriffel, 
och icke blifvit förstådt af de gamle
T. och D. öfversättarne, G.* Jfr. Ortar 
vitni.

Yrknaja fæ (öknaja fæ, genom skrif
fel för örknaja fæ), n. = værknaja fæ. 
U* SM * VM.* H. V. 23: 1, 2; ME. B. 34: 
1. not. 69; St.*

Yrknadha för, adj.=værknaja för. St.*
Yrknajer, m. = værknajer. Se Yrk

naja fæ, -för.
Yrt (ört), f. ört. VG.* (där dock ör

ter troligen är skriffel för ærter, jfr.
U. M. 49:1.); ME.* St. Thj. 6; Chr.Tj.27: 
pr. Jfr. R-t IV. 89 not; St. Föret. s. C, 
Cl.

Yrta garjer (örta garjer), m. örta
gård, trägård. ME.* Chr.*

Yrtugh land, se Örtogha land.
Ysalde (ysildi, uselde), f. ? (af usai; 

Isl. vesald, vesæld, vesöld) uselhet, fat
tigdom. y. gar börnum a hænder, Sk.*

Yta, v. n. (af ut) komma ut. ytir hvar- 
ghin, om spetsen af svärdet, hvarmed 
någon blir sårad, ej någonstädes kom
mer ut på andra sidan af den sårade 
delen af kroppen, VG.*

Ytarmer, se Ytermer.
Ytarster (ytærster, ytirster; utarster, 

VG.* öytarster, ÖG.), adj. superi. 1) 
ytterst. Bj.* -ta iæjer, ÖG.* livarstaj 
mællin Je -stu (n. stæji) sum &c. Bj.* 2) 
sist. y. fardagher, afrajsdagher, VG. II. 
A. 25; IV. 3; VM. II. J. 15: pr. i (sin) -ta 
tima, se Timi. a -ta Jinge, a: det sjet- 
te, ME.* Jætta -ta vitsor J, o : sistnämn
da, VM.*

Ytermer, ytarmer, adv. compar. 1) 
längre ut 1. bort, ytterligare, æi y. mæj 
hærfærd, a: ej längre än till rikets gräns, 
SM.* ME. Kg. 3: l. systkanen ok æi y.,
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o; aflägsnare slägtingar, VM.* Jfr. llt- 
mer, Ytærst. 2) ytterligare, längre (ef
ter en viss tid), hær efter y., Si. Add. 
A.

Ydermere, adj. compar. ytterligare, 
noger y. skat, Sk.*

Ytighia manager, m. ytterligare 1. se
nare månaden; så kallas åttonde måna
den efler fadrens död, när barn då af 
enkan framfödes. U.*

Ytirster, se Ytarster.
Ytærst, adv. superi, (n. af ytarster) 

ytterst, längst borta 1. bort. ÖG.* H.*
Yvi, Yvir, se Ivir.
Yver hörogher, se Overhörig.
Överincr, adj. = yvri 2. U.*
Yværmer, adv. längre upp, ofvanför. 

ÖG.*
Yvri (yfri, ofri), adj. 1) öfre. G* ME.* 

yvra hul, se Hul 2. ytirster, ôværster, 
superi. Bj.* G.* 2) senare. Se Marin
rnæssa, Yarafru daglier. yværster, superi, 
sist. -ta fæmt, ÖG.*

Yxi, se Oxe.
Yxna, se Oxi.
Yxna kaup, n. (af oxi) köp af oxar. 

G*
Yxna oyker, m. ett par oxar. Se Oker.

p. Th. T.
Här upptagas de ord, som i yng

re och äfven några gamla hss. bör
jas med th 1. t i st. f. p.

pa (da, VG."* Jau, G. 3:2; 38.), adv. I) 
då. VG* ÖG *U.*SM.* VM*Sk.*G.* Ja 
ær (rel.), då när, VG.* ÖG.*(u. Ær); Sk. 
I. 220. Ja sum, ÖG.* VM.* æn Ja, se 
Æn, adv. Ja æn, a) = Ja sum, G.* b) 
om då, o : men om. Ja æn kona ær li- 
vandi, Jer Jrætta, nokor ær, han böter 
eigh &c. VG. I. A. 5; IV. 19: l; ÖG.* U.* 
SM.* Sm.* Bj* G.* Ja .. til, = Jær til, 
till det, därtill, VG.* 2) sedan. Ja hæfs

i vargs næsi Ja i fulæ bæk, VG. IV. 
10. Ja (n. Jæn sum) Jær ær næst, VG.
I. Md. 1: 4. 3) Ja förekommer ofta som 
ett fyllnadsord utan särskild betydelse, 
crussur &c. Ja skal biskuper vighia, ©r- 
togh min . . Ja a hæraj, hvarghi Ja 
rætkændi iak, &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* 
VM.* H.* G* Sk.* 4) conj. (ulan efter- 
följ. conj. ær 1. sum) då när. VG.* ÖG* 
U.* SM.* VM.* Sk.*

pa för ta, se Ta.
pa, se piggia, pæn, pæt, po.
pagh, se piggia.
paghar (Jæghar; Jegar, Jear, G.*), 

adv. (Isl. Jegar) 1) då. VG.* ÖG. Dr. 2: 
2; SM* VM.* G.* Sk.* hva J. &c., bvein 
soin då (n. när han ärfver), VG. II. K. 72: 
5. J. ær (conj.), då när, VG.* J. sum, 
G.* 2) (då) genast, strax. ÖG. Dr. 9:1 ; 
ES. 15: 5; G.* Sk.* ME.* J. eptir, strax 
därefter, G.* 3) conj. då, när. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H* G.* Sk.* ME* 

paigin, se pöghine. 
pak (tak, Chr.), n. tak. SM.* Bj.* St.* 

Chr.* göre annat (n. hus) ater til Jaks 
(= göri up til fæstiband 1. vægbanda, 
VM. I. B. 45: i.), H.* koma, föra, bæra 
(hem i laju sina, n. säd 1. hö) undir
J. ok Jræggia, allitt. U.* SM.* gælder 
ater undan J. ok Jræggia, a: sedan det 
kommit under tak, )( fyr æn in lajas (jfr. 
priskuldi), SM * Jfr. Torf tak, pækkia.

pak (tak), f. (Isl. Jökk) 1) välbehag, 
bifall, utan malsæghanda J., a: om än 
målsegaren ej vill medgifva det, U.* 
VM. II. M. 4. betale til tacke, a: till nö
jes, Sk. V. 5: 21. 2) tack. havi firi (ær- 
voje sit) J., SM.* ME.* Chr.* 

pakter, se pækkia. 
palej, adv. (för Ja lej) på det sät

tet, så. VM.*
pan, ? sena, prov. tan, tana. J. hels 

(gen.) eja nakka, hals- 1. nacksena, G.* 
pan, pron. och art. def. se pæn. 
pan, conj. (AS. Janne; Fries, than,
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dan; Mht. Mnt. dan, danne, dennc; Holl. 
dan, E. than) än. maira, sijar, fram- 
mar &c. J., G.*

pan, conj. (sammandr. af Ja æn, se 
pa I) då när. G.*

panbrika, se pangbrækka. 
pang, n. fång, sjögräs. Se pangbrækka. 
pangbrækka (Jengbrækka, thang- 

brykka, panbrika, tångbrinckia), f. skog. 
bæra skiold ivir -ku, o: infalla (eg. ge
nom skogen) i landet ined väpnad hand, 
VG.*; i ÖG.*, där samma talesäf t före
kommer, lief er det ivir Jang ok -ku, 
öfver fånget (o: hafsslranden) 1. skogen, 
emedan Östergötland har en vidsträckt 
kust, öfver hvilken ett fiendlligt infall 
i landet kan ske. Detta ord förekom
mer icke i nomin., och borde rätteligen 
skrifvas Jang brækku; del har n. upp
kommit af ett i forntidens poetiska språk 
brukligt talesätt, då trän 1. skogar kal
lades Jang brækku, iordar, hlidar, 
backens 1. jordens tång; se Resemi Ed
da, Köpenhamn 1665, där under Vidar 
heite anförs : vid skal kenna thara edur 
thang brecku, höla og hlydar edur ior
dar; och Eg. L. P., där under Jang näm- 
nes J. hlidar, ah/a lateris montant, fru- 
tex, fr uticetum, si/va ; samma ord hliÖar- 
Jang, hltå-Jang upptager äfven Cl-V. 
(under Jang). Jfr. tidningen Journalen 
1832, N:r 199, och Bihanget. 

panni, se pænni. 
par, se pu, pær, pæt. 
parf (tarf, St. Chr. pl. Jarvir, Jærvir, 

Jarve), f. tarf, behof, det som någon 
behöfver, 1. som för honom är angelä
get. VG. IV. 19: pr, 1; U-* SM.* VM. II. 
Kk. 13: 3 ; Æ. 20:1 ; Kp. 12: 4 ; H. Æ. 16: 
i ; G.* St.* Chr.* göra (nokra) sina Jar- 
ve, ME.* St. Thj. 13:1 ; Chr. Tj. 35: i. gi- 
ta syst sina Jarvir ok syslur, o: sina 
angelägna göromål, VG. IV. 19: 4. han 
nöter Jarva sina, se Muta. Jfr. Siælar 
Jarf, OJarver, OJarvi, porft.

parf, se Porva.
parfliker (Jærfliker), adj. nyttig, som 

är till gagn 1. behöfves. U.* SM.* var- 
sker ok J. allum mannuin, o: mån att 
vara alla till gagn, VG.* Jfr. OJarfliker. 

pat, se pæn. 
paii, se pa, po. 
paun, adv. likväl. G.* Jfr. po. 
paut, se po.
pe, pen, per &c., se pæn, pær, pæt. 
pegar, Jear, se paghar.
Theliker, se pyliker. 
pengat, se pingat. 
pengbrækka, se pangbrækka. 
pengsbani, m. (för Jegnsbani, se 

pægn) en fri människas dråpare. VG.* 
pera, Jerra (Jærræ; Jaira, Jairar, 

G.), pron. poss. (gen. af per) I) deras. 
VG. I. K. 2; A. 13:1 ; G. 4: pr, l. &c. ; ÖG. 
Kr. 13: 3; Æ. 26; U. Conf.; Kk. 1:1; 4: pr. 
&c. ; SM. Conf. ; Kk. 1:1 ; 2:2. &c.; G.* Sk.* 
ME. Kg. 4: pr; 7: i; 13. &c. vari a vitnum 
J., n. socknemännens, SM. B. 8: 3. ut a 
J. (n. iorj), VG. III. 117. hema at J., 
i deras, n. hem, hos dem (jfr. At 4), SM. 
J. 4: l. bæggia J., bådas deras, se Bæg- 
gia; i denna sammanställning är J. pron. 
poss. och ej pers., och båda orden hö
ra till samma nomen, t. ex. bo bæggia 
J., VG. I. A. 17: l, är bo bæggia och bo 
J,; om det åter hette bajir agbu bo, 
kunde det väl sägas Jer bajir, då Jer 
vore pron. pers.; likaså om det kunde 
sägas bajir J. aghu bo vore J. pron. 
pers. likasom då det säges en J., bvar 
J., men bajir J. brukas icke, och kan 
icke brukas, därför att det skulle be
tyda: båda af dem, hvilket vore en up
penbart ologisk sammanställning; jfr. 
Bihanget o. okar. bvo therre hantering 
haver, se Hantering. 2) refl. sin (då subj. 
är pl., jfr. pæt, pron.). Jer forværka egh 
J. barna lut, ÖG. EJs. 9. bôrnæ börn 
havæ ey i J. hæfjum, Je varjæ tak- 
ni a værkium J., Je sæliæ iorj J., Sk*
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pejan, se psejan. 
pi, se py, psen, pset. 
pighat, se pingat. 
piggia (tiggia; tygge, Sk. impf, Ja, 

ta, Jagh, sup. Jighat; jfr. R-t I. 121, 
151 ; III. 288), v. a. (Isl. = ; AS. Jicgan, 
Jigan, få mal, äla) 1) emottaga (till 
skänks 1. för inte). ME.* St.* Chr.* )( gi
va, ÖG.* SM.* VM.* köpt seller Jighat, 
köpte seller Ja, VG.* nu haver han fan- 
git (n. hemfölgj) sum Ja, se Fa 2. Jsct 
agitu alli svseria ok sengin J., a: ingen 
må fria sig från att gå eden, = i Jörn 
eje ma sengum giva ur, ÖG. VaJ. 1: pr; 
ME.* ejer sum man ma egh J. up, lö
sa Jsen ej sum han ma J. up, a: genom 
en viss erlagd lösen befria sig från skyl
digheten att gå en ed (jfr. Lösa 3), ÖG.* 
J. miolk, dia, ÖG.* barn Ja miolk af 
(1. ok) mojor spina, Ü.* VM.* H. Æ. 13: 
7; i hvilket talesätt Ih. (Gl. o. dseggja) 
tror att dhag (i VM. gamla edit., för 
Jag 1. Jagh), som han hänför till inf. 
dseggia, är en riktigare läsart än tha, 
som skulle vara af taga 1. tiggia; detta 
är dock uppenbart oriktigt, ty Jag kom
mer lika litet som Ja af dseggia, och 
den ur VM. anförda läsarten bevisar 
således icke häller att, såsom Ih. an
tager, o. dseggia Hn antiqua lingua idem 
significavit ac sugere, lac 1erehuru 
äfven några nyare ordboksförfattare, 
såsom Lindfors i Lat. Lexicon, trott 
orden dägga och dia vara synonyma. 
2) begära, tigga. J. najir, J. sik föju, 
U.* t. rneth taffler, i kyrka, Sk.* Ät- 
tarboten kallas föraktligt tygge bod 1. 
tygge pendinghe, genom tiggande hop
samlade böter 1. pänningar, Sk.* 

Tiggiare, m. tiggare. U.* 
pigia (tigia), v. n. tiga. VG.* VM.* G.* 

Sk.* Ja segha alle svseria ok sengin J. 
(jfr. piggia 1), ME.* Jfr. Forjighia. 

pigiande msessa, se Msessa 1. 
pikla (Jykla), adv. ofta. VG.* U.* SM.*

VM. II. pg. 17:1; ME.*; men genom skrif- 
fel för Jolika, St.*, och sva J., H.*, 
bör troligen vara Jylika, såsom i not. 
88. läses. 'Jiklarmer, compar. U.* SM.*;
Jyklare, tiklare, Jiklaren, Jiklar, U.*
SM.* VM.*

piklika, adv. = Jikla. SM.*
Thilde, n. ? tiljor, golfbräder, prov. 

tilde. Sl.* Att d. o. har den nu upp- 
gifna bem:en synes vara otvifvelaktigt, 
men skilnaden mällan t. och fiölar är 
svår att bestämma. Isl. Jili, Jil, be
tyder brädvägg ; N. tile, tyle, tel, golf 
af sammanfogade bräder. På anf. st. 
hafva en del yngre hss. tilster, hvilket 
ord ännu brukas i vårt allmogespråk 
i bem. af golfplankor, 

piliker, se pyliker. 
pin, pron. pers. gen. se pu. 
pin (n. Jit; f. dat. Jenni, G.*), pron. 

poss. din. VG* ÖG.* U.* VM. II. M. 1: 2; 
G.* Sk.* ME. Egn. 34: pr.

ping, n. 1) ting (rörligt, lefvande 1. 
liflöst). VG. II. K. 11. not. 96; U.Kk.8:1. n. 
83 ; M. 44: pr ; 47:1 ; Kp. 6 ; SM. B. 9:1 ; pj. 
12: l; VM* Sm* Sk.* ME. B. 8: 4; 20:1; 
Kp. 5: pr; DrVJ. 3:1. &c.; St. G. 9: 4, 6; 
18: pr; Kp. 33: pr; DrVd. 3: l; Chr.* an- 
nur J. )( iorj, VG. III. 150. J. qvikt 
seller döt, U. V. 27: pr; ME. B. 32:1; St. 
B. 15: i. skipta hsestum eller andrum 
-gum, hsest skiut uxa eller hvat -gi &c. 
SM. Kp. 5: pr; 7. not. 4. JiufnaJer vär
jer nokroin viter ivir nokot J., a : nå
got som finnes hos honom och påstås 
vara stulet, Bj.* Jfr. Forjing. 2) ting, 
sak (i allm.), skil tva kirkiu um nokot 
J., VG. II. K. 61. J. Jser hionalagh ma 
hindra, U. Kk. 15:2; VM. II. Kr. 20: l. 
sia sit bion til godhra -ga ok dyghd, 
o: till det som är godt, till förbättring, 
St. SV1. 17. Jfr. Vijer 3. — Att d. o., 
i de nu anf. bem:na, är samma ord som 
förekommer i de nedf. upptagna bem:na, 
är tydligt då man jfr. T. mal, mål, sak,
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som äfven öfvergåft till bem:en dom
stol (jfr. Hit. Gl. o. mal), hvaraf upp
kommit de i medeltidens Lat. brukliga 
benämningarne mallum & c. (jfr. Mal
ting). 3) samling, sammankomst, moro 

den på Mora äng, en mil söder om 
Upsala, af Upländingarne fordom håll
na sammankomst till förrättande af ko
nungaval (jfr. mina Jur. afh. s. 8, 4; ME. 
ind. n. pr. o. mora), SM.* ME. Kg. 4: pr. 
]>a skal ]). nemnas, a: allmän samman
komst till öfverläggning om ledingen, 
G. Hist. 6. Jfr. Disa-, Kyndil-, Köp-, Ma
la-, Sara-, Soknaÿing. 4) ting, samman
komst; för rättegångsmåls utförande; 
äfven det vid en sådan sammankomst 
närvarande folkel, och stället där sam
mankomsten hålles. VG.* ÖG.* U* VM.* 
G* Sk.* )( gatu stæfnæ och kirkiu stæf
næ, Sk.* lagha ])., VG.* aldra göta }>., 
aldramanna ]>., ting för alla (Väst-) 
Götarne, som hölls af lagmannen, VG.*, 
där det förklaras (I. R. 3: 2; II. R. 3.) att 
ÿæt hetir e aldra göta ]>. ær lagluna- 
jier ær a. skiplagli ad 1er sokn havi ÿ. 
&c. H.* a -ge lands ælla hærajjs, ME. 
Kg. 32. t. hærats eller lagkmans, Chr.* 
konungs (eghet) J., ting som hålles af 
konungen 1. å hans vägnar, VM.* Sk.* 
a ]>. liri alla lyj>i, a; Gotlands allmän
na ting, G.* tu j. ok jirijiia ÿriÿiungs 
King, G.*, där med de två tingen tyd
ligen menas smärre ting än ÿriÿiungs 
])ing, och dessa smärre ting voro hun- 
deris ]>ing, som hörde till de smärre 
tingslag (hunderi), hvilka också kallas 
ÿing (se nedf. under 6). a Jiing ok a 
ring, se Ringer, ÿær ær (fult) ÿ. sæx- 
tan înæn æru, U.* SM.* jjær ær ÿ. sum 
tolf mæn æro, VM. II. pg. 6. utan J., 
då ting ej hålles, se Utan 2. -ga mæl- 
lum, VM. II. pg. 6. -gs (för -ga) mæl- 
luni )( a -gi, H.*, där fråga är om ko
nungens ting. }>. ok fæmter, se Fæmt 2. 
j>. næmna, ut stæmna, sighia, visa, kalla,

biuÿa, bii}>a, up skæra, halda, bava, se 
Næmna &c. af -gi, seAf2. c, 3. stæmna 
manni J. 1. til -gs, se Stæmna. til -gs 
föras, n. om del har skett på landet, 
St. Thj. 18: pr. stæmna præsti til -gs )( 
til mots, Sm. 11. jfr. Mot 2. kalla 1. döma 
ÿ. hem til (by) mans, U.* SM.* qvælia 
liundari &cc. til -gs, se Uvælia. sökia J., 
U.* SM.* a laglikallajm -gi, IL* i sattu 
-gi (jfr. Sætial), SM. M. 27:3. firi -gi, 
inför det på tinget samlade folket, VG.* 
U* SM* H. Æ. 1: 2; J. 9; ME.* Chr. Tg. 
25. alz -gs vitni, a: alla på tinget när
varandes, Sk.* J. komber (saman), U.* 
ivir Jvært J., se pvær. standa utan 
vij>er ]>., se litan vij^er. bro Jorf til 
köpungs æller -gs, o: tingsställe, U. V. 
23: pr. draga bandn um ]). eja kaiipiing, 
G.* Jing balker, VM.* Jfr. Afkænnu-, 
Biskops-, Bya-, Ennæt-, Fiærjmngs-, Folk- 
lands-, Gutnal-, Hnndaris-, Hærats-, Höst-, 
Jamlanga-, Kirkin-, Lagh-, Laglimans-, 
Lands-, Lionga-, Luktar-, Mal-, Ræfsin- 
ga-, Bæfsta-, Bættara-, Sokna-, Stæm- 
no-, Sægnar-, Var-, priÿiiings jjing; llr- 
ÿinga. 5) män som sammankallades för 
att uttaga böter m. m., som ej blifvit 
af den skyldige godvilligt erlagdt. stæm
na hem ]i. at manni, VG.* nænma 1. 
stæmna hem ÿ. til mans (ok taka ut gen- 
gærfcina), VG * ÖG.* VM.*ME.* Chr.Tg. 
28. næmna, kalla, sætia j). 1. stæmna 
hem J. fore gar J mans, VM.* H* kal
la j). til by (mans), U.* VM. II. pg. 17; 
pr ; H. p. 9: pr. sökia man mæ}> -gi, U.* 
VM. II. pg. 17: pr. ÿer sum -gi fulgh- 
}>u, o: deltogo i denna förrättning, ÖG.* 
fylghia laghkallaÿu -gi æptir laghböte 
sokn, U.* koma hem til annars mæÿ 
laghdömdo -ge, SM.* fara hem at a}>- 
rum mæÿ laghkallaÿo -ge, ME.* Chr.* 
mæÿ -gi hælghis bot &c. nttaka, VG * 
væÿia 1. vræka }). fran garÿi sinum, U.* 
SM.* VM.* H.* 6) d. o. betecknade på 
Gotland vissa större 1. smärre delar af

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 94
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landet, hvilkas inbyggare i hedendo
mens tid kommo tillsamman för att off
ra; sm er i J. )( JriJiunger och land alt, 
G.*, men sedan hade gemensamma tings
ställen, )( sokn, land, landar allir: by- 
ti III marker 1. oyra -gi, G.* Då man 
jfr. orden : afraj fram setia a Imnderis 
-gi och: hinum til segia sum utan -gs 
ier, är det tydligt att J., då därmed 
betecknas ett visst slags tingslag, är d. 
s. hvars ting kallas liunderis Jing, och 
att således liunderi är det som vanli
gen kallas J., hvarför ock T. öfvs:ren 
rätteligen har ding, dinges manne för 
hunderi, Imnderis men; men att o. Jt. 
äfven brukades i bem. af större tings
lag, synes däraf, att det säges: eptir 
Jy sum J. ier kant til, hvarefter näm
nas siettunger, som endast hade ting 
i särskilda hunderi, samt JriJiunger 
och land alt. I den förut s. 377 nämn
da berättelsen om Gotland af år 1654 
uppräknas de ting som på den tiden 
hörde till hvar salting, äfvensom de 
fjärdingar, tredingar 1. hälfter, som vo
ro delar af dessa ting; i hvart ting var 
en domare (s. 381, 392); ännu på vår 
tid är Gotland, likasom då, delad t i 20 
så kallade ting, hvilka dock ej stå i 
sammanhang med domstolsväsendet, 1. 
hafva annan betydelse, än att två så
dana ting höra till hvart länsmans-di- 
strikt.

pinga ( Jingta), v. n. 1) hålla ting, ting- 
ta. VG* SM.* H.* ME.* Chr.* Jfr. Bi- 
hanget. 2) = laghjinga. ter til mans 
laghlika -gat ok til Jings stæmt, YM.* 

Thinga (tingæ), v. a. tinga, betinga, 
göra föreg. aftal (om köp &c.). Sk.* St.* 
Jfr. Forthinga, Oförtingadher. 

pinganga, se pings ganga. 
pinga nöti, se pingunöti. 
pingarip (pingltrip), f. tingstermin, 

tid för tings hållande. -Jir skiiln Jrea

vara, i fyrstu J. 1. -Jum, nuellan -pi. 
-Juni 1. -Ja, &c. VM.*

pingat (Jengat, Jighaf, thiat), adv. 
dit. VG* G.* Sk.* ME.*

pingbuj, n. bud angående tings hål
lande. ÖG.* -Jit a*r fullt, = bujskaper 
värjer fullajer, såsom i det följ. sä
ges, SM.*

Tliingbenk, m. bänk i tingssalen, alle 
lire -kæ skæræ man, o : alla de vid tin
get närvarande män, som sutto på de 
fyra vid tingssalens väggar ställda bän- 
karne, Sk.*, där några y ngre hss. för 
fire -ke hafva tingmendene. Jfr. Ting 
stock, och Mb. 1). GI. o. tingbænk. 

Thingdagh, se pings dagher.
Tingest, m. = Jing 1. Chr.* 
pingfall, Jings fall, n. uteblifvande af 

ting, därför att icke tillräckligt antal 
af människor infunnit sig. SM.* H.* gö
ra J., vålla tingfall genom underlåtan
de att infinna sig vid (inget, U.* SM.* 
H.* böta J., SM.*

pingfastar, m. pl. fastar vid jorda- 
köp, hvilka nämndes på tinget. )(gard- 
fastar, VM.*

pingfiicll, n. (Isl. Jingbrckka, lögberg)
tingshög, kulle 1. bärgshöjd, hvarpå ting 
hölls, hema a -lum, o: på tinget i qvin- 
nans hemort, SM.*, där en hs. för -lum 
har thingfialum, och flera yngre hss. 
-fiölom, hviiket erinrar om det Isl. mét- 
fjalir, som kunnat synas, likasom mot- 
stukkar, beteckna en stängsel omkring 
tingsplatsen, med den skilnad, att mot- 
stockarne voro uppresta stolpar, mot- 
fjalir däremot bräder som voro hori
sontalt uppslagna, med ändarne fasta
de vid dessa stolpar, och sålunda bil
dade ett plank; så har ock sistnämn
da ord i gl. vid G. blifvit förklaradt, 
likasom i ordregistret i Fornm. sög. XII, 
Köpenh. 1837, där mötfjalir säges be
tyda fjalir lagöar i kringum samkomu- 
staÖ, vebönÖ, en tydning som synes be-
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kräflad af det där anf. stället i Magn. 
Berf. s. (Fornm. sög. VII. 39), där det 
säges att Gisl gekk yfir métfjalirnar, 
och lade sitt hufvnd i Konungens knä; 
men samma ord förekommer äfven i 
en annan saga, som sedan blifvit känd, 
n. den af Keyser och Unger ulgifna 01. 
H. s., Christ. 1849 s. 46, där det berät
tas alt Ottar standr upp a inotfialunum 
ok queÖr, n. en sång till Konungen; med 
inétfialir menas där tydligen ett upp- 
liöjdt golf af bräder på den plats där 
mötet hölls, såsom ock ordet numera 
förklaras i de nyaste Isl. ordböckerna. 
Då nu o. motfjalir, så vidt bekant är, 
endast förekommer på två ställen, där 
det talas om möten, som varit hållna 
af Konungar, hvarvid ett upphöjdt golf 
blifvit på marken lagdt för Konungen 
och dem som voro i hans sällskap, och 
ingen anledning är att tro att sådana 
golf blifvit lagda för den på de van
liga tingen samlade folkmassan, har läs
arten thingiiakm för -fiællum, troligen 
tillkommit genom ett af det kända or
det motfjalir föranledt misförstånd.

pingfriper, se pingsfriper.
pingfyra (pinfyra, tingföra), v. a. 1) 

föra till ting. G.* 2) tilltala vid ting.
Chr.*

pinggilder (pingilder), adj. behörig 
att själf vid tinget kära, svara och gå 
ed. VM.*

ping kænun, ett utan tvifvel genom 
skriffel vanstäldt ord; hvad här bör lä
sas, kan ej genom någon antaglig giss
ning uppgifvas, VM.* Had. tror det be
tyda tingsvitne; Locc. öfvs:r: nihilomi- 
nns iudicio fruetur.

pinglagh, n. tingslag, ett landområde, 
hvars inbyggare hafva gemensamt ting; 
förekommer här om skeppslag, væpia 
undir ett 1. tu p., o : under syn hållen 
af män nämnde från ett 1. två skeppslag 
(jfr. Skiplagh 1), U.* Jfr. pinglags syn.

pinglags syn, f. skeppslags syn, syn 
hållen af män från ett (1. flera) skepps
lag (jfr. pinglagh). U.*

pinglami (pingmali, VM.*), m. 1) = 
pingfall. VM.* 2) utskylder som i Up
land erlades de år då leding utgick och 
de vanliga tingen därför icke höllos 
(jfr. Lepungslami). U. Kg. 11: pr.; jfr. pg. 
14:1.

ping laun, pings laun, n. pl. lön för 
upplysande (af fäkreatur) på ting. G.* 

pingliusæ, v. a. kungöra på ting. Sk.* 
varæ 1. varpæ -ster, om oäkta barn, som 
fadren på tinget erkänner som sitt, Sk.* 

ping loter, m. böter som i Väster
götland tillföllo hela landskapet, och på 
dess allmänna ting fördelades mällan 
häradena, och sedan (utan tvifvel på 
häradstingen) mällan hvart härads in
vånare (eg. den lott 1. andel som så
lunda tillföll hvart härad). VG.*

pingmal (pings mal), n. rättegångs
mål. U.* VM. II. Præf. som i -lum skils, 
a: i -la balkenom, Chr.* pingmala bal- 
ker, ÖG* U.* SM.* H. p. rubr. ; ME. pg. 
rubr.; Chr. Kg. 29:1; Tg. rubr.; jfr. Væst- 
mæn.

pingmæn, se pingsmæn.
Thingmöti, se pingunöti. 
pinghrip, se pingarip. 
pingsbier, adj. den, åt hvilken på tin

get någon offentlig förrättning kan upp
dragas, och som har röst i allmänna 
angelägenheter. ME.* Chr.*

pings dagher (thingdagh), m. tings- 
dag. ÖG.* U.* SM.* VM.* Sk* ME* Chr. 
B. 33: l ; Kp. 14: pr ; Tg. 7, 15, 25 ; DrVd. 
2. rætter p., U * VM.* Sk.* ME* Chr. 
Tg. 5, 21: 2.

pings domber, m. = pings domi. mæp 
-mc, a : sedan därtill dom blifvit gifven 
på tinget, ME.* Chr. B. 18: 5.

pings domi, m. dom gifven på tinget. 
ÖG. B. 8: 3. not. 29. æptir -ma, = sipan 
domber komber a hans mal af pinge,
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VG.* maep -mum, ÖG. B. 8: 3. nol. 32. 
Jfr. pings dumber.

pings fall, se pingfall. 
pingsfriper, pingfriper, in. I) tings- 

fred. VG.* U.* SM.* VM. I. Eps. 4: l; H. 
Kg. 4:1; M. 14: pr ; G.* ME. Kg. 5:7; Eps. 
ind. 17 ; Chr. Kg. 4: 7. kirkiu friper sel
ler pings (n. friper), SM.* 2) böler för 
bruten lingsfreti. sykia -frip, G.* 

pings ganga (pinganga), f. frihet 1. 
lejd (för dråpare) all koinma till tin
get. lova væghanda -gu, VG.*

pings gæld, pisengs gæld, n. = spor- 
gæld. liggi i -dum (pæt ær XL marker), 
VM.* Förslå delen af d. o. kommer ej 
af ping, såsom Ih. lika med äldre förf. 
antagil, ulan af piaegn I. paegn, fri män
niska, och ordel kunde derför öfvs:s: 
(enkel) bot för fri människas dråp. Isl. 
pegngildi är böler till konungen för en 
fri människas dråp, och del namnes som 
en skall (ill konungen alt veita lioniim 
af landinu pegngildi ok nefgildi ( OL H. 
s. c. 132, i Fornm. sög. IV. 313); i ML. 
GulL. sladgas: pegngilldi oc friÖbrot 
pat a konungr einn (pingf. 5.); pa skal 
konungr taka eigi meira pegngilldi en 
VIII ertogar oc XIII merkr silfrs, o : en 
tredjedel af 40 marker (Mh. 2, jfr. c. 
12; NGL., I. s. 17, 49, 58) ; och i Kongs- 
skugg-sjö (ed. Sorö s. 253, ed. Christ, 
s. 58) : på tekr konungr 40 marka i pegn
gildi fyrir pä sem fyrir a öra pegna sina. 
Samma boi, thæghængiald, thegngiæld, 
förekommer i de D. lagarne, JutL. II. 
13, och stadsrätterna på flera ställen 
(se KR. GDL. V. s. 173, 188, 207, 410).

pings lann, pings mal, se ping laun, 
pingmal.

pingsmæn (pingmæn), m. pl. män som 
voro 1. hade varit närvarande på tin
get (då ett mål där förevar), och hvil- 
ka det tillhörde att tillse hvad som på 
tinget förekom, och i vissa fall därom 
vitna, stundom fatta beslut i frågor hö

rande (ill rällegången; enligt Sk., lika
som de öfriga äldsta D. lagarne, voro 
tingmännen den dömmande myndighe
ten på tingen, -manna vitni, VG.* SM.* 
vitin pæt prir p., prir p. aghu vitni 
stava, I1.* p. (n. som hade sett alt tings- 
freden hade blifvit bruten) aigu ping- 
frip sykia, G.* virpin soknamen epa p., 
n. pan len, G.* p. heggin hanum fæmt, 
ÖG.* aldri utan mep -manna skynian, 
a: om ej de pröfva alt köpet är lag- 
ligen gjordf, G.1* sum allir p. hava iæt- 
tat, n. att skydda presterskapef, H.* 
mal kuinber up firi p., o: på något af 
de lägre tingen, )( firi alla lypi I. lan
da alla, a: på landstinget, G.* taka -man
na dom til at byggia, han bygde 1. han 
hiog up skogli mæp -manna dome, ÖG.* 
fa dom af -maniinm, p. döma, mæp -man
na dorne, stände -maniue dom, alle -mæn- 
de sk h la* skæræ hanum, p. æglia piuf 
(för piufs) vald, göre pæt af piuvi ær 
p. viliæ, &c. Sk.* p. a*gho vald at gôræ 
af piuvi e hvat pe viliæ, Sk. 1.145.

pingsstaper, pingstaper, m. tings
ställe. VG.* U* SM.* VM. II. pg. 2; H.* 
Chr. Tg. 6: pr; Add. B. G. rætter p. (ok 
gamal), U.* SM.* VM.* ME.* Chr. Tg. 2: 
pr; 5, 21: 2.

Tingsstuga, f. tingssluga, tingssal. 
Chr.*

Tings tal, n. antalet af män, som böra 
infinna sig vid hvart häradsting. Chr.*

pings timi (ping timi, pl. pinga tima, 
ME.), m. tid då ting hålles. VG.* ME.* 
Chr.* Jfr. Laghtings time.

Ting stock, m. = thingbenk. Sk. IV. 
21. not. 8. Detta ord förekommer än
nu i Chr. V. D. L. VI-14-8, där det ta
las om den som hugger 1. uppbryter 
allmänna broar 1. tingstockar (hvilkä 
således, likasom broarne, funnos ute på 
marken); härmed menas fyra i en fyr
kant lagda, på stenar hvilande stockar, 
på hvilka tingsmännen sutto, hvarför
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tingsmännen (1. tinghörerne) äfven kal
lades stokkemænd (s. st. 1-7-1.); och den i 
Thord Degns arl. förekommande benäm
ningen stockænefnd skall vara föran
ledd däraf, att till denna nämnd endast 
togos på tinget närvarande tingsmän 1. 
slockemän (jfr. KR. G DL. III. 518). Jfr. 
Mb. D. Gl. d. o.

ping stamma, v. a. instämma till ting. 
pæt (n. mal) var laghlika -mt, ÖG.* p. 
andrum 1. annan, p., abs. SM.*

pingstæmna, pings stæmna, f. 1) stäm
ning till ting. ÖG. R. 21: pr; B. 23. priar 
-nur, stämningar till tre ting efter hvar
andra, SM. pg. 4: pr. pola -nur, blifva 
stämd, SM. M. 14: i. skælnaper kom egh 
af -nunne, o: däraf att den angripande 
hade blifvit stämd af den andre, ÖG. 
Eps. 5: pr. utan mæp -nu, = utan mæp 
st amid ii pingi, a: om han ej stämt den 
andre angående det som han beskyller 
honom för, ÖG.* mæla at -nu sinni, 
utföra sin talan i mål som han instämt, 
ÖG.* sak sina mæp -num inbinda, se 
Inbinda. 2) sammankomst på tinget, 
ælta man af -nu, o: från tinget, för att 
hindra honom att där utföra sin talan, 
VG.* ÖG. Eps. 5: pr; ME.* Chr.*

pingstæmpning, f. = pingstæmna 1. H.* 
ping stamm ii man, m. man som verk

ställer stämning. ÖG.* 
pings vitni, se pingvitni. 
pings vægher, pingvægher, m. tings- 

väg. VG.* ÖG* l).* SM.* VM. I. Eps. 4: 
pr; B. 21: l; II. Kg. 4: pr; H* ME. B. 27: 
1 ; Eps. 15, 16; Chr.*

Ting sökning, f. inställelse vid ting. 
Chr*

pingta, se pinga. 
ping timi, se pings timi. 
pingunöti, pinga nöti, n. (Isl. pingu- 

nautr, pinganautr, en som hör till sam
ma ting 1. tingslag som en annan) tings- 
sällskap; så kallas en landsträcka, hvars 
inbyggare hafva gemensamt ting, tings

lag. ÖG.* VM.* Läsarterna thingmöti, 
tingomöthe hafva troligen uppkommit 
genom misförstånd.

pingviti, n. böter för underlåtenhet 
alt infinna sig vid tinget då man blif
vit stäind. böte p. fiura öra, H.* 

pingvitni, pings vitni, n. 1) vitnesbörd 
1. bevisning genom vitnen om något som 
i ett mål blifvit på tinget gjordt. sum 
loter fal mæp p., a: såsom det sålun
da styrkes att lotten föll, VG.* viti pæt 
mæp p. sinu pæt æræ tve mæn, n. att 
det blifvit så på tinget kungjordt som 
i näslföreg. cap. säges, Sk.* ey ma p. 
dugha py at faper gaf &c., det hjälper 
ej att bevisa att fadren på tinget kun
gjort att han gaf något åt sina oäkta 
barn, om ej det som blifvit gifvet ock
så är till dem öfverlemnadl, Sk.* Jfr.. 
Hæræpspings vitni. 2) vitne om något 
som i ett mål på tinget görs 1. är gjordt. 
æru 1. ær sva p. til, æru p. til tolf man
na, væria sik mæp -num sinum, &c. U* 
SM.* VM.* ME.* Chr. J. 31:1. viti 1. fylli 
pæt mæp taka sinum ok -num æptir, 
fylli pæt takar mæp prim -num fore 
hvarri tylptini, n. alt eden är rätteli
gen gången, U.* fyllir man ep pæn æi 
ær taki fore stavi p., då n. take var 
för eden, skulle han föreslafva eden; 
men då lake ej fanns, tillhörde detta 
de tingvitnen som, om tvist uppstod, 
skulle vitna om hurudan ed af parten 
hade på ett föreg. ting blifvit fäst (jfr. 
pingvitnis man), U. pg. 10; jfr. 9: 3. fylli 
mæp domara sinum ok -num prim, då 
således äfven domaren skulle vitna ok 
pingvitni sværia, U. M. 1: 2; jfr. pg. 9: 
3. biupe. . mæp -num, a: i närvaro 
af män som sedan, om tvist uppstod, 
skulle vitna härom, VM.* vari pæt a 
-num rape halve næmd hvar pera, SM.*, 
där fråga är om en tvist huruvida 
pänningar hade blifvit utfästa; om det
ta påstods hafva skett på tinget, skulle
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en af tingvitnen bestående nämnd där- 
öfver ytra sig; om åter det sades va
ra gjordt på något annat ställe än på 
tinget, skulle detta väl också afgöras 
af nämnd (vari J«et a tolf manna eje), 
men denna kunde då icke bestå af ling- 
vitnen. 3) sådant vitnes ed. U.* sværia 
J., (n. ganger) taks ej æptir ok J., U* 
takin Jrea mæn i alliim -num af hvari 
bro tiæl vari Jæn fældcr Je fælla, VM. 
I. pg. 9; då härmed jfs. II. pg. 3. är det 
klart att här menas en af tolf män be
stående nämnd. 4) enligt Sk.* äfven be
visning genom vitnen, som man förde 
med sig till tinget, om något som ut
om tinget skett, fare til Jings mæj J. 
sinn, o: med de i det föreg. nämnde 
till vitnen tagne två 1. tre grannarne, 
hvilka nu skola vitna på tinget; liavæ 
Jær (n. med sig på tinget) J. sit, n. tvi- 
gia manna“ vitni at hanum ter Jæt Jing 
stæfnt, såsom det i det följ. förklaras; 
hans J. löste han af Jem botum, de sex 
vitnen som på tinget intygade att han 
hade tre gånger låtit tillsäga kreatu
rets égaré att lösa det, befriade honom 
från de i det näst föreg. nämnda bö
terna.

pingvitnis man, Jings vitnis man, m. 
= Jingvitni 2. vita mæj sinum taka ok 
-nimm tvem siælver han JriJi, fylli Jæt 
takar mæj Jrim -nimm fore hvarre 
tylptini, U.* fylli mæj domara sinum 
(ok takum tvem) ok Jrim -nimm (.. do
mari a vitna ok Jingvitni sværia), U.* 
(jfr. pingvitni 2). standi Jæt a tolf 
-nnum raji halvi nænid hvar Jer a (då 
nämnd skulle tagas af tingvilnesmän 
därför, att tvisten angick något som skul
le hafva skett på tinget, jfr. pingvitni 
2), U.* VM. II. J. 17 ; ME * Chr. J. 31: 2.

pingvægher, se pings vægher.
pir, pron. se pu.
pirr, adj. torr. a Jirro lande, Bj.*
pissi, se pænni.

pistel, f. ? (vagns-)listel. SM.* 
pit, adv. dit. VG.* ÜG.*U.*SM* VM.* 

H.* SU.* ME. Kg. 33 ; G. 8:8 ; B. 24:5. &c. ; 
St.* Chr.*

pit, pron. se pin. 
pit, conj. se Py- 
pitstil, m. tistel (carduus). H.* 
pijborin, adj. (Isl. Jyhorinn, född af 

träiinna, träiinna) född i Iräldom. 
Jræl ok J., allitt., )( fræls ok fullkyn- 
iajer, VM.* Alt d. o. svarar mot det 
anf. Isl. ordet, synes vara ganska tyd
ligt, om ock det här tillagda J be- 
höfde anses vara tillkommet genom 
skriffel; att däremot JiJ skulle vara 
d. s. som JiuJ (R-t II. 108), hvilket ock
så skulle förutsätta skriffel, kan näp
peligen antagas. Jfr. py barn &c. 

piala syn, piana &c., se piæla syn &c. 
piaufr, piauj, se piuver, piuj. 
piufbogher, m. Ijufbot, böter för stöld; 

då o. bogher förekommer i bem. af nå
got som är fördubbladt (se Bogher 2. b), 
synes anledningen till denna benämning- 
vara den, att enligt H.* för stöld bot
tes två marker i hvar treding, och så
ledes sæx marker til Jræskiftis; dådet 
heter: böte sæx marker i JriJiung bvan 
ok J. mæj, skulle, utom den vanliga 
tjufboten, bötas 18 marker till treskif
tes; och då det i ett fall stadgas: bö
te XVI öra (a: 2 marker) malsatanum, 
hvarvid en annan hs. tillägger: ok J. 
konungi ok allum mannum, är det klart 
att dessa två delar af ljufbogen ej kun
de utgöra mera än 4 marker, hvilka, 
tillsamman med de målsegaren förut 
tillagda 2 marker, svarade mot tjuf- 
bogens fulla belopp af 6 marker. — 
Då annars nämnes Jiuva bot, M. 31: 
pr., kan därmed ej menas en mindre 
bot än den nu omtalade; då för öfver- 
mage som stal full tjufnad stadgades 
half Jinfs bot, 28: 3, måste således den
na hafva utgjort en mark i hvar tre-
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ding; och det är möjligen i förhållan
de till denna bot som den fulla tjuf- 
boten med 2 marker i hvar treding fått 
namn af p. ; men då på sist anf. st. til— 
lägges : hvat pset ær mera piufnap sel
ler minna, kan meningen icke vara an
nan än den, att den halfva tjufbot som 
öfvermage skulle erlägga för mindre 
tjufuad, utgjorde hälften af den i cap:s 
början för hvart fall stadgade boten 
af 4 öre 1. 3 marker.

piuf bot, piufs-, piuva bot, f. tjuf
bot, böter för stöld. VG.* H. M. 31: pr., 
men 28: pr. not. 77. orätt för piufbogh. 
fullar -böter, VG.* half p., H.* Om 
beloppet af dessa böter enligt H. jfr. 
piufbogher.

piaufgildi, n. ersättning för stulet gods 
och böter för stöld. G.*

piufhol, n. (af hul 4) tjufhål, ställe 
där tjufven gömmer det stulna; äfven 
tjufgodsets gömmande (jfr. Hul). 11.* 
Jfr. piufvala bot.

piufnaper (piaufnapr, G.), m. ljufnad, 
stöld, äfven det stulna godset; dessa 
bem:er kunna icke alltid bestämdt åt
skiljas. VG.* ÖG*U.*SM.* VM.*H.*Bj.* 
G.* Sk.* ME.* St. Kg. 17: pr ; B. 15:2; Kp. 
2: 2. &c.; Chr.* sänder p., VG.* ÖG.* 
ME.* fulder p., vanligen bestämd till 
en half marks värde 1. mera, VG.* ÖG.* 
U.* SM * H.* Bj.* ME.* lottakari -ÿar 
(gen.), se Lottakari. -pa klandan, se 
Klandan. lysi sum aprum piufnapi, o: 
för att undgå ansvar som för stöld, VG. 
I. FS. 6:1 ; II. Forn. 25 ; jfr. I. p. 14 ; II. p. 
49. p. sum stulin var, SM. pj. 4: 2. piuf- 
napa balker, SM.* ME.* Jfr. Yipertaku 
piufnaper.

Tjufri, n. tjufgods (tjufveri). Chr.*
piufsak (pitifs sak), f. mål angående 

1. anklagelse för stöld. VG.* ÖG.* Sk.* 
giva 1. vita manni p., VG.* ÖG. Vap. ind. 
32; R.2; Sk:* St. Eds. 21. p. v sendis man
ni til, ME.* Chr. Eds. 20. bæra p., va

ra anklagad för stöld, VG.* svara p., 
Sk.* böta p., U.*

piufs bot, se piuf bot. 
piufs eper, m. ed i ljufmål. VG.* ÖG.* 
piufska, f. (Isl. pjéfska) tjufveri, tjufs 

brottslighet och ansvar, dragha p. a 
sik, ådraga sig mistanke för stöld, VG.* 

Thiufskaper, m. (Isl. pjöfskapr) stöld. 
St.* Chr.*

piufs mal, n. = pinpta mal. Se Tak 
mal.

Tliiufson, m. tjufsson, ett oqvädinsord. 
St.*

piufs rsetter, m. tjufsrält, straff som 
tjul" förtjenat (jfr. 11 setter 5). göra (man
ni) -ræt, U. Kp. 10: 3; VM. II. M. 26:1; 
Kp. 13: 3. sökias til p., SM. pj. 12: 6. 
standa 1. (up) taka -ræt, U.*(u. Rsetter); 
SM.*(Rætter) ; ME.* St* Chr. B. 43: pr ; 
Tj. 29.

piufstolin (piufstulin), adj. stulen, 
bortstulen. VG.* ÖG.* U.* B. M. 29, 30, 
31: pr, l; Bj.* Sk.* -lit, n. abs. stulet 
gods, VG.* lösa fore -let, se Lösa 4.

piuft (pyfCpypt),f= piufnaper. VG * 
ÖG.* U.* H.* G.* ME.* Chr. B. 53; Tj. 6, 
21, 24; Add. L. full p., VG* ÖG.* U* 
full p. )( hvinska, VG.* kirkiimna p., 
gods som är stulet från kyrkan, VG.* 
piftser, genom skriffel för piuft ser, Bj.* 
Jfr. Snatta, Snattan, piuft i.

piupta mal, n. mål angående stöld. 
ÖG.*

piuftas (pyftas, impf, -tis; i VG. gl. 
upplaget u. piuvas), v. dep. göra sig till 
tjuf, stjäla I. smyga sig (till aU göra 
något), iak stal eig (fæ pit) ok eig-tis 
iak a (1. at py), edsformulär, VG.* p. 
til at nsemse, p. til at dræpse annsers 
mans fæ, Sk.*

piufti, piupti (Pyfti, pypti), n. == piuft. 
U.* VM.* H. M. 31: pr, 2, 4 ; 34: pr; Bj.* 
G * fult p., VM.* Jfr. Yipertaku pypti.

piufvala bot, f. tjufgömmarebot, bö
ter för härbärgerande af tjuf 1. göm-
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mande af tjufgods. VM.* Detta ord kan 
härledas från ala, föda, 1. från piufhol ; 
i senare fallet skulle del rätteligen 
skrifvas piufhola bot. 

piur, in. ljur. VG.* ÖG.* 
piuva bot, se piuf bot. 
piuvaper (piuvær pær, genom skrif- 

fel, VG.*), adj. bestulen. VG.* VM.* 
piuver (piaufr, G.), m. tjuf. VG.* ÖG.* 

U* SM.* Bj. 11: pr,5,6; 19:2; 21: pr; 32: 
pr; G.* Sk.* fulder p., den som gör full 
tjufnad, VG.* knnungs fulder p., ME.* 
sänder p. (mans), VG.*(u. Sander); ÖG.* 
U. M. 38; SM.* VM * forvunnin p., o- 
qvädinsord, St. R. 31: l. hete p., SM* 
St. Sk. 12 ; Ghr. B. 27:2. jfr. Heta 3. taka 
annars mans piuf, o: den som stulit från 
en annan, U.* vita man firi ÿinf, se 
Firi 15. sværia 1. sökia man til piufs 1. 
sannan piuf, SM.* göra piuf af manni, 
göra honom till tjuf, o: bevisa att han 
är tjuf, VM.* til piufs vnnnin, SM.* 
piuva balker, VG.* ÖG * ME.* Chr. Tj. 
rubr. Jfr. Skruver, pinfs rætter; Fiska-, 
(»or-, Humbla-, Hvinsku-, Kirkiu-, Næt- 
ia-, Run-, Skall-, Vipertaku piuver; 0-, 
llrpiuva.

piup (pianp, G ), f.? (n.G.; Isl. piéÖ,
n. ) 1) folk, prov. Ijaud. Se piup væ- 
gher. 2) enskild människa. G.* vita 
mip siex -pa aipi, G.* Jfr. Hnspianp. 
— Men piup, SM. M. 34. not. 51; VM. 
II. M. 26: 9. n. 7, är icke annat än up
penbara skriffel för piuf.

piuper, se Tiuper. 
piup vægher, m. (Isl. pioÖvegr) all

män landsväg, pings vægher ok p., allitf. 
ÖG.*

piæla syn, piala syn, f. (af piæli) syn 
som hålles om vintren, eg. medan tjä
len är i jorden. SM.* VM.* Så har d.
o. redan af Locc. och Ver. blifvit för- 
klaradl ; men Ih., uppenbart oriktigt här
ledande det från tiældra, öf%s:r: limi- 
tum inspectio.

piæli, m. (Isl. peli, N. tele) tjäle. SM.* 
piæna, piana (tiena), v. a. 1) tjena i 

allm. p. gupi, VG.*Sm.* 2) vara i tjenst 
hos någon. ÖG.* ME. Kg. 12: l; St. Kg. 
15: 10; 19: 2; B. 21: 3; Chr.* .3) göra 
krigstjenst till häst. VG.* ME.* Chr. Kg. 
11: pr ; 13: pr. p. frælst, p. mæp örs, se 
Frælst, Ors. p. fore sit gops )( göra 
skat ok skuld sum bonde, ME.* Chr. Kg. 
21: pr. 4) forljena. Si.* p. (sik) himi- 
riki, VG * U.* VM * Jfr. Forthiæna. 5) 
tjena andra med, skaffa andra till de
ras fördel, han -api rætvisi ok værn 
allum væsgôtum, VG. IV. 14:14. 

Thiænere, m. tjenare. Sk.* 
piængn, se pægn. 
piægns gæld, se pings gæld. 
pianista. pianista, piænist (tienist; pia- 

nastæ, Sk. daf. -stn 1. -st), f. 1) tjenst. 
ÖG.* U.* SM.* ME.* Sf.Æ. 9 ; Chr.* hær- 
ra p., VG.* vara i rikisins I. sins hær- 
ra -stu, U.* SM * ME.* Chr.* gups p., 
a) presterliga tjenstforrätfningar i allm. 
SM.* G. Add. 2. b) den offen I liga guds- 
tjensten, G. 6: pr. 2) i synn. krigstjenst 
till häst. ME. Kg. 12, 14, 21: pr; Chr. Kg. 
13: pr; 15, 22: pr; 30:1; Add. A. kronun- 
na 1. rikesins p., ME. Kg. 16, 18, 20; Chr. 
Kg. 16, 18, 21: pr. 3) den heliga natt
varden (såsom preslerlig tjenslförrätt- 
ning, jfr. gups p. ofvf.). VG.* p. fore 
manni uppe- I. up halda, SM.* manni p. 
fore biuj>æ, Sk.*

piænisto lös, adj. tjenst lös. drivari 
æller p., VM.*

piænistu maper (piænistu-, pianesto-, 
tienista man), m. 1) tjenare (i alltn., den 
som är beredd att tjena en annan). SM.* 
ME.* Chr. Kg. 5: 3. 2) tjenst man (i hof- 
1. krigstjenst). VG.* U.*'SM.* ME* Chr.* 
)( bonde, se Bonde. )( lænsman, VM. II. 
pg. 14. kunungs rapmans p. æller ok 
andra riddara (n. p.), U.*

po (pö, pa, py, togh, dogh, doch, 
thå &c. ; pau, G. pot, pyt, paut, sam-



pokki. 753po -

mandr. af Jo at, Jy at, Jau et, se nedf.), 
adv. 1) dock, likväl. VG.* ÖG.* U* SM.*
H. * Sm.* Bj.* G.* Sk* ME.* St* Chr.* 
Jo at (Jau et), a) om ock (etiamsi), 
VG.* ÖG.* U.* SM* VM.* Sm.* Bj * G* 
Sk.* ME. B. 8:1. ey Jo at, icke en gång 
om &c. Sk. I. 77. b) faslän, ehuru (quam- 
vis), U.* G.* Sk.* æn (om) Jo 1. Jö 
at, a) om ock, VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* 
Bj.* Sk.* ME.* St. G. 9: 6. b) faslän, Sk.* 
jon Jy at, om ock, VG.* Jot, U.* SM.* 
ME.*(u. Tliot): St.*(Thot). Jaut, G.* 
Jyt, H. sen Jot, seit Jyt, VG * æn thog, 
om ock, Sk.* Jau en, om ock, G.* æn 
(men) Jo, men likväl, Sk.* Jo æn, lik
väl ännu, Sk.* Jo at hvaro, togh at 
hvario, likväl i hvart (fall), i alla fall 
(D. alligevel), VG.*(u. Jy). Jo hvaro, VG.* 
ÖG.* Jy at hvaru, Jot hvaru, Jyt hva- 
ru, Jy hvaru, VG.* Ja Jo hvare, för 
Ja Jo hvaro, då likväl, VG.* æn tyt 
hvaru at, om ock, VG.* æn Jo hvarst
I. hvarest, tho at hvarest (för hvaru), 
ME.* St.* Jo genom skriffel för Jy, där
för, VM.* Jau för Ja, G.* 2) icke dess 
mindre, dessutom, G.*; men en Jau (= 
Ja), G. 3: 2, hör ej hit, jfr. Æn, adv.

pokka bot, Jukka bot, f. (af Jokki) 
böter för tillfogad skymf; förekommer 
i följ. fall: 1) då förakt hade blifvit 
visadt konung, hertig &c. (enligt VM. 
endast konung), därigenom att någon 
deras man hade blifvit dräpen 1. (en
ligt ÖG.) sårad. ÖG* U* SM.* VM. II. 
M. 17; H. M. 1. 2) då skymf hade blif
vit tillfogad en ogift qvinnas slägtingar 
därigenom att hon hade blifvit lägrad. 
ÖG.* SM.* 3) då någon hade blifvit 
skymfad genom beskyllning för vissa 
grofva brott (Jokka orj). H. M. 7: pr. 
4) då någon hade dräpit en annans fä
kreatur. Sk.* 5) då någon hade drä
pit villdjur som af en annan föddes och 
hölls bundet. Sk.*

pokke land, n. = ornum. )( repdrögh

land, Sk.* Då sådan jord med särskild 
égaré utan gemenskap med grannarne 
i byn, ej var förenad med någon tomt 
(emedan tomterna voro grunden för del
ningen af byns gemensamma egor, jfr. 
Mojir), säges i Lat. öfvs:n J., 1. som 
det där skrifves, thyrkæland 1. toghe- 
land vara terra fandurn habitabilem (o: 
tomt) non habeas. Anledningen (ill be
nämningen (af Jokki) synes hafva va
rit den, att ett sådant jordstycke an
sågs som ett föraktligt land därför att 
del var utan tomt.

pokka orj, n. skymfligt ord, hvari- 
genom någon beskylles för groft brott 
(jfr. pokka bot 3). H.* 

pokki (Jukki; Junki, G.), m. 1) skymf, 
a) i allm. Sk. I. 206 (i slutet), b) som 
tillfogas ogift qvinnas fader och släg
tingar därigenom att hon blir lägrad, i 
-ka alla Jer, a: på sådant: för qvinnans 
slägtingar skymfligt sätt, af oäkta börd; 
den man som själf hade genom skam
lig gärning tillkommit, fick ej taga så
dana böter, icke häller erlades' de för 
qvinna som var af oäkta börd (jfr. nedf. 
under 2 c), ÖG* c) som tillfogas brud- 
gumme som under brölloppet blir föro
lämpad; H.* d) 1. träls égaré därige
nom alt trälen blir slagen 1. sårad; e) 
1. egaren af ett fäkreatur, om detta af 
illvilja dräpes, och kreaturet antingen 
är värdt två öre, 1. dräpes i egarens 
åsyn; f) 1. en man af den som begår 
hor med hans hustru; g) 1. den som 
af en annan beskylles för stöld, utan 
att denne lagligen fullföljer anklagel
sen. Sk.* 2) böter, a) = Jokka bot 1. 
U.* H. M. 7: i. k imuiigs, kærtugha, bi- 
skups, hærra J. : (hærrum -ka böta, -ka 
taka, ÖG.* b) till den, hvars träl upp- 
såtligen blifvit stympad. Jæt ær bon
dans J., o: hans ensaksböter för den 
skymf som blifvit honom tillfogad, ÖG.* 
c) till lägrad qvinnas fader 1. giftoman.

95Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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ÿæt ær bondans J., aldrigh ma ]>æn 
-ka taka écc., aldrigh bötis b* firi ÿa
kunu &c. (jfr. ofvf. under 1 b), ÖG.* 
böte XII öra at frænda -ka, SM.* d) 
till konung, då han hade lidit skada af 
bristfällig bro. jiæt ær huntings, ÖG.* 
e) till konungen 1. ärkebiskopen af den 
som med vilja insläppt sitt fäkreatur i 
deras säd. J>a ær ÿ. Jerræ mera æn 
&c., a: då skall utöfver de vanliga å- 
verkansböterna betalas tockabot (med 
tre marker), Sk.* f) af den som fäst 
sig till bryte i konungens 1. ärkebisko
pens gård, men genast vill skiljas däri
från. Sk.* g) enligt G.* synas böter 
äfven för smärre förolämpningar hafva 
varit kallade ]>unki; och där förekom
mer det allmänna stadgande att -ka by- 
tir engin ÿreli ok engum bytir ok ÿrel 
-ka. — Af det sammanhang hvari d. o. 
och de därmed sammansatta ÿokka bot 
och ÿokka orb förekomma, är det klart 
att fråga är om en tillfogad skymf I. 
böter därför, hvarför ock Lat. texten 
af Sk. rätteligen öfvs:r: contemtus pre
tium 1. emendatio (II. 55, 70, 127). Om 
d. o., såsom Ih. antager, komme af AS. 
JjingcÖ, skulle det hafva öfvergålt till 
bem:en af kränkt heder. Isl. pokki fö
rekommer merendels i benren tycke, 
välbehag, ynnest, men denna bem. är 
dock så sväfvande, att ordet någon gång 
betyder misnöje, oenighet, ovänskap, 
såsom då det heter: (hann) niinnist å 
bokka bann allait er gerzk hafte mille 
peirra bröÖra, ok biör nu menn sina 
herklæftast, Jomsvik. s. cap. 4 (Forum, 
sög. XI. s. 15); äfven jiokkaböt nämnes 
såsom böter för vissa gärningar hvari- 
genom obetydlig skada blifvit någon 
tillfogad, utan att af sammanhanget kan 
slutas till ordets eg. bem., Ä. GulL. c. 
96; ML. GulL. Landsl. 17 (NGL. I. 46; 
II. 115); men då det heter: ef maÖr 
bregÖr manni jm at hann væri stafkarl

eÖr rftr honum kinn (a: gifver honom 
kindpust) böti honum hålfa mörk bftt 
er ÿokkabôt bin mesta eyrir hin min
sta, N. BjarkR. 31 (NGL. I. 310), så 
visar detta att o. bokkabét varit i Nor
ge brukadt i alldeles samma bem. af 
böter for förolämpning som i de Sv. 
lagarne, och äfven att böter med sam
ma namn egt rum i flera fall, förmod
ligen af samma slag, om hvilka dock 
här ej annan upplysning lemnas, än att 
dessa böter varit af olika belopp, från 
ett öre till en half mark. Äldre förfis 
oriktiga tydningar af o. ÿ. äro anförda 
och med rätta ogillade af KA. (Jur. 
skr. I. 118), som däremot godkänner den 
här anförda öfvs. i Sk:s Lat. text; i 
stället för att anföra detta, gör Wilda 
(Das Strafrecht der Germ. s. 351 o. f.) 
ett mislyckadt försök att grundligare 
förklara tockaboten; af hans förvirra
de (al är tillräckligt att anföra huru- 
ledes han öfvs:r orden: aldrigh ma b%n 
-ka taka sum i -ka ær afla]>er &c., ÜG. 
Æ. 16: pr. (jfr. ofvf. under 2 c och 1 b): 
der mag keine ehrenbusse nehmen, der 
selbst in un ehr en gebohren ist &c., då 
o. b» i samma andedrag öfvs:s först med 
ehrenbusse och därefter med unehre.

pola, b,lla (Præs- bul» *mpf. b®M«> 
sup. bolt), v. a. 1) tåla, fördraga. VG. 
III. 112; G* Sk.* bigW» »k VM.* 
fæ ær æi fört at b«la sabul æller sila, 
ü.* VM. II. B. 27. pr; H. V. 23:1. b«l»»<- 
dc ær qvinmaber.. inanböter mista, o: 
hon måste (åla sig därmed, VG.* b0“ 
la ber fore hundaris syn, oin de, 
inan de vädja, låta synemännen med 
ed bekräfta sitt ytrande, VM.* b* sokn, 
stæmningar, bingstæmnur, atalan, blifva 
lagsökt &c. VG.* SM* VM.* 2) tåla, 
lida. b* skam ok skaba, VG. I. LR. ]>. kort 
vrækilse, blifva afsatt, VG.* b* knming- 
lika hæmd, U.* SM.* Jfr. Sara b«l, Sar- 
b»ii.
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poliker (polikin, tolkin, toliger),
pron. 1) dylik, sådan, prov. locken. VG.* 
ÖG.*(u. pyliker); U* VM* Sk.* ME* 
St.* Chr.* svari -ko firi, se Svara 2. t. 
sami, likadan, Clir. Eds. 38; Tj. 21. 2) 
hvilken (som hälst). -ka Je vilia, -kin 
han vil, ME * — Jfr . Æ, pyliker. 

pomalfinger, se pumiilfinger.
Thomas dagher (tomasa dagher), m. 

Thomedag, den 21 December. ME.* Chr. 
J. 20: i, Jfr. Thomas mæssa.

Thomas mæssa, f. = Thomas dagher. 
SM* ME.* Chr.*

pora (Jura, impf. JörJe för JorJe, 
ÖG.*), v. a. (öras, våga. VG.* ÖG.* U.* 
SM.* VM. II. Kr. 1: 1 ; Sm.* Sk. I. 71. J. 
sværia, vita, VG * Sk. 1.137. 

porfa, se porva.
porft (thörft), f. = Jarf. SM.* Sk.* 

ME.* St.* Jfr. Nödh-, Vijerjorpt, pyrf- 
teliker, Thörftugher.

porka, v. n. torrka. G.* Jfr. Törke- 
stuga, Torre, pirr.

porn, n. (Isl. =) lörne. H.* 
porp, n. enstaka gård, liten by (torp). 

U.* VM. II. Kr. 10: 2; H. Kk. 11:1. not. 31. 
)( byr, VG.* Sk.* Hvad som menas med 
d. o. då det säges att J. gærs af nyu 
up, ÖG.*, är af sammanhanget svårt att 
förklara, då det ej synes angå anlägg
ningen af afgärdaby, hvarom handlas 
i B. 28: 5; i sådan bem. synes dock d. 
o. tagas i Lat. texten af Sk., då i 1.71. 
nämnas by och Jorp, hvaremot i II. 33. 
talas om duæ villse, af hvilka unam ex 
alia constat originem daxisse. Äfven 
i JutL. I. 47. talas om thorp görth ut 
a mark, )( athelby. Detta ord igenfin- 
nes ännu i en mängd byars och går
dars namn, hvilka ej kunna härledas 
från torp i d. o:s nuvarande bem., t.ex.As- 
mundtorp, Björnstorp, Claestorp, Klags- 
torp, Knulstorp, Månstorp, Svenslorp 
&c., hvartill äfven höra de många namn 
i Skåne, där ändeisen thorp i senare

tider blifvit ändrad till rup och slutli
gen till arp, t. ex. Krapperup, Hofte- 
rup, Hvidarp, Tomarp. Enligt Eddan 
betecknar J. ett sällskap af tre per
soner, se Flokker 1. — Jfr. Haim Jorp.

porpa karl, m. man som bor i en en
staka gård (Jorp). J. sum i skoghum 
bor, U.* VM. II. pg. 5; H. p. 1: l. 

Torpare, m. = Jorpa karl. Chr.* 
porpmark, f. jord som tillhör en en

staka gård 1. mindre by (Jorp). )( by 
mark, Sk.*

Torre, v. a. torka, prov. torra. Sk.* 
Jfr. Torka.

pors dagher, m. thorsdag. ÖG.* ME. 
Egn. 30: pr; St. Add. A. Jfr. Hælghi-, 
Skærjorsdagher.

porva (Jorfa, G. præs. Jarf, Jorf, pl. 
Jorvo, Jurvu, Jorva; impf. Jorfti, Jurf- 
ti), v. a. m. acc. 1. gen. 1) behöfva, tarf- 
va. VG* ÖG* U.* SM.* VM. I. B. 40: 4; 
II. Kr. 3; Bj.* G * ME. Egn. 19: pr; B. 6: 
2; 12: pr; 22: 2; St.* Chr. B. 13: pr; Tg. 
14 ; Add. B. 2. J. dikia (gen. pl.), SM. 
B. 12: pr. not. 28. Jfr. Elder 1, ViJ Jor- 
va. 2) eig J., ej behöfva 1. vara nöd
sakad alt göra. VG.* ÖG.* U.* G.*Sk.* 
St.* 3) v. impers, behöfvas. sva opta 
thet thorf, St. B. 23: pr.

Thot, conj. (sammandr. af Jo at), se 
po.

potti, Jottit, se pykkia. 
pova, thva, tva, v. a. två, tvätta. Sk.* 
poygi, se pöghine. 
pra, v. n. (Isl. Jrå) trå, hafva åtrå. 

J. til iorj, o : till grafven, U.* VM. II. 
J. 18.

Pra, v. a. (Isl. Jrå, envist motstånd, 
trots) sätta sig mot, motsäga (trotsa), 
eig gojer at J., VG.* 

prang, n. (Sk. f. Isl. Jröng, f.) 1) 
trängsel, kufna i -gi, G.* 2) pl. trång
mål, nöd. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM* H. 
Kg. 2:l; G.* Sk.* ME.* St.* Chr.* Jfr. 
Nöj Jrang.
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pranga köp, n. försäljning gjord i 
trångmål. SM.*

prangalös (pranglös: -laus, G), adj. 
otvungen, ulan trångmål 1. nöd. at -su 
mali, i oträngdt mål. VM.* ME.* Chr.* 
at -su, abs. d. s., SM.* G.*

pranger, adj. trång. VM.* St* Jfr. 
prængia.

Trangvold, n.? (af valda 2) vållande 
af trångmål, sighia t. vara = at trang 
valda, Chr.*

pravi (trave), m. (Eng. thrave) traf- 
ve, skyl. SM.* Sm.* 

praper, m. tråd. G.*
pre, se prir.
prefaldugher &c., se under præ. 
preskulli, se priskuldi. 
pri, priggia, se prir. 
priggia handa, adj. indecl. (gen. pl., 

se Hand) tre slags. VG.*
prigildi, n. böter af en (slulen) saks 

tredubbla värde. G.* byta, gielda p., 
G.*

prinni, se prænni. 
prir (pri, pre; pry för pri, VG.*), 

num. tre. f. prear, priar, pr er, prea, 
preia, pre, præ; n. pry (fru, VG.*); 
gen. priggia, prigiæ (pryggiæ, Bj. 12: 
2.), træggia, St. G. 9: pr; Thj. 19: l. dat. 

rim, prym, prem, thræm; acc. m. prea, 
ria, pre (prer, VG. I. K. 17: pr; Md. 1: 

4.); f. prear, priar, prer, preæ, pria, 
preia, ]»ræa, fre, pra* : n. pry, pri, 
VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* bete prer ok 
æru tvar, n. marker, se Mark 2. i pry 
(abs.) skipta, o: tre lika delar, VG. I. 
B. 7; ÖG* U.* SM* pry hundrada, SM. 
Conf; H. Kk. 21: 2; Kg. 10; Æ. 16: pr; 
Sk.* priar allar gutniscar är utan tvif- 
vel skritfel för prir allir gutniscir, och 
likaså triggiu för pripia, G. 20:14. Jfr. 
prænni.

priska, se pryskia. 
priskuldi (priskulli, preskulli, dræ- 

skulli; thærskolde, Sk.), m. (Isl. pre-

sköldr) tröskel. VG.* ÖG.*H.* Sk.* gæl- 
da ut (n. korn 1. hö) ivir -da, återbe
tala säd I. hö, som man af mistag sku
rit på en annans åker 1. äng, först se
dan det blifvit infördt i ladan, och så
ledes måste ulgifvas genom Iadudörren 
(jfr. pak, n.), ÖG.*

prisvar, priter, se prysvar, pryter. 
pripi,pridi (prypi, prcpi; dridi, VG.*), 

num. tredje. VG.* ÖG.* U.* SM* G* Sk* 
halver p., SM.* -iæ mans ep, se Eper. 
Jfr. Knæ 2, Maper 1.

pripiunger (pripinger, pripunger), m 
1) tredjedel. VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* 
H.* Sm.* G.* p. af vatni, a: af hela åns 
bredd, VG. I. M. 4. gipta konu manni 1. 
kona giptis manni til lagha -gs, a: till 
den för hustrun i lagen bestämda tred
jedelen af den gemensamma egendo
men, U* VM. IL Æ. 8: pr. jfr. Gifta 2. 
sæxtan örtogher, atta öra &c. i -g hvarn, 
= i Iivan lut (jfr. Luter 1), tre gånger 
16 örtuger &c. till treskiftes mällan måls- 
egaren, konungen och häradet, VG.* 
H * sak hötes 1. fæsta bot i (alla) pre 
-ga, U.* SM.* VM. II. pg. 18: 2. bôtæ -g 
af allum bo tum, n. ær fore han varpæ 
böttse, Sk. I. 124. jfr. 123. och II. 52. -gi- 
num 1. -gi minna, tredjedelen mindre, 
U.* SM.* H* -ginum mera, a: en half 
gång till så mycket (så att tillökningen 
blir en tredjedel af det tillökta hela, 
likasom halvu mera är dubbelt så myc
ket, jfr. Halver), H.* -gs hærape, ÖG.* 
Jfr. Avaxter, Luter 1, Del, Tvedelar, Tve- 
lyti. 2) tredjedelen af ett härad (hun
dari) i Västmanland; att dessa tredin- 
gar på en äldre tid haft särskilda ting, 
synes kunna slutas af VM. I. Eps. 6: 3; 
men i den yngre VM. finnes detta re
dan vara ändradt, så att där det i den 
äldre codex säges innan -g I. -gs, där 
heter det i den yngre innan hundaris, 
hvaraf man således icke må draga den 
uppenbart falska slutsats, att orden p.
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och hundare betydt samma sak. Då i 
VM. I. pg. 5: pr. står : i sinn ÿingi ok 
sei i annan ÿriÿiung, är detta ställe tyd
ligen vanstäldt genom skriffel, och bör 
troligen läsas: i enu Jringi ok sei i an
dni ok ]>ri]>ia, såsom i not. 8. är an
märkt. 3) i Helsingland tredjedelen af 
ett skeppslag. )( sokn; innan -gs, utan 
-g, H.* 4) på Gotland treding, en af
de tre delar hvari ön var och, i af- 
seende på kyrkstyrelsen, ännu är de
lad. G.* )( siettunger och land alt; nor- 
ÿasti, sunnarsti j>., G.* Jfr. Miÿal]>ri]>- 
iunger.

printings skipti, n. eg. skifte, hvari- 
genom något delas i tre lika delar; skif
te, hvarigenom makars gemensamma 
egendom delas så, att två tredjedelar 
tillfalla mannen och en tredjedel hustrun. 
VG.*

prijnungs tindi, m. tertialtionde. Sk.* 
prij>iungs ]>ing, n. tredingsting, ting 

för en af Gotlands tredingar. G.* 
Trugli, ? (af truga) pressning, pack

ning. Sk.*
Truga, v. a. (Isl. jmiga, pressa, trycka, 

äfven hota, truga; ÿrûgan, pressning, 
hot, trug) 1) genom hotelser nödga, 
(truga), trængder eller -ader, allitt. 
Chr.* 2) höta, prov. Irua. )( undsægia, 
St* Chr.* — Jfr. Trugh. 

pry> Mggite, se prir. 
prykkia, v. a. trycka. Se Nijier-, Ut- 

trykkia.
prynnse, se prænni. 
pryska, Jjryzska (treska), f. (afÿry- 

ter; Isl. ÿriozka) tredska, tredskhet. 
VG.* U.* SM.* ME* St. R.7:1; Add.E.l; 
Chr.* fore -ku skyld, af tredskhet, VG.* 

pryskas (treskas), v. dep. (Isl. ]>rjoz- 
kask) tredskas. U.* SM.* VM. II. Kr. 1:1; 
H.* ME* St.* R. 25:1; Add. E. 1; Chr* 
j». vifcer, U.* SM.* VM. II. Kr. 1: i; H* 
St.* -ar förekommer såsom v. a. på ett 
ställe, H.*, men troligen genom skriffel.

prysker (tritzsker, tresker), adj. (Isl. 
ÿrjézkr) tredsk, tredskande. SM.* ME.* 

pryskia (friska), v. a. tröska. ÖG.* 
U.* ME. B. 28: l;Chr*

prysvar, Jirisvar (thrysvær, thrösvar, 
trysar), adv. (Isl. j>rysvar) fre gånger. 
VG.* G* Sk.* St.*

pryta, v. n. tredskas. sen (n. ÿæn) -ter 
ær a, om den tredskas som eger (gärds
gården), VG.*

pryta, v. a. vara utan, lida brist på. 
iorj (acc.) mun ængin (nom.) J., SM.* 

pryter (ÿriter), m.tredska. VG.* VM.* 
bæra jiryt vij>, tredskas, VG.*

prffböti, n. tredubbla böter (för dråp). 
SM. M. 28: 2; 32. ligge i J., SM.* var- 
]ia i ÿ., SM. M. 27: pr. j>. )( enböti, VM. 
II. M. 24:1, kan ej betyda annat än de 
högsta dråpsböterna, ehuru de enligt 
denna lag ej utgjorde 120 marker, utan 
endast 100, enligt M. 11; jfr. 9: 3.

præbotis drap, n. dråp, för hvilket 
erläggas tredubbla böter. SM.*

prefaldugher (thræfalder), adj. tre
faldig. SM.*

præ, ]mea &c., se prir. 
præggi (acc. och dat. -gia), m. skjul. 

Se pak, n. Ih. härleder d. o. från T. 
triegen, med åberopande af Wächter, 
som i sitt Gl. German, tillägger nämn
da ord ej blott den af Ih. anf. bem:en 
tegere, occulere, servandi et custodi- 
endi caussa, utan äfven bem:na occu
lere, decipiendi aut leedendi caussa, och 
fallere, ilecipere, af hvilka bem:er en
dast den sista, som ännu qvarslår i Ty
skan, igenfinnes hos Graff, Ahd. Sprach
schatz, och Müller, Mhd. Wb. Enligt 
Wächters uppgifter skulle triegen eg. 
betyda betäcka, skyla, och vore då san
nolikt beslägtadt med o. jiræggi, hvars 
bem. af skjul derigenom bestyrktes.

prægifter, adj. för tredje gången gift. 
VM.*

præl, m. träl. VG.* ÖG.* U.* SM.*
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VM.* Bj.* G* Sk* St* Chr. SV1.19: pr.
J. ok JiJborin, allil t., se pijborin. var- 
Jæ J. i konungs garje, om tjuf som 
dömmes till sådan träldoin, Sk.* Jfr. 
Am hut, Annöjugher, Bonde, Bryti, Fost- 
ri, Fræls, Frælsgivi, hæfJræl, Kenia ko- 
na, Lavarjer, Leghomajer, pægn, Æt- 
tajer.

præla arf, n. arf efter trälar. U.* VM. 
II. Æ. 14: rubr.; H. Æ. ind. 13.

prælbæria (trælbore), v. a. häftigt slå 
(en människa) såsom man plägade slå en 
träl. Sk.* ME.* Chr.* Detta ord förkla
ras i JutL. III. 32. sålunda: vorthær man 
thrælbarth svat han ma æi siælf bæræ 
sik af then stat num akæs thæthæn æ- 
thæ bæræs (KR. G DL. III. 350); då thræl
barth här är på Lat. öfversatt: igno- 
miniose leesus, höra dit äfven orden 
ita quod de verberibus illis iacet et 
est inutiliSj och det är endast det sista 
ordet inutilis som de därefter följ. or
den: quod dicitur uföör angå, hvilket 
KR. misförstålt (anf. st. V. 610).

Trælbyrda, f. en träls börda, lægger 
-do å manne, en oriktig öfvs. af orden 
trælbær man (jfr. prælbæria), Chr.* 

præmænninger (Jræmænningi), m. (af 
JriJi majer, jfr. Majer 1) slägting i tred
je led af sidolinien enligt canoniska ätt
räkningen, prov. tremänning. VM.* H.* 

præmærkis mal, n. mål, hvari tre mar
kers böter egde rum. ÖG.*

prængia, v. a. (af granger) 1) göra 
trång, tränga. Jen (n. by) J. vil, )( ry
ma, SM.* æi mughu allir (n. byar) en 
J., o: de smärre byarne måste äfven 
hålla vägar, på det ej alla må trängas 
på de större byarnes vägar, U.* VM. 
II. B. 1: pr; ME.* Chr. B. 1. 2) nödga, 
tvinga. VG.* ÖG.* H.*Sk*ME*St.* Chr. 
Eds. 16: pr; DrVl. 12: pr. J. landboa af 
bole bort, o: tvinga honom att flytta 
bort, ME.* ær han -gder a lifs nödh, 
o: tvungen till försvar i lifsfara, )( dræ-

per annan utan Jrang, St. DrVI. 1: l. jfr. 
pr. J. sik til at vara næmpdaman, o: 
påtränga sig, VG.* Jfr. Truga; A-, Til 
Jrængia; OJrængder. 3) v. impers. = 
til Jrængia 2. kan bonda J. at &c., o: 
om nöden tvingar honom all &c. SM. J. 
7: pr.

prænni (Jrinni, SM. thrynnæ, Sk.*), 
num. tre; d. o. är alllid iudecl., och åtföl
jes ofta af ett annat räkneord, då J. kan 
anses betyda tre gånger. J. niu mar
ker, VG.* J. sæxtan örtogher, se Or- 
togh. J. tolf 1. fiughurtan manna ejer, 
ÖG.*(u. Vita, Yæria). J. hundra Ja mar
ker, SM. M. 30. J. tylfter, se Tylft 2. 
J. borj, VM.* J. flodmal, halma, sale, 
Sk. I. Add. G; II. 37; IV. 45.

prenættinger, m. utsättandet af tredje 
dagen till sammankomst, gæra -g, VG.* 
Jfr. Siunættinger.

præskipta, v. a. (förekommer endast 
i pass.) treskifla, dela i tre lika delar. 
Jre marker &c. -as, U.* SM. M. 6: pr; 
25: 4; 26: 13. not. 67; VM. I. M. 1: pr; 19; 
B. 22: pr.

præskipti, n. treskifte, delning i tre 
lika delar, til -is, VG * U.* SM.* VM.* 
Bj.* ME. Kg. 24; B. 4: pr. &c.

præstene, n. ett råmärke bestående 
af tre stenar. SM.* VM.* 

prætan, se prættan. 
prætighi (Jrætiughu, thretighi; Jræ- 

tinghi, VG.*, jfr. Bihanget), num. trelio. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM.* Sm* Sk* ME.* 
St.* at J., a: tretio dagar 1. på tretionde 
dagen (efter dödsfallet, = Jrætiugh i 
ÖG. i. Jrætiughund i U.), VM.*

prætiugh, n. ? = Jrætiughund. ÖG.*, 
där två y ngre hss. på ett ställe hafva 
Jrætiught, hvilket vore adj. n. abs. af 
Jrætiugher, och kunde öfvs:s: (en tid) 
som beslår af trelio dagar (jfr. Fiæjer- 
tiugher), ÖG.*

prætiughu, se prætighi. 
prætiughund, n.? (af Jrætiughundi)
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tretionde dagen (efter en människas död, 
jfr. prætighi). U.*

prætiughundi, Jrætiundi, num. tre
tionde. VG.* ÖG.Kr. 7:2. not. 89;Ü.*SM.* 
Sk.*

prætiundi, se prætiughundi. 
prætolfter, se prætylfter. 
prætta ( Jrettæ), v. n. träta. VG.* ÖG.* 

Sk* ME. Eps. 34: pr ; St. Eds. 20:1 ; Chr.* 
kiva ok J., Bj.* sak ther -tis, Sk.*, 
där om troligen bör tilläggas, -tæs, v. 
dep. tvista med hvarandra, Sk.* 

præta (thrætta, threttæ), f. fräta, tvist. 
VM.* Sk.* St.* Chr.*

prættan, Jrætan, num. treton. VG.* 
ÖG. Dr. 20: 1; Vins. rnbr.; R. 11: i; U.* 
SM. Add. 8; VM. I. Kr. 5: 6; II. Kr. 5: 4; 
M. 5: pr. &c.; Bj.* G.* ME. pg. 2. th. hun- 
dhrada, St.* Jfr. Örtogh.

prættandi, Jrætandi ( Jrættundi ; 
Jrænttandi, VG.*), num. tretonde. VG.* 
ÖG.* Sm.* Sk.* ME. pg. 2, men genom 
skriffel för Jrætiundi, VG. II. K. 55. not. 
15; 72. pr. n. 80. J. dagher (iula), tre- 
tondedagen (äfven kallad tolfti dagher), 
U* SM.* VM.*; jfr. Attundi.

prætylpta ejer, m. = Jrætylpter ejer 
(se prætylfter). U. M. 41: pr; SM.* 

prætylfter (Jrætylpter, -tölpter, -1(»li
ter : Jrætylter, -tylftæjer, VG.*), adj. 
(ed) som gås af tre särskilda tylfter, 
1. tillsamman 36 män. J. ejer, tredub
bel lylflared, VG* ÖG* U.* SM.* VM.* 
Jfr. Dylia 3.

Thrësvar, se prysvar. 
prötter, adj. trött. VM.* 
pu, pron. pers. du. VG. I. Md. 1: 2; 

3: pr. ôcc.; ÖG.* U.* VM.* G.* Sk* gen. 
Jin, Sk.* dat. Jær, Jer, Jar (Jir, G.), 
Jik; acc. Jik, VG.* ÖG.* U.* VM* G.* 

pufa, f. lufva. Se Star Jufa. 
pukka bot, pukki, se pokka bot, 

pokki.
pula, se pola.

pumi (thumme), m. I) tumme. Sk.* 
2) turn. J» u ma langer, ÖG.* 

pumlinger, m. tumme. Bj.* G.* 
piiinullinger (pomalfingir, VM.), m. 

tumme. VG* ÖG.* U* SM.* VM.* Sk.* 
ME.* St. SV1. 4: pr, 1; SVd. 2:1; 4: pr; 
Chr. SVI. 4, 8; SVd. 2: 1. 

pumul ta, f. stortå. Bj* 
punger, adj. tung, svår, besvärlig. U.* 

SM.*
pungi, m. 1) tyngd, punds J., G.* 

2) tungt gods. St.* 3) tunga, pålaga. 
VG* ME* Chr. Kg. 4:6; J. 22:l. 4) tun
ga, olägenhet. U.* SM.* Sk.* Chr*

punki, se pokki. 
pura, se pora.
pusæn, Jusænd, Jnsand (Jusund),

num. tusen, VG.* U.* SM.* H* Sk.* siax 
J., Sk.*

Tusande, num. tusende, tusandefyra- 
hundradesiutigifôrste, St. Add. A.

Thval, ? tvål, såpa. St.* 
pvang, n. 1) tvång, utan J., G.* 2) 

nödtvång, nödfall. G.* 
pvar, se pvær.
pvinga (impf. Jvang), v. a. tvinga. G.* 

ME.*
pvær (Jvar), adj. tvär. ivir -ra gatu, 

tvärt öfver gatan, Bj.* G.* St.* ivir -rt 
Jing 1. mot, tvärt öfver tinget, a: tvärt 
öfver den krets som bildades af det 
vid tinget samlade folket, SM.* VM.* 
G * vinin ma aldrigh dylia vinsorjit um 
-rt, tvärtom, o: endast neka tvärtemot 
påståendet att han varit vin; men han 
kunde svärja: Ja ir vi Jer köptins Ja 
var iak at andru vin ok egb at Jæssu, 
ÖG.* Jværu, adv:er, på tvären, )( ut 
at (akre), ÖG.* Jfr. Vegjveri.

pværa værknajer, m. = stor værkna- 
Jer (VG. II. K. 52.), 1. quodlibet opus 
rusticum gravius, såsom Ih. antagit, och 
ej endast iterata agri aratio per trans- 
versam, såsom d. o. biifvit förklaradt 
af Ver. (Ind. s. 259) och Locc.; men
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hvad ordets första del eg. betyder, är 
svårt att afgöra. VG.* ÖG.* 

pværliæt, n. = Jværfoter. SM.* 
pværfoter, m. (Isl. Jverfotr, D. tvær- 

fod) mått af en fot på tvären. SM.*, 
där en J. tillägges till de där sladga- 
de mått af en, två 1. tre fot.

Tværgata, f. tvärgata. St.*, där dock 
-tur är orätt skrifvel för Jværa gatur 
(jfr. pvær).

pværs, adv. (gen. af Jvær) tvärs, på 
tvären, ajrir (n. akrar) liggia j>. a 1. 
at diki, o: med tegarnes ändar mot di
ket, )( at ændilango, VM.* ME * Chr. B. 
7:1.

Tvært, adv. (n. af Jvær) tvärt. t. a 
mot, Chr.Kp. 6:2. sva t. a mot, o: sva 
ma ok skatta iord «ervas i frælse, Chr. 
Kg. ind. 30. jfr. c. 30:1.

pværtæppa, v. a. täppa tvärs öfver en 
ström. SM.*

py (Ji; zy, VG.*), adv. (dat. n. af Jæn) 
1) därför, fördenskull. VG.* ÖG.* U.* 
VM.* Sm.* G.* St.* Jy at, a) därför att, 
ty. VG.* ÖG.* U.* SM.* VM* H. V. 17:l; 
Sm.* G.* Sk.* ME* b) på det att. Jy 
at Jair mattin &c. G.* Jyt (pit), sam- 
mandr. af Jy at, VG.* SM.* ME.* St.*; 
men jiy at hvaru, pyt, för Jo at livaru, 
Jot, se po. ei skal.. Jy at hon ræk- 
nas fore lösöra, o: af den anledning att 
1. fastän hon &c. skall hon (likväl) icke 
&c. ME.* egh Jy mera 1. mere (at &c.), 
ækki bot Jy högri 1. mere, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H. Æ. 14:2 ; Sm* Bj.* ME.* 
læstis botin ær Jy sama, o : æi Jy me
ra, U.* ækki Jy hælder, cig Jy at hæl- 
der, se Hælder. vari Jy længer it ar 
&c., därför ett år längre, ME.* æ Jy 
ældre at, fa Jy minne naj at, o : så myc
ket äldre, så) mycket mindre som &c. 
SM.* ME.* by at eno, endast därför 1. 

i det falletf se At 5. Jfr. Eiiost, Ens, 
Sijer, adv. 2) därigenom, vare Jy vär
jer, Sk.* — Jfr. pæn.

Ph conj. därför att, ty. Jy han bröt, 
Jy Jæn a raja, H.* 

py, se pæn, pæt, po.
Py barn, n. eg. trälinnas barn (Isl. 

Jyjarbarn; jfr. pijborin); oäkta barn 
(så kallad t på den tid då oäkta barn 
merendels voro aflade med trälinnor). 
VG* G*

pydisker (JiJisker, thydzskcr: tysker, 
tisker, Sk.), adj. Tysk. VG.* Sk.* St.* 

pv dotir (pl. -dytrir), f. oäkta dotter 
(jfr. py barn). G.*

pyft, pyftas, pyfti, se piuft &c. 
pykkia (Jykia: impf. Jytti, G. Jottit, 

möjligtvis tor Jotti jæt, i gamla edit, 
thottis, ÖG.*; Isl. Jotti), 1) v. impers, 
tyckas, synas, hanum -kir mest vara, 
Jotti allum sva vara likt, -kir grannum 
at &c. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* Sk.* St.* 
-kir bondanum Jrangt (n. vara), VM.* 
2) -æs, v. pass. tyckas. Je logh -æs 
unyt væræ, han -kis ey varæ fræls, Sk.* 
— Jfr. Samjykkia, -Jykke.

Pyki a, se pikla.
pylder, adv. likväl. VM.* Att d. o. 

är sammandr. af Jy hælder, så mycket 
häldre 1. mera (likasom Jyt, Jot af Jy 
at, Jo at), anmärkes riktigt aflh., som 
dock genom en besynnerlig förvillelse
ni vjct £>n c

pyliker (Jiliker: Jy-, Jilikin; theli- 
ker, Sk.), adj. 1) dylik, sådan. VG.* 
ÖG.* U.* SM.* VM.* Bj * Sk.* ok annur 
-k (n. mal), VG. II. Add. 11:19. Jfr. Sli
ker I, poliker. 2) likadan. VM * Bj.* 
alikt ok -kt, se Aliker. -k tn slik &c., 
se Sliker 1. 3) hvilken (som hälst). -kan 
han vill, SM.*

pyn (gen. s. ocff pl. Jynia), m. tunna. 
Jynia 1. fem 1. tolf Jynia sæje 1. sæd, 
SM.* VM.* jfr. Halfnaja træje. Jrig- 
gia Jynia öl, ÖG.* SM.* en J. rugh, 
liure Jyni korns, ÖG.* en J. hvetebröd, 
ens Jynia biugbröd, halvan JriJia Jyn 
hæsta korn, SM.* Jfr. Tunna.
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pypt, pypti, se piuft, piufti. 
pyrfteliker, adj. (afjorft) gagnande, 

nyttig. SM.* Detta ord förekommer i 
JutL. föret., där det svarar mot orden 
necessaria och utilis i Grat. Deer. cap. 
2. dist. 4, såsom KR. riktigt anmärkt, 
GDLIII. 495.

pysuit (acc. pl. -syni), m. oäkta son 
(jfr/py barn). G.*

Pytj se py, po.
pypi lagli (pyp*i-, pypalagh), n. ge

menskap, förening; förekommer endast 
om onaturlig köttslig beblandelse, i sam
manhanget : hava p. mæp fæ, U.* SM.* 
VM. I. Kr. 10; II. Kr. 23; Chr.* Ordets 
ursprung och eg. bem. finnes af Isl. PyÖa, 
pyöleikr, vänlighet, Pyäask, göra sig 
till någons vän, hålla sig till någon, äf- 
vensom af flera i vårt språk ännu bruk
liga ord: ty sig till någon, tyskap, tyen 
&c. (Rz. s. 768); men sedan o. tidelag 
blifvit i lagarne upptaget i nämnda sam
manhang, har det upphört att brukas 
i annan bem. än den, i hvilken det så
lunda genom eufemism kommit att an
vändas.

pæghar, se paghar. 
pægn (piængn), m. (Isl. pegn) fri män

niska. VG.* H.* )(præl, VG.*, där ill. 
Dr. 27. genom skriffel står aghii. my- 
kin }>., en ädel, frikostig man, VG.* 
Jfr. pengsbani, pings gæld.

pækker, adj. täck, behaglig. SM.* 
pækkia (tekkæ, part. pass. pakter), 

v. a. (af pak) 1) täcka, förse (hus) med 
tak. J>. hus, Bj.* Sk.* St.* 2) betäcka, 
snio -ker iorp, iorp ær med snio pakt, 
SM*

pækkia, pækia, f. tak. U.* VM.* St* 
pækkias, v. dep. (af pækker) täckas. 

SM.* Sm.* Chr.*
pækkilika, adv. på behagligt sätt. SM.* 
pækliker, tækkeligher, adj. täckelig, 

behaglig. SM. Kk. 1: pr. not. 82 ; G.* 
pæn, Jen (Jan), VG.* ÖG.* U.* G.*

Sk.* f. pe, pön (pann, G. py, VG.*) ; n. 
pæt, pet, pat; gen. m. och n. pæs, pes; 
dat. m. pem, pæm, pöm (paim, G.); f. 
perri, pæri (pairi, pairu, G.), pærre, 
perre, pere, pærræ, perræ, peræ, pe; 
n. py, pi; acc. pæn, Pen, pan (men pön 
skriffel för po, U. Kg. 12:1.); f. pa, pæ, 
pe; n. pæt, pet, pat; pl. m. per, pær 
(pair, G.); pe (pör, pir, pö, pi, VG.*); 
f. par, Pa, pe; n. py, pön (Paun, G. 
pö, VG.*), pe; gen. perræ, peræ (paira, 
G. pa, troligen skriffel, SM.) ; dat. pem, 
pæm, pôm (paim, G.); acc. m. pa, pæ, 
pe, pem; f. par, per, pe (pör, VG. II. 
A. 8. pem, U.) ; n. Py, pe, pæ, pön (paun, 
G. pen, VG. pöm, VM.*). VG.* ÖG.* U * 
SM* VM.* H.* Sm.* Bj.* G.* Sk.* ME.* 
pæssa, pæssi, för pæs a 1. i, se nedf. 
1) pron. dem. den. pæt a vitu, pæt snm 
berna siter, o: den af makarne, VG. I. 
J. 4:2 ; U.* pæn 1. pæt perra (pron. pers., 
se pæt), den af dem, VG. I. J. 4: pr; II. 
A. 20. &c.; ÖG.* U.* SM* ME* St* pæs 
perra arve, ÖG.* tü pæs perra epvi- 
tis, SM. J. 1. pæt ærn V I 1. prir örar, 
pa æru pæt tu bol, hvat pæt æru Here 
æller færre, för varu pæt tolf marker, 
Pæt skulu vara bönder, &c., hvilken kon
struktion förklaras af det som i sig 
själft är tydligt, att pæt endast är ett 
i delta sammanhang brukligt fyllnads- 
ord; subjektet är däremot det efteråt 
följ. nomen 1. pron. örar, bol, Here &c. 
(jfr. pænni, och Bihanget), VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM.* H. p. 9: pr; G* Sk.* St. 
Kg. ind. 16. bouda pæs fæ för pæs bou
da fæ, VG. I. R. 13. pa far (n. han) eigh 
vitu til Pæs (n. bols), VG. I. A. 21: 2. 
fore pæs saka, för den orsakens skull, 
Sk.* koma til pæs (n. rættara pings), 
ME. pg. 39. aghu pe pæs minna, min
dre än det (som är sagdf, n. 12 mar
ker), VM.* til pera (dem) sum &c. ME.* 
til Pæs, n. abs. a) därtill, VG.* ÖG.* 
G.* Sk.*(u. pæt). b) till dess (att), se

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 96
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Til 2. c) till den änden att, för att. t. 
thes at the.. vari &c. Chr.* Jæs i (1. 
Jæssi) mællin I. mællum, dess emällan, 
VG.* U. Æ. 18. Jæs a (1. Jæssa) înilluin 
1. mællum, VM.* mællum Jæs, emedler- 
tid, under tiden, ÖG. G. 14: 2. seller ok 
Jera mællum, a: mällan de förut nämn
da tre och sex markerna, Bj. 5:1. Jæs 
værkis 1. vilia, i den gärning 1. det upp
såt, se Værki, Vili. Jæs viliandi (sella 
valdande), = Jæs vilia, då Jæs samman- 
ställes med ett part. såsom med ett 
nomen (jfr. Lund, Ordföjningsleere, s. 
149), se Vilia. Jæs moghande, af den 
förmåga, a: förmögen därtill, St. J. 15: 
pr. not. 57; jfr. nedf. anm. a. firi Jy, a) 
därför, VG* U* SM.* Sk.* b) därför 
att, VG.* Sm.* Sk.* firi Jy at, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* G.* Sk.* ME.* Jy, utan præp. 
firi, adv:er, se py. af Jy at, af den 
orsaken att, SM. Kk. 4: 4. i Jy (sum), 
i det, då, se 11. i Jerri, däri, därvid, 
= i Jy; det är klart att ett subst. fem. 
härunder ursprungligen varit förslådt 
(jfr. Bihanget), VG* ÖG* af Jairi, där
ifrån, från den tiden, G.* æptir Jy sum, 
se Æptir. mæj Jy at, se Mæj. aer 
skoghrin a Jy sum &c., o: på sådan jord 
&c., )( a biaerghum, ÖG. B. 33. Jy a klok- 
kari svara, därför skall han ansvara, 
VM. II. Kr. 5: pr. Jy senna, fiaeriner &c., 
senare &c. än det (som är sagdt), U.* 
VM. II. M. 11:1 ; Bj. 5: pr.; jfr. linni 1. — 
Vid detta pron. dem. anmärkes vidare: 
a) Jæs, gen. af n. abs., brukas stun
dom i st. f. acc. Jaet, och ej sällan, li
kasom ännu i vissa talesätt, adv:er, då 
det kan öfvs:s därom, däri, därför, vita 
Jaes (för Jaet) at han &c., (næmd gaera 
&c.) Jaes at sværia, Jæs ganga at svær- 
ia, Jor eig Jæs sværia, gær han Jæs 
eig; i de flesta af dessa fall är fråga 
om bevisning genom ed, då i o. Jæs 
kan ligga bem:en derom, likasom då 
det på andra ställen heter ej Jæs at

ganga, bær iak Jæs vitni, bæra Jæs 
tver vitni (eg. eius rei testimonium), 
VG.* VM.* æghe Jæs kost, se Koster 
7. giva nokrum Jes skuld, ME. Kg. 17. 
Jæs aghu Je vald, hava Jæs vald 1. 
vits or J, U.* SM.* VM.* ME.* St.* æi 
Jæs mera 1. Here, icke dess mera 1. 
flere, o: icke mera I. flere därför, U. 
Kk. 7: 7. not. 24 ; SM.* St.* ei Jæs sijer, 
icke dess (o: därför) mindre, ME. pg. 
39 ; E|ds. 26 ; Chr. Tg. 40:1 ; Eds. 29. eig 
thes hælder, icke häldre 1. snarare där
för, likväl icke, St. B. 17, 31: 2. vari (ey) 
man thes værra, vare (ej) därför an
sedd som en sämre man, St. Kg. 20: ll; 
Thj. 2:1. not. 53. vare 1. hete eig man thes 
bætri, se Bætri 1. thes hielpe os &c., 
o: däri, i den saken, SM.* b) efter Jæn, 
likasom efter hin, utelemnas ofta relat. 
ær &c., t. ex. Jæn (n. ær) vihit van, den 
som begick dråpet, VG.* ior J Ja (sum) 
ær köpt, Jæn (ær) stæmdi, salde, sargha- 
Je, Ja (acc. pl.) i Jerra gojs æru, &c. 
VG* ÖG* U.* SM.* Sm* Bj.* G.* c) J. 
tillägges ofta, likasom nogare bestäm
mande, efter pron. nokor, ængin, annar, 
flæstir, hvar, en, hvilken, t. ex. nokor 
J. dagher, ingin J. ær læn havir, an
nar J. sum, flæsta Je pænninga, hvar 
J., enum Jörn i atte sakinne, hvilken 
then man, & c. VG.* ÖG* U.* SM.* VM* 
G* Sk.* ME. Kg. 31; St. Kp. 23: pr.; men 
Jæt efter hvarti, VG.*, är troligen skrif- 
fel för Jerra. 2) pron. pers. han, gen. 
hans (pron. poss.j. bonde ma Jæn taka, 
han gör til Jen fulla gerning, varin ar
var Jæs skyldughir, & c. U. Kp. 10: 3; 
SM* VM.* H.* Bj* ME. Kp.6; SVp 8. 
3) pron. relat. som. hvart Jera Jæt u- 
gift ær, VG. II. K. 72: 2. Jet.. Jet ko- 
nan gör, ME. Egn. 19: pr. böte then .. 
then (= som) thet gör, thes vardhnader 
then (= som) sidhan &c. St. Kp. 3: 2; 6: 
i. qvikt thet (acc.) ei æta ma, Chr. B. 
3: 5.
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pæn (Jan, G.), art. def. den. VG * 
ÖG* U* SM.* G.* Sk.* f. Jon, Je (Jy, 
U. M. 24: l.) n. Jæt; gen. m. Jæs, f. fe
rse (Je, SM. Kk. 20: pr; VM. I. Kr. 1.); 
dat. m. Jem, n. Jy, Je; acc. m. Jæn, 
f. Je, n. Jæt; pl. m. Jer; gen. Jeræ; 
dat. Jem, Jôm; acc. f. Ja, VG.* ÖG.* 
U.* SM.* G.* Sk.* ME.* J. yngsti köl
der, Jæt nya, Jæs hælgba anda, &c. 
VG.* &c. J. sailli, Jæssamæ for Jæs sa- 
mæ, se Sami.

Thænkæn, f. tänkande, eftersinnande. 
Sk.*

Teukebok, f. minnesbok, stadsens t. 
(jfr. Bok), St*

pænni (Jauni; Jissi, G.), pron. dem. 
denne. VG.* U.* G.* Sk.* f. Jæssi, Jæs
sæ, Jæsæ (Jæssum, VM.* Jissun, G.), 
n. Jætta, Jattæ (Jitta, G.) ; gen. f. och 
n. Jæssæ; dat. m. Jæssum, Jæmma, f. 
Jæssi, Jesse, Jæssæri ( Jissi, G ), n. Jæs- 
sii (Jissn, G.); acc. m. Jænna (Jinna,
G. ), f. Jæssa, Jæssin (Jissa, G.), n. Jæt- 
ta ( Jitta, G.) ; pl. m. Jæssir, Jæssi, Jæ
sæ, f. Jæssæ (thenna, St.), n. Jæssi, Jas- 
si, Jæse, Jæssin (Jessu, VG. Jæssum, 
Jæsson, VM.); gen. Jæssæ, Jæsæ; dat. 
Jæmma, Jænnæ, Jæssum (Jissum, G.); 
acc. m. Jæssa, Jæsse, n. Jessi, Jæssin, 
Jænni (Jæssum, Jæsson, VM.), VG.* 
ÖG.* U* SM.* VM.*H.*Bj.*G.*Sk.*St.* 
Jætta æru uqvæjins orj, almænnings 
skoghar, konungs utskylder ôcc. (hvar- 
vid är att märka d. s. som är anfordt vid 
Jæt æru &c., se pæn), VG* U.* SM.*
H. V. 16: pr; ME. Egn. 9; St. J. 5: pr; R. 
31:1. Jætta skulu haninu vapn væra, 
SM. Add. 2. nokot Jætta mal, at nok- 
roin Jæssom lot, a nokrom Jæna dagh, 
af nakaro Jesso huse, o : något af des
sa mål &c. VG.* ME. B. 28: pr. a nok
rom Jæssum daglium, i nakarum Jes- 
sum sakum, til nakra Jessa förfalla, &c., 
några af dessa &c. VG.* ME. G. 8: 5; J)j. 
17; St. Kp. 33: 8; Chr. G. 8:1.

pær, Jer, Jar (Jör, VG.*), adv. 1) 
där. VG.* ÖG.* U.* SM.* G.* Sk* J. ier 
(är), G.* J. æru, VG.* J. næster, VG.* 
J. næst (adv.), VG.* U* SM* VM.* Bj.* 
G.* Sk.* (jfr. nedf. under J. æptir). 2) 
då J. står i förbindelse med en där
efter, om ock ej omedelbarligen, följ. 
præp., antager d. o., likasom ännu i 
vårt språk och motsvarande ord i flera 
andra språk, egenskapen af pron. dem., 
så att t. ex. Jær firi är = firi Jy, Jær 
til = til Jæs &c. J. a, a) däri, därpå, 
VG.* U.* SM. Kk. 2: pr; G* b) däremot, 
VG* SM. J. 9: 2. c) därtill, SM. B. 22: 
2. J. af, a) däraf, VG.* ÖG.* U.* SM* 
G. 8:1; 21: 1, 2; 28: 5; Sk.* b) därifrån, 
VG.* G. Add. 1. J. at, däri, därvid, där
till, VG.* ÖG.* U.* VM.* Bj.* G * J. firi, 
för det, därför, VG.* ÖG.* U* SM.* Sk.* 
J. gönuni, VG* ÖG* J. i, VG.* SM. G. 
4: pr; Sk.* J. (i) gen, ÖG.* Sk.* J. hos, 
SM.* J. a mot, U. Kg. 9: pr ; SM. Kg. 9: 
pr. J. innan, däri, ÖG.* IL* SM* ME. 
Kp. 2: pr. Jæri (för Jær i) mellan, e- 
medlertid, under tiden, Sm. 2:1. not. 16. 
J. ivir, se lvir 2, 5. J. ivir at, U. V. 21: 
pr. jfr. At II a. J. i mot 1. amot, ÖG.* 
SM.* J. mæj, a) därmed, yG.* ÖG.* 
IL* Bj.* Sk.* b) därigenom, ÖG.* SM.* 
VM. I. Kr. 5: 2. c) därjämte, ÖG.* SM.* 
VM.* Chr. J. 19: l. d) däri, SM* J. til,
a) till det stället, dit, Sk.* ME. Egn. 12.
b) därtill, VG.* ÖG.* IL* SM.* G. 23: 4; 
Sk.* c) därjämte, dessutom, U.* SM.* 
G* Sk* ME.* St. Kg. 15: 6 ; 20: il; G. 7: 
2; Sk. 13: pr; Thj. 20:1. d) dittills (adv.), 
ÖG. Æ. 17; B. 26:l; 39:1 ; IL* G* St. Kg. 
20: l. e) till dess (att, conj.). VG.* ÖG. 
Kr. 13:2; 19:1; 22; EJs. 10:1; 18; IL* 
SM.* VM.* Bj.* ME* St. Kg. 8; R. 23: l; 
Chr.* J. t. at, ÖG* SM* VM* G.* ME. 
B. 3:1; St. Eds. 19:1. J. t. sum, ÖG.* J. 
t. ær, ÖG* VM.* J. t. Jæt (rel.), VM* 
alt J. t., ända till dess att, ÖG.* U. M. 
29:3; Bj* æ J. t. (at 1. sum), se Æ. f)
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till den änden (att), VG* ÖG* U.* SM.* 
J. uni, a) därom, VG.5*1 ÖG.* U.* SM.* 
VM.* G.* b) i afseende därpå, SM.* 
j». upa, Bj.* Sk. IV. 5; ME. Egn. 24. J. 
vijer, VG.* ÖG.*U.*SM.* VM.*Bj.*Sk* 
J. æptir, a) därefter, VG. II. K. 54; IV. 
14:10; ÖG.* U.* SM.* VM* G. Hist. 5; 
Sk.* J. næst æ., J. æ. næst, U.* G. 7: 
pr; VM.* b) därom, VG. II. Add. 7: 21. 
not. 51 ; ÖG.* U.* VM.* 3) J. förekom
mer stundom i st. f. Jæt. Jær ær sant, 
Jær ær Jriggia marka sak, &c. VM.*; 
samma förhållande torde vara då det 
säges : han J. bi Jia Jet han &c. G. 1 ; 
men då det heter: atbyrjir kunnu J. 
verja, G. 61: l, synes J. vara ett fyll— 
nadsord af samma slag som Fr. y i ta
lesätten il y a, y a-t-il. — I Sk.* fin
nes d. o. på flera ställen skrifvet Jæ- 
re, Jæræ; då det samma icke sällan 
träffas i andra D. lagar, likasom i Sk.* 
finnes æræ, hære för ær, hær (jfr. Ær, 
Hær), och i JutL. 1.19; II. 115. hvaræ, 
hæræ för hvar, hær, kan detta allt icke 
anses som skriffel.

pær, Jer, part. rel. som. Jæn J. ha
na a, hin J. bröt, han J. intok, Jer.. 
J. allum &c., domarin J. dom havir, &c. 
VG.* ÖG.* U* SM.* VM.* H* Sm.* Bj* 
Sk.* St. Kp. 3: pr. &c. ; jfr. Hin 2. slikan 
J. Je vilia, VM.* fyrsta J. Je &c., ge
nast då de &c. SM.* sva langt J. Ju 
rymir, VM.* sum Ja a Jinge varu J. 
&c., Ja J. han saldi, då när &c. SM.* 
Sk.* til Jæs J., till den tiden då, till 
dess att, H. Æ. 8:1. i Jy J., ÖG.* Jær 
firi.. J. han ælla &c., se Æller. æptir 
J., efter det att, sedan, H.* sithæn th., 
Sk.* Je samma lund th., på samma sätt 
som, Sk.* Likasom adv. Jær ofta sät
tes i förbindelse med en därefter följ. 
præp., så sker stundom d. s. med rel. 
Jær, då præp:en nästan aldrig följer 
närmast efter Jær. bol J. præster skal 
a byggte, Jing J. knnunger ær a, som

presten skall bo på, hvarpå presten 
skall bo, &c. (jfr. Sum, rel.), U.* SM.* 
J. guds Jiænist ma hindras af, J. sigh- 
ias skal af, See. SM.* ME.* J. . . fore, 
Ü * SM.* VM.* J... i, VG.* U.* SM.* 
J... innan, U.* SM.* J... ivir, SM.* 
J. . . mej, VM.* Sk* J... til, VG.* 
VM * J... vijer, SM * 

pær, se pu, pæn, pæt. 
pærfliker, se parfliker. 
pæri, för Jær i, se pær, adv. 
Thærskolde, se priskuldi. 
pæs, pron. poss. (gen. af Jæt) dess.

J. arf, arvi, fajer &c. ÖG. Eps. 21, 24; 
Sk. I. 52, 58, 60, 61; Chr. B. 3: 5.

pæskyns, adj. indecl. (gen. af Jæt 
kyn) det slags, sådan. Sk.*

Teslikes (teslikest), adv. (gen. af thes 
like) desslikes, likaledes. Chr.*

pæssa, Jæssi, för Jæs a 1. i, se pæn, 
pron. dem.

pæssa lund (Jæsa-, Jæsi-, Jisi lund), 
adv. på detta sätt. SM.* Sk.*(u. Lund).

pæt (Jet), pron. pers. (sing, n.; in. 
f. han, hun) det, pl. de. VG.* ÖG.* U.* 
G.* Sk.* gen. Jæs; dat. Jy (Ji, G.), acc. 
Jæt, Jet (hvilket stundom sammandra
ges med föreg. verb., se Betala, Göra; 
jfr. Han), pl. m. Jer, Jeir, Jær (Jair, 
G), Je (Jör, Jæ, Jö, VG. Jön, ÖG.); 
f. Jær, Jer, Jar, Je, Ja; n. Jer, Jön, 
Jen (Jæ, U* SM. G. 3: 3. Jæn, H. Æ. 12: 
pr. Jö, VG.* Jaun, G.); gen. Jerra, Je- 
ra, Jærra (Jaira, G.); dat. Jcm, Jörn 
(Jaim, G.); acc. m. Jcm, Jæm, Jörn 
(Jaim, G. Ja, VG. II. p. 28 ; IV. 19: 3); f. 
Jem, Jörn (Jaim, G.); n. Jem, Jörn 
(Jaim, G. Jön, VM.), VG.* ÖG.* U.*H.* 
G.* Sk.* ME.* æn Jær (men de, n. sock- 
nemännen) vijer Jen vihit van, VG. I.
K. 12:pr. til Jerra, till dem, ÖG. G. 20; 
Æ. 10:2 ; R. 3:2 ; U. Æ. 5; SM.* ME. B. 7: 
3; pg. 39. Jerra mællum, ÖG. Eps. 2: 
pr, 2 ; 5: pr. &c. ; U. Kg. 4: pr; 5:2 ; SM*(u. 
Mællum); G. 19, 37; 28: 6. Sk.* ME* an-
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nar, en, livar, hvarghi, hvilikin, nokor, 
Jæn 1. Jæt, ækki, ængin Jerra, se An- 
nar 4, En 1, Hvar (hvar och hvilken), 
Hvarghi, Hvilikin, Nokor, pæn (pron. 
dem.), Ækki, Ængin. — Jem, dat. och acc. 
pl. brukas någon gång i st. f. pron. refl. 
(då subj. är pl., jfr. pera). Je gitæ ey 
fot Jem (för sik), grannæ viti Jem ut, 
hæræzmæn viti Jem (för sæ) vægh, Sk.* 
— Jfr. pæn, pron. dem. och art. def., 
Pera.

pæt, Jet, conj. att. bidia . . J. han 
givi, J. k lok ka lös var, J. han æi buj 
lik, J. hun fæst var, &c. VG. IV. 12; U.* 
VM* H. p. 13: pr; G* Sk.* St.* vitas 
manni J. (n. han) slæpti, VM.* sva nær 
varskogher J. han &c., sva gamal J. han 
&c. U.* VM.* Jær til J. nokor &c., by- 
J.as Jær til J. Jer vilia &c. VM.* Jfr. 
Bihanget.

pæt, pæs, se pæn, pron. och art. def.
pæjan, JeJan, adv. dädan, därifrån. 

VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. II.Kr. 1:pr; H* 
Sm.* G.* Sk.* ME.* hvar (adv.) ær (rel.) 
J. visas ut &c., hvar som hälst det må 
vara, därifrån &c. VM.*

pö, pöm, pön, pör, se po, pæn, pæt.
pöghine, Jöghin (Joygi, Jaigin, thoy- 

ghin, G.), adv. (af Jo eig; Isl. Jeygi 
af Jé eigi) dock ej, likväl icke. ÖG.* 
VM.* G.*; men genom skriffel för Jau, 
G.*

Thör (tör, thor), adj. 1) torr. törre 
hug, slag utan blodsutgjutelse, hvilket 
man ännu någon gång hör kallas torr 
stryk; detta är ock alldeles d. s. som 
i Lex. Fris. (XXII. 3.) kallas durslegi, 
då det heter: si quis alium ita 'per
çussent quod d. vocant, )( si autem 
sanguinem fuderit &c. (§. 4); att dur i 
nämnda ord betyder torr (Holl, dor, 
Nht. dürr) är otvifvelaktigt, ehuru både 
Gr. (ß/4.630) och Rh. (Afr.wbA.o.) fun
nit denna tydning betänklig. Sk.* 2) tor
kad. t. bukskin, a : beredda, St.* tolf tyn-

ner thor (n. sild), a : saltad, )( thi tyn- 
ner lagha sild, a : färsk ; så synes detta 
snarare böra förklaras, såsom ock en 
hs. har thöre sild, än att thor er skulle 
vara skrifvet för thorsker, såsom i en 
annan hs. läses, Sk.*

Thörft, se porft.
Tkörftugher, adj. (af Jorft) som be- 

höfver något (torftig). St.* til hvario 
the -ghe æru, o: livat the vidherthor- 
va, St.* Jfr. Vidher thörftugher.

Törkestuga, f. (af Jorka) torkhus, hus 
som brukas till torkning (D. törrehuus); 
men kan ej betyda mälta, då niæltehus 
på samma ställe särskildt nämnes. U.* 
N. turkestova är, enligt A-n, ett hus 
hvari man torkar säd till målning; på 
några ställen menas därmed badstuga 
I. kölna.

Æ.

Æ, e (a), adv. alltid. VG.* OG* U* 
SM.* VM* H.* Sm.* Bj.* G.* Sk.* ME* 
St.* e ok e, evinnerligen, G.* e hvar 
lialvu minna, o: i hvart aflägsnare led, 
VG. III. 63. byrjin gar e fiarmer, släg- 
ten går allt längre bort, blir allt af
lägsnare, Sk.* æ hulikin (Jerra), hvil
ken (af dem) som hälst, ÖG.* U.* SM.* 
æ hvar (pron.), hvat 6cc., hvem &c. som 
hälst, VG* ÖG* U.* SM.* H. M. 31: 2; 
Sk.* i hvo, eho, Sk. V. 8. æ firi hvat 
1. til hvas, ÖG.* æ hvar staj 1. hvarn 
tima, på hvad ställe 1. tid som hälst, 
VG.* ME.* æ hvat manne, hvem som 
hälst, Sk.* æ hvat (hælder) . . æller, 
ehvad .. eller, VG.* ÖG.* U* SM.*VM* 
Bj. 27. æ hvar (adv.), hvar som hälst, 
VG* ÖG* U.* SM* VM.* H.Kk.20;Bj* 
Sk* ME* æ hvar.. hælst, VG.* æ hvart, 
hvarlhän som hälst, VG.* æhuru(mar- 
ghir, længi &c.), VG.* ÖG.* U.*(u. Huru); 
Sk.* æ hvaria handa, se Hvaria handa. 
æ hvarium lundum, SM.* æ mæjan, se
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Mæjan. æ mæn, ÖG.* U.* SM.* Bj.* St.* 
einen, G.* æ nær, när som hälst, ME. 
Egn. 7. æ sijan, allt sedan, VM.* esi- 
Jan, G.* æ sva mang i 1. Jikla, huru 
många 1. ofta som hälst, U.* æ til, a) 
ända till, ÖG.* G. 16: l; ES. 6; Sk.* ME* 
1») ända till dess (att) (jfr. Til 9), VG.* 
Bj.* SU.* æ til Jæs, se Til 9. æ a Jo- 
likum dagh man vil, hvilken dag som 
hälst, VG.* sæli æ Jom Jær &c., åt 
hvilken som hälst som &c. Bj.* æ a 
Jen Jings dagh, på samma tingsdag, 
ME.* æ Jser (sum), hvar som hälst, 
VG.* ÖG.* U.* æ Jær til, ända till dess 
(att), VG.* ÖG.* U.Æ. 23: 2; J. 10; ME* 
æ Jy ældre, så mycket äldre, SM. Add. 
1:7. — æ, VG. III. 22, har troligen till
kommit genom skriffel.

Æ, se Vara.
Ædli, n. (Isl. eÖli, öÖli) natur, beskaf

fenhet, lefnadsförhållanden, härkomst, 
ænsker, östgötsker at ædlum, till bör
den Engelsman, Östgöte, 1. af Engelsk 
&c. slägt. VG.*

Æf, ef, conj. (Isl. ef, if; E. if) om. 
Sk.*, där ordet i denna form förekom
mer i en enda hs.; i en annan skrifves 
det off, hvilket äfven finnes i andra D. 
lagar. Jfr. Jæf.

Ælla (efla; impf, æflti, ælfti, elpti; sup. 
ælft), v. a. (af afl; Isl. efla) 1) hafva 
kraft till, förmå, kunna. G.* 2) bemäg- 
tiga sig, gripa, man giter æi ælft ella 
farit han (n. tjufven), VM.* 3) förvärf- 
va. æ. egn, VG.* 4) uppbygga, han 
byriaji fyrst ok ælfti han Jæt kloster, 
o; grundläde och uppbyggde, VG.*

Æflinga iorj, se Aflinga iorj.
Æfni, se Æmni.
Æftir, æfti, se Æptir.
Æftri, æfster, se Æptri.
Æg (egh), f. 1) (svärds- 1. knifs-) ägg. 

mötes æg ok lægger, om äggen, hvar- 
med såret görs, går intill benet, VG.* 
odder ok æg, se Odder. Jfr. Enæggia-

Jer. 2) den kanten af tomterna i en 
by, som går på tvären, 1. vinkelrätt mot 
gatan, så väl vid båda ändarne af byn 
som mällan tomterna, at æg, )( at hof- 
Jum 1. fotum (jfr. HovoJ 3, Foter 4), 
ÖG.*; så synes detta böra förklaras, 
ehuru det alltid lär blifva omöjligt att 
vinna fullt ljus i alla till byarnes forna 
anläggning och andra därmed samman
hängande ämnen hörande frågor. Jfr. 
Æggiar tomt.

Ægha (egha, agha, eigha; aiga, G. 
præs. a, ægher, agher, eygir, 2 pers. 
at, pk æghu, aghii, egho, agha; aigu, 
G. conj. aghe; aigi, G. impf, atti, ati, 
pi. attu, conj. atin; sup. at), v. a. 1) ega. 
VG.* ÖG.* U.* SM* VM* H.* Bj* G* 
Sk.* St.* Chr.* Jæn sum Jrælin 1. fæt 
a 1. atte, ÖG.* Bj.* æ mæn sami man 
a iorj, o: eger den jorden, U. J. 12: l. 
sigher fajur fore sik at hava, a: haf
va egt jorden, U. J. 15:1. Jæt 1. Jæn 
ær atti, n. det döda kreaturet, VG. I. 
R. 9: pr ; II. R. 20. Jæn ær atte, n. det 
lånta 1. legda tinget, Sk. I. 221, 222. Jæt 
sum liver a Jæt (a: behåller den) sum 
arf tok, VG. I. Æ. 16: pr. a byr anuar, 
om en annan by eger jorden på an
dra sidan om ån, VG. I. M. 6. iak a ok 
Ju ikki (i), VG. 1. p. 8: i; 13, 14, 17; FB. 
7: pr ; II. p. 47, 49, 52 ; jfr. Vætti, m. havi 
vald han æ. (a: behålla panten) eller 
sælia, St.* æ. i mark, sokn, sak &c. VG.* 
ÖG.* U.* H* ME. B. 10, 13: pr; 17: 8. 
&c. by.. Jær Here agha i, H.* ægher 
i (n. bot) hvarti karl æller kunnnger, 
U.* SM* VM* ME. Æ. 15 ; B. 8: pr. han.. 
sum mera a i (n. skoghi), som har stör
re del i skogen, VM. I. B. 43: l. alli sum 
i eji aghu, a: ega del i eden, så att 
de skola deltaga i böternas betalande 
om eden fälles, VM.* æ. innan skogh, 
se Innan 4. æ. a fæmarku, a: enskildt 
ega ett stycke jord, VG.* sva mangir 
Jæt (n. lij) agha, a: hafva del i det
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bristfälliga stycket på kyrkegårdsmu- 
ren, H. Kk. 18: pr. han atti eig barn 
Jætta, det var ej hans barn, han var 
ej fader därtill, VG.* Jer ær æghu 
Jem (n. stiupbarn), a: deras slägtingar, 
VG.* Jer ær ban (n. frælsgiva) æghu, 
a: de, hos hvilka han är ättledd 1. af 
hvilka han var frigifven, VG.* æ. Jiuf, 
säges den, från hvilken han stulit (li
kasom tjufven kallas hans Jiuver, o: 
den som stulit från honom, jfr. piuver), 
VG* Jfr. Æghandi, Jorjattari, Malsatti.
2) hafva. æ. bonda 1. kunu, a: man 1. 
hustru, ÖG.* æ barn 1. syni, U.* VM.* 
G.* kuna Je ær för atte frænde hans, 
æ. dottor nians, n. till hustru, Sk. III. 9; 
ME. Kg. 14. ænkior soin husbönder atto, 
ME. Kg. 21: pr. æ. vitn, vald, vitsorj, 
VG.* ÖG.* U.* G * Sk.* æ. sak at man- 
ni, H.* engin majer a Jer sak a, G. 
2: 2. æ. skuld at kræfia, æ. ajriini sknld 
at gælda, VG.* æ. boskipti, bön, frij- 
bön, se Boskipti See. a (har han det 
som han har bygt) III vitter, æ. öxa 
byrji til skogs, VG. I. J. 13: 4. æ. frælst 
vij ok vatn, se Frælst. æ. kunu værn, 
æghe Jæs kost, æ. byrj 1. kynni vijer 
annan, Sk.* ægho Je nærmer (n. kyn
ni) vijer man, Sk. 1.96. æ. orostu, VG.*
3) hâfda, hafva beblandelse med (jfr. 
Hava 7). æ. mojor sina 1. fajur sin, 
egho fajghar tver ena konu 1. mo Jghur 
tva en man Sec. VG.* 4) vara berätti
gad (att göra), æ. (at) taka, hava, giva 
Sec. VG. I. R. 1: pr; ÖG. Kr. 4, 5:1; Ef>s. 
20; R. 14:pr; VM.* G.20:15. sijanafril- 
In barn Jæt agha, o: har rätt att be
hålla det som är gifvet, ÖG. Æ. 4. an- 
nar æn Jæn snm a (n. fæsta), ÖG. G. 
ind. 4. igh a tiujer fæ i gærji at gan- 
ga a sino, o: man må ej låta det gå 
Sec. VG. II. U. 9. jfr. 11. Je magho ok ægha 
ei giva, ME.* 5) skola hafva, hafva att 
fordra 1. taga. æ. pik ok skræppu, ti- 
nnda, halvan span korns, Jrea altara

værninga Sec. VG.* ÖG.* U.* aghi Jet 
barn .. Ill marker, o : ärfve, SM. Æ. 3: 
pr. æ. sak a 1. af mali, æ. böter a sa- 
rum, æ. at botum örtogh See. VG.* SM. 
M. 25: 3 ; VM.* Jæt (n. Jre marker See.) 
a biskuper, (a) atvist a saksöka örtogh, 
niu marker a konunger a mandrapi, See. 
VG.* a IX marker Jæn skyldaste, Jætta 
ægher biskuper (n. at botum), VG. I. G. 
3; II. K. 52. æ. arf, iammykit af arvi, 
VG.* Chr. Æ. 15: i. aghe Jær firi ænga 
pænninga, a: han kan ej därför fordra 
lösen, SM.* Jæt a Jæn bondin See., n. 
böterna för rånet, ÖG. G. 9: l. Ja a han 
iamnajar ej See., o: han skall hafva 
sådan ed af vederparten, VG.* Jöm (n. 
sum) ej aghii, dem som hafva att for
dra ed af vederparten, VM.* 6) vara 
skyldig att gifva. Jer æghu 1. han a 
biskupi III marker, hvarte lins æller 
pænninga ægher bonde præsti, 6cc. VG.* 
ÖG.* U. Kk. 7: 7. 7) böra, vara skyl
dig att göra (i allm.), æ. (at) böta Jrer 
marker, gærja, lösa, Jinga, ofra See. 
VG. I. K. 7: 3 ; 13 ; A. 22 ; R. 3:1 ; 8:1 ; II. K. 
54, 70; Dr. 8. See.; ÖG. Kr. 4, 7: i, 2; 8: 2; 
9; R. 16: pr; U. Kk. 2: pr, 1, 2, 4. See.; SM. 
Kk. 1:1 ; 7: pr. SCc. ; Gotl. 3: pr, i ; 6: pr ; 8: 
2 ; St.* han haver minna giort æn han 
atte, VG.* Ja sum han agher, då han 
bör göra det, ÖG. R. ind. 22. æ. ok sko
la, ME. Kg. 6: 4 ; 23: 5 ; Chr. Kg. 2: 2. 8) 
skola, i allm. (göra, vara, ske Sec.). æ. 
luka ok sva taka, han a eig vitulös at 
vara, ingin a annars lot at forværka, 
Jer aghu biltnghi vara, kærumal Je til 
næmd aghu at liggia, Sec. VG. I. A. 18: 
2; II. p. 2; Add. 7:20,22; 10. Sec.; ÖG.EJs. 
10: i; 23:1; Æ. 26; U.* SM.* Sm. 13: 8; 
G. 4, 8: pr, l; Sk.* St.* han (n. snm) ej 
atte sea, SM. pg. 5: pr. sum a ok lagh 
sighia, sum atte ok lagh varu 1. sagh- 
Ju, ÖG.*(u. Lagh). æ. ok skola, eig 
ægha eller skola, St. Kg. 4: pr; 10: pr; 
13: pr. 9) æghas, v. dep. slås, kämpa.
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se. viÿer, VG.* ÖG.* H.* ME.* St. Eds. 
5:1 ; Chr. Eds. 6:1. Jfr. Viÿeratta.

Ægha (egha, agha; aiga, eyga, G.), f. 
1) eganderätt. vita hajmm (liionum) til 
se., bevisa att båda makarne äro éga
ré, VG.* hvar æptir æ. sinni, = æptir 
by han a, U* Chr. B. 3: pr; 14: l; 41: l. 
undi krononna æ., ME.* Chr. H. 9. 2) 
egor, jord som är någons egendom. VG.* 
ÖG.* U.* VM.* G.* ME.* Chr.* )( lösö- 
rar, U* )( oyrar, G.* a nianna æghum 
)( a alinænningium, gengærj» (n. J»ær) 
sum konungs æ. ær )( i bonda se., H.* 
var]>in mæÿulgarÿ sum andra æghu, o: 
likasom gärdsgård på andra egor, VM.* 
3) pl. egodelar i allm. U.* St.* — Jfr. 
Egn: En-, JorJ»ægha$ Festn aiga, llmægha, 
Etseghor, lienia aghur, Eyedom.

Eghadel, Æghaluter, se Æghodel, Egho 
luter.

Æghandi (eghaudi; aigandi, G. -des 
för -da, SM.*), m. (part. af ægha) 1) 
égaré. VG.* ÖG* U.* SM.* VM* H* Bj.* 
G* Sk.* St. J.3:2; B. 12; Sk. 6. &c.; Chr.* 
)( landboe, U.* SM.* ME. Egn. 27: 1; 28, 
30: i. rsetter se., ÖG.* Ü.* SM.* VM.* 
Sk.* }»æn æ. ær i sokn, o : jordegare, 
SM.* sum han ær æ. til i bynum, ef
ter värdet af den jord som han eger 
i byn, SM.* nakar af -dumin, o: af 
skogens égaré, ME.* illt ær vij -dan 
dela, det är svårt (för en landbo) att 
tvista med jordegaren, U.* -da syn, se 
Syn 2. Jfr. Værial; Fæ-, Jor]i-, Mals-, 
Mværn-, Saka-, Skogh-, Svinægande. 2) 
hemulsman, den som förytrat jord (äf- 
ven om han ej mera är i besittning af 
jorden). U.* rætter æ., U.* taka fasta 
af rættum æghanda, U.* SM.* binda fa
sta a rættan -da, U* SM.* ME.* Chr. J. 
13. fastar bita a rættum -da, ü.* hin
di son fasta a rættan -da, o: mot den, 
af hvilken hans fader hade förvärfvat 
jorden, U.* binda fasta a annan æn ræt
tan -da, n. i de fallen, då fastar bindas

ej blott mot förre egaren, utan ock 
mot hans nästa fränder, 1. mot mannen 
då hustruns jord blifvit såld, U.* 

Æghandi, n. eganderätt. ME.* St.*
Æghin, se Eghin.
Æggiar tompt, f. (af æg 2) tomt som 

ligger vid byns æg 1. ena ände, och 
således med två sidor stöter till byns 
egor. ÖG.*

Æghn, se Egn.
Æghodel (eghodel), m. 1) andel (i fast 

egendom) som tillhör någon. St.* Chr.* 
2) pl. jord och annat som därtill hör 
af fast ^gendom. Chr.* iordagots eller 
-lar, byå mötas i akrum eller ængium 
eller adr om -lom, i ord eller andra -la 
= hus iord skogh vatn eller vatuvcrka, 
Chr.* Jfr. Frælsis ægadel. 3) pl. i allm. 
ting hörande till någons egendom, ego
delar. U.*

Ægho luter (egho loter, ægaluter), m. 
1) egolott, andel i egendom. VG.* ME.* 
Chr. B. 29: 2. 2) pl. = æghodel 3. U.* 

Æi, æigh, se Eigh.
Ækki (ekki, eki, æki, ikki, iki, akki), 

1) adj. (n. af ængin, = Isl. ekki, n. af 
engi), inte. en e. ier ÿaira til (jfr. ef 
beirra er ekki til, Jams. Mh. 8.), G. 20: 
10. fa æ. af hinu, Sk. I. 146. 2) adv. 
icke. VG.* ÖG* U* SM.* VM.* G.* Sk.* 
Chr. B. 34: l. æ. vætæ, Sk.*

Ækkiær, se Akkiæri.
Ækta, adj. indecl. äkta. æ. höstre, Sk.* 

taka konu til æ. (n. hustru), Chr.* 
Ækteskap, n. äktenskap. Chr.* 
Ældari, m. ett okändt ord, som synes 

betyda en illa känd landstrykare. VG.*; 
jfr. K. privil. för Kopparbärget 1347, 
Sv. Dipl. V. 659, där d. o. äfven före
kommer, utan att annan underrättelse 
lemnas, än att konungens fogde eger 
att dömma öfver sådant folk, likasom 
öfver dem som förfalska koppar. Stj. 
tror ordet betyda mordbrännare, hvil- 
ket ock antages af senare förf., och
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äfven af Cal. {Opp. I. 198 not. 5), men 
dock ntan Ivifvel är oriktigt, såsom man 
kan slula af de, ehuru otydliga, stad- 
ganden där d. o. förekommer (jfr. Skæ- 
liker 3). Väl föregifver Ld. {Legg. VG. 
liber s. 120) att efter orden: ser han 
skælliker Ja nyute Jæs (VG. II. l!. 29. 
not. 31.) i en hs. tillägges: Tha skal han 
i bali brinna sum bränt hafwer fori bon
dan uni: ok aghi ä Bondin fyrst fullt 
fori sitt hawä, hvarvid han hänvisar till 
Ll, ME. och Chr.; men det är tillräck
ligen kändt att dylika uppgifter af Ld. 
angående hss. ej förtjena ringaste för
troende, och det är fullkomligen visst 
att ett sådant tillägg vid anf. st. i VG. 
icke funnits i någon gammal hs., om 
ej såsom en senare anteckning i bräd
den; troligast är att det föregifna til
lägget är dikladt för alt bevisa den an
tagna bem:en af o. se. (jfr. VG. föret, 
s. XLII).

Ældi, se Ælli.
Ældri, adj. compar. äldre. VG.* U.* 

SM.*H.* superi, ælster, elzter, VG.*ÖG.* 
(u. Ælster); U.* SM.* VM* Sm.*G*Chr. 
G. 1: i. Jæn Jær selster ser a fserd, den 
som längst varit hemma (jfr. A 8), SM.* 
Jæn sum selster ser at, Jæn sum Jær 
ser nsest se. at, den som (därnäst) längst 
varit fri från att skjutsa, VM.*

Ælf, f. älf. msellan selvar (gen.) ok ti- 
vijar, mällan älfven (Gölaälf) och sko
gen Tiveden, o: öfver hela Västergöt
land, VG.*

Ælfti, se Æfla.
Ælghdiur, n. = selgher. ÖG.*
Ælgber (dat.pl. selghium), m. älg. VG.* 

ÖG.* H.* ME.* Chr. B. 23: 2; DrVd. 4.
Ælg spiut, selghia spiut, n. älgspjut, ett 

spjut till älgars dödande, så gillradt, att 
det, då djuret går förbi, afskjuter sig 
själft. VG.* ME.* Chr.* Jfr. Biorn spiut.

Ælgstokker (acc. -okt för -ok), m. ett 
slags själfskott till älgars dödande, tro

ligen det trä, hvarvid älgspjutet fästes. 
VG.* Jfr. S. Nilssov, Sk andin, fauna, 
1. D. 2. uppl. s. 498 not.

Ælinar msessa, f. Elins o: Helenas (af 
Sköfde) messa, den 31 Julii. VG.*

Ælla, se Æller.
Ællas (eldas, i yngre hss. seldras), v. 

dep. (af ælli) åldras, blifva gammal. ME.* 
Chr.*

Ælle brutin, adj. (af ælli) ålderbruten, 
svag af ålderdom. ÖG.*

Æller (eller, ellær, aliter, ælla, ella, 
alla, ællæs, ellis, ællas &c. elder, hællær, 
VG.* ær, Sk.*), conj. 1) eller. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM* G.* Sk* St. R. 35. æ. ok, 
se Ok. 2) æller — æller, antingen — 
eller. Sk.*

Æller (eller, ællar, ellar, ælla, ella, æl- 
lærs, ellers, ællæs, ællis, ellas), adv. 1) el- 
jes, annars. VG.* ÖG.*U.*SM*VM.*H* 
Sm.* G.* Sk.* ME.* St. G. 11; Æ. 11; Chr. 
Kg. 4:5; 10:2; 13: 1; 26:1; 27: 2. &c. bö
te thær firi tolf öra thær han æ. böte 
thre marker, höte i det fallet.. då han 
annars skulle böfa &c. Sm.* allastaji 
æ., annars allestädes, a: i alla andra 
fall, H. p. 10: pr. um Je gitæ ey æ., om 
de ej annars kunna (förmå honom att 
betala), Sk.* æ. na egh hemnld, ÖG. 
Vins. ind. 13, där dessa ord tillkommit 
genom misförstånd af orden nu nar han 
egh hemuld sinne &c. i texten, hvilka 
angå samma fall som i det föreg. om
talas. 2) annorlunda, æn (n. Jer) eig 
vilia æ. (n. skipta), VG.* 3) för öfrigt. • 
VM.* æ. vilium vir, U.* SM.* allan (n. 
tiunda) æ. bort flytia 1. föra, för öfrigt 
all tionden (o: utom prestens), VG.* — 
Jfr. Ællighær, Ællighis.

Æller (ællæ, ælla, ællæs, ællas, ellæs), 
conj. om ej. ÖG* SM.* VM.* Sm.* Bj.* 
ME*

Ælli, ældi (elli; gen. ellis, SM. Kk. 2: 
pr.), f. (Isl. elli) ålderdom. SM.* Sk.* 
ME.* Jfr. Ælle brutin.
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Ællighis (ællighæs, ællegliis; aelli- 
ghens, St.), adv. (af ællæs, se Æller) 
1) eljes, annars. VG.* U.* ME.* Si* 2) 
för öfrigt. SM.*

Ællighær (ellighær), adv. (af seller) 
för öfrigt. VG.*

Ællir, se Aider, pron.
Ællis, se Æller.
Ælliupti, num. elfte. VG.*
Ællivu (ælliuvu, ællevo, ælleve), num. 

elfva. VG* U.* H. Kg. rubr. not. 1; Sk.* 
Chr.* æ. æfter, därefter elfva män, som 
tillsamman med hufvudmannen svuro 
tylftareden, ÖG.* se. ok tiuglui, tretioen. 
ÖG.*

Ællærs, ællæs, se Æller.
Ælska (ælschia, SM.), v. a. älska. VG. 

IV. 15: 5; SM.* ME. Kg. 5:1, 2; Chr. SVI. 
19: pr.

Ælster, se Ældri.
Ælta (præs. seltir; impf, selti; hsclti), 

v. a. (Isk elta) drifva, jaga. VG.* ÖG.* 
VM.* Sk.* ME.* Chr.* se. (akernam &o.) 
fra manni )( taka 1. rsena, VG. I. FS. 6: 
pr; II. Forn. 24-, U. 6. se. man af lagha 
tilmseluin 1. af radhstuvu stæmpno, St.* 
böte thet.. (the) som ban ælto, o: de 
som förföljde honom, St.* bort se., ÖG.* 
VM.* Jfr. pingstsemiia, Hsest bak, Af 
selta.

Ælseningar, m. pl. Åländingar. St.*
Æm, se Vara.
Æm, i sammansättningar, för lain 1. 

iainn, se Æmfrôkin &c. under Jam-.
Æmber, sembar, n. ämbar. St.* Jfr.

Öxe.
Æmbete (embete), n. I) ämbete, sysla. 

SM.* St.* Chr.* 2) handtverk. St.*
Æmbetsman (embitzman, embuzman), 

m. 1) = ombudsman 1. hserra se., ME.* 
Chr.* 2) ämbetsman, som har någon 
(offentlig 1. enskild) sysla. Sk.* konungs 
se., ME.* St.* Chr.* bisknps se., o:lsens- 
man, U.* alle -msen, o: stadens tjenst- 
män, St.* skallafogate eller hans se.,

Chr.* undantaknum -mannum (o : de som
hafva någon befattning vid bröllopp) 
sva som kökomsestarom &c.St.* 3) handl- 
verkare. U.* St.*

Æmui (empne, emni, sefni), n. (Isi. ef- 
ni) 1) ämne, hvaraf något kan göras. 
Se Axul-, Bya semni. 2) förråd, tillgång, 
stadher haver sei sva e. a mannum, St.*
3) förmåga, krafter, se. ser sei i barni- 
nu, a: förmåga att lefva, lifskraft. VM.*
4) förmögenhet, råd. VG.* U.* VM. II. 
Kr. 1: pr; Æ.4; 18:4; H.Kk.1.1; G.*Sk*

Æmrikt, se Jamrift.
Æn (en), adv. I) ännu, hittills (adhuc). 

VG.* ÖG* SM.* VM * G* Sk.* St.* æn 
Ja, VG* ÖG.* U.* SM.* VM.* H* Sm* 
Bj* Sk.* ME. B. 9:1 ; 26:1. æn si Jan, VG. * 
ÖG.* G.* ME. Æ. 12. Jo æn, se po. en 
Jar, ännu där, a: sedan målet kommit 
till det tinget, G.* en Jau (= Ja), än
nu då, G.* vari æn saklös, ÖG. R. 26: 
i. haver serft eller kan æn serva, St.* 
2) ännu, ytterligare, æn et ar, Ja böte 
æn biskupi, æn fylgji Jy fsem lifspund 
sylfs &c. VG.* U.* SM.* VM.* Sm.* G* 
ME.* æn iæmpna, VG. II. Add. 11: l. æn 
JriJiæ, æn Jre, Sk.* en bandar mair, 
en sijan, en fram, G.* æn Jær til at 
&c. U.* SM.* nu haver man æn &c., vi
dare om man har &c. U.* æn sijer, 
ännu mindre, se Sijer, adv. 3) dess
utom. ok æn kyndilmæssa, U.* æn virj- 
ning til, Sk.* ok æn (a) Jrea (marker), 
VM.* Sm.* æn Jær til, SM.* Sk.* æn 
ther medh, St. G. 3:1. sva gilder .. ok 
æn ivir, o: och därutöfver, ÔG.* 4) (ef
ter negation) än, redan, eygh at sær 
gior æn, havir han thet ey æn, o: än
nu icke, VG.* Chr.* 5) äfven. kan æn 
Je bro &c., o: om äfven en sådan bro 
&c. U. V. 23: i. ok æn (n. um) fyndir, 
SM. pj. 16: 2. Ja veris han en, o : äfven 
i det fallet, G.* æn Jylder Ja, likväl 
äfven då, VM.* fa Je ei æn, = æn Ja, 
ME. B. 7: 2.
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Æn (en, an), conj. 1) oui. VG.* ÖG.* 
U* SM.* YM* H.* Sm.* Bj.* G.* Sk.* 
ME.* St.* spyrias firi æn &c. VM. I. Kr. 
7. æn brudhgome vil, St.* æn Jo at, 
æn Jot, æn Jyt, om ock, fastän, se po. 
Jau en, likväl om, o: om ock, se po. 
Ja æn, men om, se pa. um æn, an
gående den händelse om &c. ÖG.* SM. 
J. 6: rubr; pj. 13: rnbr. 2) att. ai Juin 
uppi halda en barn vari, svärja att &c. 
G.* med formala en tu écc. G.* 3) part. 
rel. = sum. sijan en, Ja en, se Sijan, 
pa.

Æn (en, an), conj. än (i jämförelser, 
quant), mer, værri, min Sec. æn, VG* 
ÖG* U* SM. Kk. 1, 2:l; 11. äcc.jVM.* 
Bj.* G.* Sk.* St. Kg. 2a: l; Kp. 1. um an
dra liælghudagha æn um sunniidagha, 
U * Jfr. Fyr, Fyrra.

Æn (en), conj. men. VG.* ÖG.* U.* 
SM* VM.* H.* Sm.* Bj.* G* Sk.* ME* 
St. Æ. 19: 2 ; Kp. 6:1 ; Chr. B. 47:1. æn 
for tva öra.. skal böta, VG.* æn Jo, 
men likväl, se po. en Jæn lut, ÖG. 
R. 3: 2, där en troligen är skrifvet för 
æn.

Æn, se En, Han.
Ænda (part. pass. n. ænt, ændat), v. 

a. ända, sluta, göra slut på. VG.* ÖG.* 
U.* æ. sak sina mæj pænningum &c., 
om svaranden, VM.* æ. kæro sina, o: 
fullfölja, utföra till slut, om käranden, 
St* dela -as, tvisten slutas (därigenom 
att målet blir afgjordt), ME* æ. mal, 
vardher (mal) eig -at, liuru thet skal 
(thera mællen) -as, St. Kg. ind. 7; R. ind. 
11, 22 -, c. 12: pr, 2; 13. the ærande skulu 
tber -as, Chr.* Jæt ændis æptir lands- 
laghum 1. hælsinga laghuin, o : afgörs, H.* 

Ændaghi, se Endaghi.
Ænda karl, m. jordegare, hvars tomt 

är belägen i änden af byn, och därför 
har sina andelar af åker och äng i än
den af gärdet. ÖG.* U.* VM. II. B. 2:6; 
ME.* Chr. B. 6.

Ændi, m. 1) ände (extremitas). ÖG. 
B. 14: pr; SM.* Sk* ME* Jfr. Asker 2, 
Lösa 1; Broa-, Siö ænde. 2) slut. ÖG. 
VaJ. 41:1. not. 69; B. 51. n. 52; U* SM* 

Ændlanger (ændi-, ænda-, ænlanger), 
adj. (Isl. end-, endilangr) lång från den 
ena änden till den andra, ändalångs, 
up at odnem -gum, långs upp åt sjön 
Ånimmen, VG* gata mæj by -gum, 
ÖG.* aker ligger at -go, abs., o: än
dalångs vid diket (så att tegarne lig
ga parallell med diket), )( Jværs a dike, 
se pværs.

Æng (egn, hvaremot æng för egn, se 
Egn; gen. ængia, pl. ængiar, ængia), f. 
äng. VG.* ÖG.* U* SM.* Sk.* half æ, 
hälften af den till en gård hörande äng, 
ÖG. B. 9: 5. Jfr. Aker, Enka, Lass, Sia 4, 
Vaghnlass, Skogh æng, Ængi.

Ænga, se Enge.
ÆngæleJ, adv. ingalunda, på inte sätt. 

Sk.* Jfr. Enghaledhis.
Enghaledhis, adv. = ængælej, St.* 
Ingastæji, adv. (acc. pl. af ingen sta- 

Jer) ingenstädes. VG.* Jfr. Engen stads.
Ængelsk, ? ett Engelskt mynt, hvar- 

af fem svarade mot ett öre. Sk.* 
Ængclsker, adj. = ænsker. Sk.*
Ængi, n. (Isl. engi) = æng. VM.* H.* 

G.* I några socknar af Gotland säges 
ännu ett ängi. Jfr. Akerfaster, Itængi.

Ængia garjer, m. gärdsgård omkring 
äng. VM.*

Ængia giald, n. ersättning för hö som 
någon slagit på en annans äng. ÖG.* 

Ængialaghi, m. (aflagh, sällskap) del
egare i samma äng. mæj -gltum si- 
num, VM.*

Ængialaja, f. ängslada. VM.* 
Ængiategher, æng tegher, m. ängsteg. 

U.* VM. II. B. 2: 6; ME.* Chr*
Ængil, m. ängel. VG*
Ængin (engin, ingin, f. ængun, æn- 

gon, n. ængte, engti, ingti, ænkti, ekn- 
ti, ænti, enti, inthe: gen. m. och n. æng-
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sins, engsins, ingsins, engsis, senxis; senxi, 
U.* dat. m. sengum, engum, ingum, f. sen- 
gi, senginne, VM. I. B. 34: l ; II. Æ. 19: 2. 
n. sengii, sengo; acc. m. ængin, f. a*nga, 
enga, ingse; men sengse troligen skriffel 
för ntan, Bj.* n. sengte, engti; pi. m. 
ænge, ME. G. 7: l; f. engar, n. sengin, 
sengun, sengon; gen. sengra, senga; dat. 
senguin; arc. f. engar, n. engin, ingin, 
sengun, sengon), pron. 1) ingen (nullus). 
VG.*ÖG.*U.*SM.*VM.*Bj.*G.*Sk.*ME.* 
sengin 1. sengti Jerra, VG.* ÖG.*U.* SM.* 
H.* G.* se. Jsesse stajse, se Staler 1. i 
sengo thscsso, i inte af dessa fall, St. 
Eds. 6. sengin tu, U.* haver annar hior J- 
löt ok annar ænga (n. Iiiorjlöt), Jsen 
senga haver, U.* SM.* se. Jsen, se psen. 
als enkti fe, G.* Jfr. Ængu. 2) abs. så
som subst. ingen, n. inle (nemo, nihil). 
VG.* ÖG* U.* SM.* VM.* H.* Bj.* G.* 
Sk.* ME.* segha ingti i (bo 1. skoghi), 
ej ega del i, VG.* Ja ser Jset.. sum 
senkti vare, som om det vore ingen ling, 
o: inte arf efter den döde sonen eger 
rum, = defunct us films familias nul
lum habet, ac si numquam fnisset ge
nitus successor em, Sk. I. 19. jfr. II. 11. 
Jset ser ingti, o: fåfängt, onyttigt, VG.* 
svari ingu fore, se Svara 2. sengu ny
ter, se Nyter, i sengo, ME.* til seng- 
sins annars, till inte annat, ME. Eds. 
43. alz senkte, ME.* St. Æ. 14: i; Clir. 
Æ. 19: 1. Jfr. Ængti. 3) d. o. brukas 
stundom med föreg. negation i nekan
de bem. (= Grek. ovx ovåstg), då den 
foreg. negationen icke upphäfver den, 
som ligger i se. (enligt regien duo ne
gativa adfirmant), utan förstärker den
samma; i detta sammanhang kan där
för se. öfvs:s med någon, eig ma ingin 
fsesta, VG. II. Add. 8. egh .. firi sengte 
huma mal, segh af senginne Jriggia öra 
sak, ÖG. Kr. 26: l ; B. 14: i. havi aldrigh 
se. vald 1. vitsorj, U.* VM.* sei göri 
bönder senga aku, sengin havi vald sen

gu arvi skipta, U.* hvarti.. skulu .. ok 
sengu mseti raja, U. p. 8: pr. aldrigh 
fore senkti usefli, Sk. I. 221. gselder ei 
Ja se., ME. DrVI. 40. — Jfr. Ækki 1.

Ængin banda, adj. indecl. (gen. pi., se 
Hand, slag) inle slags. St.*

Ingenlunde, adv. = sengselej. Sk.*
Engen stads, adv. = ingastseji, St. Add. 

A; Ghr.*
Ængte (senkte), adv. (n. af sengin; Isi. 

ekki, jfr. Ækki) icke; förekommer en
dast i sammanhanget biuja nianni se. 
rset, sighia sig se. rset fangit hava, ÖG.* 
U.* VM. II. pg. 14: pr., i hvilken sam
manställning se. möjligen har varit skrif- 
vel i st. f. sengin.

Æng tegher, se Ængiategher.
Ængu, adv. (dat. n. af sengin) icke, eg. 

med inle. han svarar se., VM.* se. ata- 
kin ( )( takin msej lasse, andru &c.), se 
Atakin.

Ænkia (senkse, Sk.), f. (af enka) enka. 
VG.* ÖG.* U.* SM.* VM,* Bj.* G.* Sk.* 
ME. Kg. 21: pr, 2; G. 12:1. <Scc. Jfr. Frsel- 
sis senkia.

Ænkte, se Ængte, Ængin.
Ænliti, se Anliti.
Ænsak, se Ensak.
Ænsker (ensker, ansker, senker), adj. 

Engelsk. VG.* U.* VM * Jfr. Ængclsker.
Ænt, se Ænda.
Æntiggise, se Annat tvseggia.
Æpli (eple), n. äple. VG. III. 123; U. 

Kk. 7:5. not. 45; ME.* St. Eds. 25; Thj. 6.
Æplis barn, n. omyndigt barn; eg. barn 

som undfägnas 1. leker med äplen. Sk.*
Æptir (seftir, aptir, after, septi, sefti, 

epti, apti, afti; settir, VG.*), præp. m. 
acc. 1. dal. I) efter (i tid), se. ssegnar 
Jing, martens msessu dagh, paska &c. 
VG.* ÖG.* U.* G.* Sk.* hörsengiar ganga 
se. tvsenni tylftum, VG.* se. gift, Jri- 
diu ssed, se Gift 5, SseJ 4. se. iorJa dé
lit lionga Jing stsemna, se Jorja dela. 
heta se. annan, serva, taka, hava (psen-



Æptir. 773

ninga &c.) æ. fajur &c. VG.* havir Jiu- 
ver pænninga æ. (n. sik), a: om tjufven 
har pänningar som han lemnar efter 
sig, VM. 1. pj. 6. liva æ. annan, dör 
sun a barn æ. sik, barn &c. æru æ. nian 
&c. VG.* ÖG.* U.* VM.* Sk.* barn æ. fa
jur sin, o: som besitter jord ärfd ef
ter fadren, Sk.* haver han barn æ. sik, 
n. medan han lefver, ME. Egn. 34: pr. 
fnjiirin seller inodherin ser gipt seller 
»gipt se. annat, a: har efter den andra 
makans död ingått nytt gifte i. ieke, 
St.* Jrir iru e. sik, a: efter hvaran
dra i rätt nedstigande Unie, G.* serva 
1. dela arf se. man, ÖG.* U.* hsemnas se. 
brutlika pænninga, a: därför alt han 
måst böla, ME. Kg. 23: 8. æ. han döjan, 
mojor döja, sedan han 1. modren är 
död, VG.* SM. Æ. 3: 4. not. 66; G.* Sk.* 
gseld I. gojs æ. döjan, SM.* æ. Jem 
(pron. pers.) döjum, sedan de äro döde, 
SM. J. 17, där, såsom af sammanhanget 
är tydligt, döjum är pl., och dessa ord 
lika litet kunna öfs:s: efter hans död, 
som orden at Jem dö Juni på s. st. kun
na betyda: sedan den är död (R-t II. 
371), ehuru, på senare stället, en hs. 
orätt har hanum för Jem. æ. böter fse- 
star, sedan böter äro ulfästa, se Fæsta 
5. æ. domarans dome, sedan dom (där
om) blifvil af domaren gifven, SM. B. 
1: i ; pg. 8: i. huru böter agha bötas æ. 
döjan (n. drapara), o: sedan dråparen 
dött utan att hafva erlagt böterna, ME. 
DrVl. ind. 26; St. DrVl. ind. 5. giva sak 
æ. döjan ok dræpnan, kæra æ. siniim, 
o: då en slägling blifvil dräpen, angå
ende dråpet, U.* VM. II. M. 26:17. mæ- 
la æ. manni, Sk.* taka vij botum æ. 
sin dræpnan, U.* ganga i kirkiu æ. barn 
sit æller bonda sin, a: sedan qvinnan 
fått barn 1. blifvit gift, se Ganga 1. in- 
lezning æ. barn æller bonda, se InleJ- 
ning. hundaris syn biujer væjning 1. 
væj æ. sinum vitnum, se Vitni 3. alt ær

döt æ. annan (koll), alla af den ena 
kullen äro döda, så att ingen är qvar, 
U. Æ. 13; ME. Æ.8:pr. æ. sva giort, bu- 
Jit &c., sedan så är gjord t &c. ÖG.* 
SM.* H.* Sk.* æ. Jæt, aj därefter, VG.* 
sijan æ. Jæt, SM.* e. Jet sijan, G.* 
b) efter det att, sedan, VG. II. Add. 12: 
l; U.* VM. II. Æ. 10:1; 12: 2; Sk* ME. 
Egn. 33: 2; B. 21: 4; pg. 20:1. &c.; St. J. 
1: pr; 2:1; Kp. 30:2. &c.; Chr. Kg. 36: pr; 
Eds. 34. æ. Jæt at, sedan, ÖG.* SM.* 
ME. pg. 19. æ. Jy sum 1. at, sedan, eonj. 
ME.* æ. at, sijan, Jær, se nedf. un
der 5. æ. drapit var giort, a: sedan, 
om ej thet genom skriffel är utelem- 
nadf, St. DrVd. 2: pr. væjiar han Jær 
æ., )( i fyrstu Jrim Jingum, SM.* si
jan Jær æ., SM.* 2) efter (beteck
nande en rörelse i en viss rigtning I. 
en handling för att komma till, åtkom
ma, få något &c;). kasta 1. skiuta æ. man 
1. manni, VG.* ÖG. EJs. 1: l. ganga æ. 
manni, förfölja honom, ÖG.* ganga æ. 
ælghum 1. biorn, o: jaga, ÖG.* U.* re
sa hovuj 1. buk æ. fotum, se Resa 1. 
punds Jungi e. yxna oyk ok halfs (n. 
punds Jungi) e. hesti, efter o: dragen 
af ett par oxar &c. G.* vrækia fiæt æ. 
(Jiuvi), se Vrækia. bryta hus æ. konu, 
o: för att komma in till henne, VG.* 
dör brytas æ. nokruin, St.* ganga æ. 
konu (ok gæra dighra hana), se Ganga
I. fara 1. koma æ. (Jiuvi, sinu &c.), VG * 
U.* Sk.* sænda æ. fæstekonu, qvæfias æ. 
fynd, leta 1. spôriæ æ. bana, lysa æ. Jinf- 
naji &c. VG* ÖG* II* SM.* Sk* St.
J. 16: pr. ier lyst e., fari Jengat e., n. 
trälen 1. våldsverkaren, G. 22; Add. 5: 2. 
thet godset koniber æpter honum, a: 
blir honom tillsändt (likasom för att 
hämta honom ur fängelset), St.* sæn
da.. æ. lönum, se Lön. sökia æ. gen- 
gær J &c., krævia æ. lot sinum, barn kræ- 
ver æ. fæjær sinum, æ. (Jukka bot &c.) 
kæra, se Sökia 3, Krævia 5, Kæra. kæ-
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ra se. ska]>a siniini. o: efter böter för 
den skada som blifvit honom gjord, 
SM.* hava tlltalan se. gods, St.* msela 
til mans a*, fea giald, buÿseÿa se. bo
tinne ganga, ÖG.* fylla 1. binda fasta 
æ. værjie sinu, U.* SM.* ganga um sta- 
]>in æ. hvariii ]>set hselst ser, o: i hvad 
ärende som hälst, Bj.* ganga 1. ssenda 
e. stadsins serindum, o: för att uträtta 
&c. St.* gods se. frsendum &c. (qvart) 
halda, a: behålla det för att Iåla dem 
köpa det om de vilja, St.* fselder se. 
band hals &c., o: till att mista hand &c. 
ME. Kg. 31. jfr. Chr. Kg. 35: l. 3) efter, 
enligt, lseggia aker se. tompt &c. ÖG.* 
U.* SM.* se. male ganga, o: mäta, ÖG.* 
se. serf]>a lut sinum, hans ordum, sinum 
vilia, sinne lutskipt &c. VG.* ÖG.* U.* 
Sm.* G.* SU.* St. Kg. 26: pr. se. landsla- 
ghum, se Landslagh 1. domber styris se. 
vitnum, VG.* se. nsemni sino, se N se in
ni 1. se. mantali, se Mantal 1, 2. se. ater- 
fangum, latinu, vighisvalli, viÿerbandu- 
min, se Aterfang &c. böte se. lagha bo- 
tum, sarabotum, saramalum, drapiim, se 
Laghabötir &c. hvart 1. hvar sak se. si
num brutum, sinni akomo &c., se Hvar, 
Brut 4. gange se. lagha giptning, se 
Giptning 1. e. fe sinu, o : slikt sama fe 
sum han galt, såsom i det föreg. säges, 
G.* se. ]>y (sum 1. ser) &c. VG.* ÖG.* 
U.* SM.* VM* G* aghi sva akra se. ok 
gard sum &c., a: akra ok gard se. ]>y 
sum, VM. I. B. 40: pr. ther e., i enlig
het därmed, Chr. B. 53. taki ther böter 
e., a: efter som de fyra männen säga 
såret vara, St.* . 4) långs efter. se. ys- 
mse, H.* 5) adv. a) efteråt, sedan. ÖG.* 
U* SM.* VM* Sk.* æ. koma, fara, VG. 
I. pj. 14 ; ÖG. Eps. 1: i ; B. 17:1 ; IL* H.* 
Sk.* svseria se., VG * ME. B. 7: 3. vita 
se. msej> tylftar eje, VG.* skyld luka 
e]i sin se. at & c., a: och därefter göra 
sin ed &c. VG * fylla se. ej» 1. mse]> eje, 
H * sellivo 1. tolf *., se Ællivu, Tolf.

se. Jrsetylfter ejer, VM.* settin (n. gan
ge) se. ej> &c. ÖG. Dr. 17: 2. late döma 
sik i friÿ se., rsettin haldis se., VG.* 
ban gange se., se Ganga 3. siunattum se., 
VM.* lengi e. si]>an, sedan länge där
efter, G.* siu manajmm se. sijian &c. 
(postquam), U.* ÿeghar e., strax där
efter, G.* um neqvan tima e., någon 
tid därefter, G.* se. at, sedan (conj.), 
VG. III. 117; SM. pj. 4: 2; Add. 11; Sk. I. 
Add. F. 4 ; IV. Add. B. 3 ; St. J. 2: i ; B. 9: 
pr; SV1. 16: i. se. Jiser (relat.), sedan, H. 
Æ. 16: pr. b) qvar, återstående, se. vara 
1. standa, återstå, stå qvar, VG.* SM.* 
VM. II. M. 22: l; Sk.* Chr. B. 31: pr. tva 
luti ]>ser se. seru, VM.* havse se. hnsse- 
toft, Sk.*

Æptirdôme, n. 1) förut afgjord fråga, 
prejudikat, i laghum fölghia gamblum 
-mum, SM.* 2) efterdöme, exempel. 
SM.*

Æptirdômilse, ? 1) = septirdöme 1. SM* 
2) = septirdöme 2. SM.*

Eptirferd, f. = septir gserÿ. St.*
Eptir g ser]), f. (Isl. eptirgörft) = ser

visöl; denna benämning förekommer en
dast om sådant gästabud, som af en 
arfvinge till den aflidnes minne anstäl- 
les efter begrafningen. ÿser -ÿir si])an 
(o : efter begrafningen) göras septir fsen 
dö]>a, Bj.* St.* manadha mots öl &c. 
ok andra tholika -gserde, St.*

Efterkomande, adj. efterkommande, ef- 
terlefvande. e. arva, Chr.*

Æptir msela (septi msela), v. a. 1) föra 
talan efter en dräpen, anställa dråps
process. VG.* ÖG.* vet eig hvat (n. han) 
hselder -lir qvikum seller dö]>um, o : om 
den sårade, hvars talan han för, ännu 
lefver 1. redan är död, VG.* msele sial- 
ver seftir, säges om en snöpt, som an
ställer ett ålal, likt det för dråp, ÖG* 
2) i allm. anställa åtal. Sk.*

Æptirmselandi (septi-, epti-, seftimse-
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landi), m. (part, af septir msela) den som 
för talan i dråpmål. ugilder firi arva 
ok -da, se Ogilder 3.

Æptir mseli, n. (Isl. eptirmseli) utfö
rande af talan i rättegångsmål, eg. an
gående dråp. barn ser eig sialft til -la 
(gen. pl.) fört, VG.*

Æptri (seftri, eptri), adj. (af septir)
1) bakre, som är baktill. Se Foter, Stamn.
2) senare, se. kulder )( förre, Sk.* su
peri. sefster, eflerst, sist. sefsta gipta, 
VG.*(u. Æfster). Hvarför superi, skrif- 
ves sefster och ej seftster är likaså klart 
som hvarför superi, af bsetri skrifves 
bsester och ej bsetster ; väl har Isl. efstr 
(likasom Lat. supremus) den dubbla 
bem:en af öfverst och sist, hvilket ock
så är en naturlig följd däraf, att Isl. efri 
betyder både öfre och senare, likasom 
Sv. yvri, öfri har samma dubbla bem.; 
men då vårt sefster har sin klara här
ledning af seftri, hvaremot yvri har sin 
egen superi, yvserster, övserster (se Yv
ri), och dessa två superber ej kunna 
sammanblandas, så synes inte skäl vara 
att öfvergifva den både till form och 
bem. klara härledningen af sefster från 
seftri, och i stället, såsom R-t (II. 441) 
synes benägen att antaga, hänföra d. o. 
till en compar. sefri, som i vårt språk, 
så vidt kändt är, aldrig har funnits.

Ær (er, ar; se, e, i yngre hss., ÖG.* 
serse, Sk.*), part. rel. 1) som. Jsen, Jset, 
Jses &c. ser, den &c. som, hvars, hvil- 
kas &c. VG.* ÖG.* H. p.l5;Sk* Ja (acc. 
f. 1. pl. m.) ser, VG.* hin ser, se Hin 2. 
hvilikin ser, VG. IV. 12. sa, han, Jsessi 
ser, VG.* septi Jy ser bin svor 1. lagh 
sero, ÖG. R. 8: 2; VM.* Ja (adv.), Ja- 
ghar, sijan ser, se pa &c. Jingat ser, 
VG.* se hvar (adv.) ser, U.* allastaji 
ser, VM.* til Jses ser, VG.* Jser til ser, 
se pser. a hvat dögre ser han do, VG.* 
i Jy lande ser, VM. II. M. 24: 2. Je sam- 
mse stund ser han skal bötse, Sk.* sva

liuft ser Je vilia, U.* — Angående den
na partikel märkes: 1) att ser efter ett 
nomen 1. pron. icke allenast betecknar 
en nomin. 1. acc., utan äfven kan ine- 
fatta en dat. 1. gen. (jfr. Sinn, anm. 1). 
dötser . . ser um fa Jur seru &c., VG.* 
hiona hvart ser {quod, acc.) olia skal, 
misfall ser msen hafju, &c. VG.* U.* Jsen 
ser (cai) stsemt var, Jsen ser barn vitis, 
han ser sakin gifs, Jsen ser Jset ksen- 
nis, Jsen ser han vil hemblse, &c. ÖG. R. 
22: pr; U. Æ. 23: pr; M. 4(i; Sk.* hion 
Jin ser (hvilkas) Ju at male at msela, 
VG.* Je msen ser (hvilkas) varjnaj ser 
&c. Sk.* 2) ser står stundom, likasom 
sum, i förbindelse med en præp., hvil- 
ken då följer efter ser (jfr. Sum, anm. 
2). af Jy landi ser.. i, i hvilket, VG. 
I. p. 13. Jry öl ser .. at, vid hvilka (a : 
om dråp då sker), VG.* kirkiu balker 
ser . . msej, hvarined, U.* VM. IL Præf. 
ser barna gojs ser fori, ser genfastur 
sero igen, VM* ser han ssektis fore, 
ser iorthen var sköt a, ser then man bor 
i, &c. Sk.* hvar (adv.) ser JseJan &c., 
se psejan. 3) det pron. 1. adv., hvar
på ser syftar, utelemnas stundom (jfr. 
Sum, anm. 3). Ja skal (n. hin) seftir 
fara ser &c., baji (Ja) ser ny ser ok 
nsejser, Jem vij varo (Ja) ser vserj ut 
galz, VG.* nu (Ja) ser kirkia var gior, 
VM.* (Ja) ser Jsen sum at (sup. af se- 
gha) haver, H. V. 13: 3. 4) ser utelem
nas ofta (jfr. Sum, anm. 4). Jset (n. ser) 
i köp ser kumit, hini a stsejil sitiæ, Je 
fran serse skild, &c. Sk.* Jser Je vilia, 
Sk* Yngre hss. af Sk.* hafva me
rendels ther, stundom som, i st. f. ser.

Ær, se A, Ar, Vara, Æria.
Æra, f. 1) ära. liugha seru (mans) af 

manni, se Liugha. thet a heder (thera) 
gar eller sero, C hr.* sak gar a lif el
ler sero, Ghr. Tg. 20:1. 2) heder, belö
ning. VG.* Jfr. Ih. Gl. o. förära.

Ærchibiskuper (serki-, serkisebisku-
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per; erchebiskoper; archibiscop, Sk.), 
m. ärkebiskop. VG.* U.* SM.* H.* Sk.* 
ME.* Si.* Chr. Kg. 7, 8 : pr; 23. -ps rset, 
a) kyrkans lag, b) ärkebiskopens rätt 
att taga böter, äfven själfva böterna, 
Sk.* -ps garj 1. bo )( konungs, Sk.* 
konungs bryti »Her -ps, se Bryti. a. ofna
I. af skane, a. i Innd, lunde a., Sk.*

Ærkibiskups dôme (erkebiskups dô
me), n. ärkebiskopsdöme, ärkestift. SM.* 
ME.* Chr. Kg. 1:1.

Ærchidiakn, m. archidiaconus. VG.*
Æreld, se Arild,
Ærf, se Arf.
Ærf J, serfd, f. (af serva, Isl. erfä) eg. 

ärfvande, arflägt, (successio ab inte- 
stato) ; äfven egendomen som ärfves 
(= arf, hereditas). VG.* ÖG.* U* VM.
II. Præf.; Æ. ind. not. 53; H. Præf. not. 12; 
ME.* koma i se., om egendom, U.* haer 
Stander mö i mans staj i fajors se. sin
ne ok mojor, o: qvinna har lika arfs- 
rätt som man, dä dotter ärfver fader 
1. moder tillsamman med son af en an
nan kull, VM. IL Æ. 11: pr., där not. 18. 
bör gå ut. serfJar-, arf Jar-, serf Ja bal- 
ker, VG.* ÖG.* U.* SM.* VM. II. Æ. Prol.; 
20:1; ME.* St. Kg. 10: pr; G. 1; Chr.H.7. 
Jfr. VighærfJ, Ærva.

Ærfdha gods, n. ärfd egendom. St.*, 
där fråga är om fast egendom.

Ærfja iorj (serfjer-, arf Ja iorj), f. 
arfjord. VG.* Chr. J. ind. not. 8.

Ærfda kona, f. = skiftes kona. Se Skyn
ia kona.

Ærf Ja loter (arfda luter), m. arfloft, 
andel i arf. VG.* taka fullan -lot, U.* 
H. Æ. 1: 2; ME.* St.* Chr. G. 3: pr. not. 
37. Jfr. Arf luter.

Ærfja mal (arlfua mål), n. mål angå
ende arf. vseria fang sin at -lum, se 
præp. At 2d.

Ærfja vita, f. bevisning derom, att 
man genom arf blifvit égaré af ett om- 
tvistadt ting. æ. fæjernis seller möjer-

nis, bevisning att man fått tinget ge
nom fäderne- 1. mödernearf, VG.* Jfr. 
Standa 6.

Ærfjar vitni, n. vitne som intygar att 
det omtvistade tinget genom arf till
fallit inehafvaren. VG.*

Ærfdha öl, n. = servisöl. St.*
Ærin, se Arin.
Æria (præs. ser, impf, arji, sup. art, 

part. pass. arjer), v. a. ärja, plöja. ÖG.* 
U* Sm.* Sk.* ME.* æ. forar, SM.*VM.* 
ME * Chr.* Jfr. Firi séria, Arjer, Ardage.

Ærise (serghe), f. plöjning. Sk.* Jfr. 
Trsejis séria.

Ærki biskuper, se Ærchibiskuper.
Ærlika, adv. hederligt. VG.*
Ærliker, adj. hederlig. VG.* SM.* St.* 

Chr.*
Ærmaband, n. band om armarne, arm- 

band. binda man -dum; -de binda )( 
um arma binda; bundnum -dum )( bin
da um armlseggia, ÖG.* bundin msej 
-dum )( bastader ok bundin, VM.* Att 
på de anf. ställena talas om två olika 
sätt att fängsla, af hvilka det att bin
da med se. var lindrigare, synes däraf, 
att enligt ÖG.* den som så fängslade 
en oskyldig, skulle böta 3 marker, men 
den som hade bundit um armlseggia, 
måste böta 40 marker; och samma skil— 
nad i böterna var enligt VM. om nå
gon släppte en tjuf som hade blifvit 
bunden msej -dum, 1. tjufven hade blif
vit bastad och bunden; utan tvifvel be
tecknade se. sådana band som bundos 
om handlederna framför bröstet, då an
nars öfverarmarne fastbundos bakom 
ryggen 1. bakbundos. Jfr. Bakbinda, 
Baker, och Gr. RA. 637, 638.

Ærmakapa, f. kappa med armar. ME.* 
Chr.*

Ærni, n. eldstad. H.* enligt gamla ed., 
där ärnis möjligen, såsom R-t (II. 38) 
förmodar, kan hafva blifvit orätt läst 
för serins. Jfr. Arin.
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Ærrajer, adj. (af ar) ärrig. -at lik ok 
undat, allill., lik hvarpå synas sår 1. an
dra märken af våldsam behandling, U.* 
SM.* VM. II. M. 11: 3 ; H. M. 5: pr.

Ært (pl. ærtir), f. ärt. U* SM* VM.* 
ME.* Chr.* ærta styld, SM.*

Ærta îiker, m. ärtland. U.* VM.*
Ærva (erva, arva; ærvan för ærva han, 

ÖG.*), v. a. 1) ärfva (ting 1. person). æ. 
skift, helt bo, löska pænninga, mera 
seller minna, VG. I. J. 7: l ; Br. 2; II. Add. 
11.17. æ. egn, hus, gojs &c. ÖG.* U.* 
SM.* æ. arf, hrystarf, bakarf, VM.* ME. 
Æ. ind. 1-3 ; c. 9, 12. ae. nianhöter, o: rät
tigheten att fordra dråpsböter, då så
dan följer ined etl arf, VG.* ae. (goÿs) 
æptir fajur &c. VG* OG.* U* SM* VM. 
I. Æ. 3:1. æ., abs. VG. II. K. 30. noi. 20 ; 
Add. 11: 16 ; III. 28; ÖG. Efis. ind. 20; c. 
19, 22; Dr. 4: 2; G. 7:1; SM.* Sk.* ME* 
konunger aer vaeliande (då delta part. 
har passiv beni.) ok aei -ande, a: han 
blir konung genom val och ej genom 
arfsrätt, se Vaelia. ae. fajur &c. VG.* 
ÖG. Ef>s. 18, 19. écc. ; U.* SM.* VM* Sk.* 
aerft fajur æller mojor &c., a: sedan 
de ärfl &c. VG.* aengin man ma qvik- 
kan æ., U. Æ. 8: pr. koller aervi koll, 
den ena kullen lager (sedan den an
dra är uldöd) den del af arfvet som 
den andra skulle hafva tagil, U. Æ. 12, 
13 ; ME. Æ. 8: pr ; Chr. Æ. 9: l. huru aer- 
vas skal mellan fadher ok modher &c., 
a: huru arf skall delas mällan dem, 
Chr. Æ. ind. 2. Ja servir bondin baje 
sik (dal.) ok siiium sunum, a: då sö
nerna ej förut hafva fått urgaef, och 
en af dem dör, delar fadren arfvet med 
de eflerlefvande sönerna, )( Ja servir 
sær bonde ok egh synir hans, då en 
son dör, och urgaef förut är gifven, 
tager fadren arfvet för sig (ensain), och 
sönerna ärfva icke, ÖG.* aerfj æller 
aerft gojs, Bj. 1:1, är en meningslös sam
manställning, som tillkommit genoin mis-

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XI

förstånd af orden arf æller ærvir i pr.; 
jfr. Arf 1, Ærvir. 2) æ. säges i ÖG.* 
äfven om makar, af hvilka endera ef
ter den andras död i vissa fall genom 
giftorätt behåller någon del af den an
dras egendom. Huru ett hit hörande 
stadgande i ÖG. E[)S. 18. genom obe- 
tänksamhel blifvil öfverflyttadt i de yng
re lagarne, där det är meningslöst, är 
anmärkt i not. 17 vid ME. E)is. 33: pr., 
och föret. s. LXXIX, LXXXIII, och här
med sammanhänger den förvirring som 
röjer sig i orden: Ja ærve hon ængte 
af hans gojse, ME.* Chr. Æ. 11. l. jfr. 
ÖG. EJs. 19.

Ærve, u. (Isl. erfi) = ærvis öl. SM.* 
ME* Chr. G. 8: pr, 4.

Ærve iord, se Arva iorj.
Ærver, Ærvi &c., se Arver &c.
Ærvir, ? (T. erve, se VSf.) = arf 1. 

arf æller æ., alliit., se Arfl.
Ærves, n. gen. se Arf.
Ærvis köp, n. (af T. erve, jfr. Ærvir) 

köp af fast egendom, æ. balkcr, Bj.*
Ærvisôl, n. arföl, gästabud som af 

arfvingen anställdes till den dödes minne. 
VG.* ME.* St.* æ. sum kallas arsmot 
(jfr. Arsmots öl), St.* Jfr. Ærfdha öl, 
Erfis gierj.

Ærvoja, Ærvoji &c., se Arvoja &c.
Æræ, se Ær.
Ærændi (ærende, ærande), n. 1) ären

de, något som skall uträttas. VG.* SM.* 
Sk.* ME.* St.* Jfr. Fara 1. 2) mål, rät
tegångssals. Chr.* Jfr. Högmåls ärande.

Æskils mæssa, se Eskilsmæssa.
Æsta, v. a. m. gen. 1. acc. (Isl. =) äska, 

begära, æ. grijar, VG.* æ. liuj, U.* 
VM. II. Æ. 3 ; H. Æ. 3: pr.

Æt (ætt, ett), f. 1) ätt, slägt. VG.* 
ÖG.* SM* VM* G * innan 1. utan ætta 
(gen.), ÖG.* jfr. Vital, ater i ætena, ME.* 
ærva ater 1. fram i æt sina, se Ater, 
Fram. taka (n. frigifven träl) i æt mæj 
sik, = ætleja, VG* Sk* ganga avugh 

/. 98
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or æt sinni, se Avugher. frij flya i æt 
hans 1. hins dræpna, a: bland hans släg
tingar, VG. I. Md. 5: 4; II. Dr. 12. Jön 
sami ættin sum för drap, o:denssläg- 
tingar &c. ÖG.* Jön æt sum araser, se 
Ara Ja 2. Jfr. Etar men. Frijætta, FiuJ>- 
ætigher. 2) släglskap. reja 1. rækna 
æt, ME* Chr. Æ. 15: l ; J. 6:1.

Æt, se At, præp. och conj.
Æta (ieta, G. præs. iættir för ætir, 

VM. impf, at), v. a. äla. VG. I. Md. 1: 3; 
FB. 11:1. &c.; ÖG.* U.* SM. Kk. 6; B. 15: 
l; Add. 9; VM.* Sm. 13: 3; G.* Sk.* æ. 
vatn ok bröd, Chr.* Jæt fæ ei maæ., 
o: som man ej kan äta, ME. B. 34: pr; 
St. B. 19: pr. annat fæ thct (acc.) æ. ma, 
thet ætande ær, o: som man kan äta, 
St.*, jfr. Drikka. ætande varur, malva- 
ror, Chr.* Jfr. Sajar, Dp æta, Etzl, Af
at, Fasta, f, Ættia.

Æta högher, m. ättehög, grava a æ. 
annars, Sm.*

Ætborin, adj. född i fri slägt, fribo- 
ren. VG* )( frælsgivi, VG. I. S. 6:1 ; R. 
5: l; II. R. 7.

Ætiu bot, f. (af ættia) ersättning för 
skada som fäkreatur gör (genom ätan
de) i åker I. äng (jfr. Spiælla bot). VM.* 
ME.* Chr.*

Ætla, v. a. räkna, beräkna. Sk.* Ja 
skal æ. af första dagh sum klandajis 
(ok) alla fæmtir (n. Jær) innan, då (när 
en tid af natt och år skall bestämmas), 
skall man räkna (tiden) från den dag 
då klandret först skedde, så att alla 
de förut bestämda fämterna blifva ine- 
fattade i den sista terminen af nalt och 
år, ÖG.* Isl. ætla brui ias vanligen (li
kasom samma ord i vårt allmogespråk) 
i bemma mena, hålla för, ämna &c., 
men förekommer äfven i bem:en be
räkna (se Fr.), hvilken ock igenfinnes 
i flera D. lagar, såsom Ä. SelL. III. 13; 
Y.SelL. I. 48; III. 26.

Etlan, f. (af ætla; Isl. ætlan) mening,

godtfinnande. mæth gothra manna c., 
o: enligt deras mening och tillstyrkan
de, Sk.*

Ætleder, adj. (part. pass. af ætleja) 
frigifven (träl) som af någon friboren 
man blifvit upptagen i hans ätt. VG.* 
)( frælsgivi, a: en frigifven som, på en 
senare tid, då denna ordning hade bör
jat komma ur bruk, ej hade blifvit så
lunda ättledd, VG.* Jfr. Bg, disp. De 
vet. Suec. et Got. instit. s. 50.

Ætleja, v. a. upplaga en frigifven träl 
i sin ätt (jfr. Æt 1, Ætleder). VG.* ÖG.*

Ætlinger, m. = ætta lægger. ME. Ef)s. 
33: pr. och notf. 68, 69; H. 2. n. 68; St. 
Eds. 19: pr ; H. 2:1; Chr*

Ætlægger, se Ætta lægger.
Ætska, f. (Isl. ættska, æzka) släglskap. 

Däraf
Ætsku spiæll, n. blodskamm, lägers- 

mål i förbudna (skyldskaps-)leder. ÖG.* 
)( sivia slit, Sm.*

Ætt, se Æt.
Ætta lægger, ætlægger, m. mans 1. hu

strus, faders 1. moders slägtingar, hvar 
slägt för sig (jfr. Lægger 4). ÖG.* ME.* 
St. Eds. 19: pr; H. 2:1. not. 71; Chr.* Jæn 
-gin sum dræper, a: dråparens slägt 
(jfr. Æt), ÖG.* ME* Chr. Æ. 11: pr. Jæn 
-grin sum næster ær ok ska Jan fik, rät
tare: Jer sum næstir æru af Jem -gi 
sum skajan fik, a: den dräpna makans 
närmaste slägtingar, ÖG.* ME.* Chr. Æ. 
11: pr. Jæn taker aldrigli frænda arf.. 
up a Jæn -gin sum ban mistir (n. arf), 
den som förverkat arfsrält efter fader 
1. moder, tager ej arf efter släglirgar- 
ne lill derf af föräldrarne, efler hvil
ken han förverkat sin arfsrätt, ÖG.*

Ættarbot, ættabot (ætar bot, æterbot), 
f. släglbot; så kallades böter, som af 
dråpares slägtingar (1., om dråparen var 
träl, af hans égaré) erlades lill den 
dräpnes slägtingar. VG.* VM.* H.* Sk.*
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setfarböter, sing. m. förekommer i VG. 
II. Add. Il: 19.

Ættar gseld, se Ættærgseld.
Ættarstuj>i, f.? sammanskott, som drå

paren uppbar af sina slägtingar till ät- 
larbotens ulgörande. VG.* Hit bör äf- 
ven det i den till VG. hörande Lat. tex
ten IV. 21: 87. förekommande ordet ca- 
stuppa, livilket tillkommit genom en af- 
skrifvares oriktiga läsning i en äldre 
hs., och bör vara settarstu]>a (acc. pl.) ; 
se ME. föret. s. L. not. 1.

Ættai* trse, n. stammträ, en slägttafla, 
som under bilden af ett trä med dess 
grenar utvisar slägtskapsförhållanden. 
VG*

Ættaÿer, adj. = ætborin. VG.* æ. man 
)( Jirsel, frselsgivi, setleder; frsels ko- 
na )( frselsgiva, VG *

Ættia, f. (af seta) s= etzl. VM.* Jfr. 
Ætiubot.

Ættir, se Æptir.
Ættsergseld, settar gseld, attærgseld, n. 

en utskyld som erlades i Uppland och 
Västmanland, och på förra stället ut
gick i pänningar med 30 marker från 
hvart hundare och 10 marker från hvart 
skeppslag, men dess belopp på senare 
stället uppgifves icke. U.* VM.*; jfr. Skip 
2. Anledningen till benämningen och 
ordets eg. bem. är så mycket svårare 
alt uppgifva, som det icke ens kan med 
säkerhet bestämmas huru ordet rättast 
skrifves; första delen af d. o. synes väl 
lättast kunna härledas från set; men då 
denna utskyld ej kan hafva stått i nå
got sammanhang med de skattskyldi
gas ätter, lär en sådan härledning svår
ligen kunna antagas.

Æværlizliker, adj. = sevserÿeliker. U.* 
Då liknande former evserulzliker, evse- 
rilzliker &c. förekomma på andra stäl
len (se R-f, II. 391), kan d. o., sådant det 
finnes på anf. st., ej antagas hafva till
kommit genom skriffel vidare, än att

(vå bokstäfver blifvit omflyttade. Om 
d. o., och äfven första delen af o. vse- 
rulzskötter, bör härledas från væruld, 
och om o. sevserj>eliker ej endast är ett 
genom ett förändradt uttal uppkommet 
särskild! ord, äro frågor som här icke 
fordra ett bestämdt yttrande, då tvist 
ej kan uppstå därom, att de skenbart 
olika orden hafva alldeles samina bem.

Ævserÿelika (evserjnlika, evserdolika), 
adv. evärdligen, för alllid. U.* SM.*ME.* 
SI*

Ævserj»eliker(ævserzliker, everdzliker), 
adj. evärdlig. U.Conf.not.62; SM.*ME.* 
SI. H. 7: pr; SVd. 1 ; Chr. H. 9; SVi.3: pr; 
SVd. 1: pr; 2: pr.

Ætli, sethse, pari. rel. som. Sk.*, där 
d. o. endast förekommer i en enda hs.

Æfcla, adj. indeed. (Isl. eÖIa, =, i sam
mansättningar, CI-V.) ädel. æ. frukt, H.*

Æthz vita, se E]is vita.

ö.
Ö (oy, G.; pl. öyar), f. ö. U.* SM.* H.*

G. * ME.* St. Thj. 8 ; Chr. B. 51 ; DrVl. 27; 
Tj. 28. Jfr. Utöiar.

Odbön, m. ett obekant ord, som fö
rekommer i sammanhanget: han iset 
boa -nin hselgka, VG.*, där Locc. öfvs:r 
” .v Hjtpli c a tionu m sanetuarium”.

Ödmark, se under Öj)-.
Öflefe, n. oblat (till den heliga natt

varden), prov. öflete. U.*
Öfning, f. (för ymning, jfr. Ymnungas, 

Yrnpnas; R-t II. 427, 428) ymnighet, till
räcklighet. til -ga fa, o: tillräckligt, nog,
H. *

Öfra, Öfri, se Yfra, Yvri.
Öftserin, se Opta.
Ögha (auga, G.; pl. öghun, -sen, dat. 

-um), n. öga. VG.* ÖG.* U.* SM* VM* 
H* Bj.* G* Sk.* ME. B. 33: 6; Eps. 39: 
pr. &c. Jfr. Yindögha.

Öghlysa, v. a. (Isl. auglÿsa, kungöra,
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förkunna) framställa (i ljuset) för an
dras ögon, framvisa. VG.*

Öia drap, n. dräp begånget på en ö. 
IL* H. M. ind. 27.

öia skipan, f. fördelning af holmar till 
bete för delegarnes fäkrealur. SM.* 
ME *

Öia skiul, n. gömställe bakom en ö. 
St.* Chr.* ö. teller utnæsia (n. skiul), 
IL* VM. M. 10: pr; ME*

Ökee, ett utan tvifvel genom skriffel 
vanstäldt ord, VG. IF. Forn. 15, hvilket 
möjligen bör vara ökse, såsom i not. 
40 läses, 1. ekiu, som i I. FS. 3.

Öker (oykr, G. ök, Sk.; dat. pl. ök- 
iuni), m. 1) en ök, ett par dragare. ÖG.* 
U.* SM.* G.* halver ö., en dragare med 
enbetsvagn, )( ful der ö., SM.* a vag
ni .. eptir yxna oyki, på en vagn efter 
ett par oxar, )( eptir liest, a: på en
betsvagn I. kärra efter en häst, G.*, 
hvaraf kan slutas alt, åtminstone på 
Gotland, ett lass som ej kunde dragas 
af en häst, vanligen drogs af två oxar, 
då således o. öker eg. betydde ett par 
oxar för en vagn; ännu brukas på Got
land o. ojk i bem. af oxe; jfr. Oyk vagn. 
— Jfr. 0-, Varöker. 2) ett ök, en dra
gare (häst 1. oxe). VG. II. Forn. ind. not. 
4, där d. o. svarar mot öknöte i tex
ten. taka.. ök en teller tva æller an
nat fæ, Sk.*

Ökia (anka, G.; impf, ökte; pass. præs. 
ökis ; ankas, impf, aukajis, G.), v. a. öka, 
föröka. VG. II. K. 10 ; Add. 13: pr; IV. 16: 
9,10; U.* SM.* VM.* H.* G. Hist. 1; ME. 
Kg. 5:7, 8; men öke, Sm.*, är troligen 
skriffel för ok. sak 1. (lagha) bot (hans) 
ökis, ö. sak sina 1. sinni (at 1. nia*}) fiu- 
ratighi markuin 1. til huratighi mar ka 
&c.), VG. IV. 12; ÖG.* U.* SM.* VM.* 
ME. DrV{i. 16; SV1. 14: pr; 15:1; Chr. Tg. 
43: i. öke sin brut medh threni mar- 
kuni, han öker sina böter &c. St. R. 14: 
pr. Ja ökis skript hans, ÖG.* Jet sum

Jar -as af, a: däraf födes, G.* -as af 
allum, o: födas barn, G.* Jfr. Laji, Til 
ökia.

Ökia, f. se Ekia.
Ökia afl, n. ? (af öker) förråd (I. så 

mycket man eger) af dragare. aka tef- 
te ö., Sm.*

Ökn, f. öken, ödemark, ö. teller 1. ok 
almtenninger, allilf. U.* VM. II. M. 8: pr.

Ökning, f. tillökning, -gar allar va- 
rin af laghjar, a: land bon kan ej for
dra tillökning af jord för det som fat
tas (men däremot minskning af den af- 
rad han hade skolat betala), SM.*

Öknöte, n. en af de två dragare som 
höra till en ök. VG.*

Oyk vagn, f. parvagn (som troligen 
drogs af oxar,, jfr. Öker 1). )( rus ok 
kerra, G.*, där T. öfvs:en har oehsen 
wagen. På Gotland kallas ännu en vagn
I. plog, som dragés af oxar, ojkvagn, 
ojkplog.

Öl («115 ol, G.), n. I) öl. SM.* G.* 
Sk.* St.* Chr. Kg. 24: 1 ; 26: pr. )( beer, 
se Beer, svænst, giitniskt öl, Bj.* St.* 
Jriggia Jynia öl, se pyn. Jfr. Trafn öl. 
2) i synn. i sammansättningar : drycks
lag, gästabud. VG.* ME. Kg. 23: l, 2. 
barn värjer föt sijan öl (o: föräldrar- 
nes bröllopp) ter giort, VG. I. G. 6: pr;
II. G. 7. (Jæn sum) ölbuji var til Jæs 
öl, n. till hans föräldrars bröllopp, ÖG.* 
Jfr. Arsmots-, Barns-, Bryllöps-, Budh-, 
F testninga-, Fôrstomæsso-, Giftar-, Grava-, 
Kirkiogangs-, Manadha-, Manadha mots-, 
Prcst-, Pænnings-, Itfærja-, Ftfærdhis-, 
Ærfdha-, Ærvisôl: Yaizlur ol.

Olbuji, m. en som är sänd att bju
da till gästabud. Se Öl 2.

Ölbujin, adj. buden (ill gästabud. H.*
ÖlbuJs man, m. man som är buden 

till gästabud, gäst. H.*
Ölbsenker, m. bänk, på hvilken man 

sitter till bords (eg. för att dricka öl). 
VG.*
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Older (dal. pi. öldum), m. (Isl. öldr, 
gen. -rs, n.) = öl 2. VM.*

Öldrykker (dat. öldyrke för öldryk- 
ke), m. (Isl. =) dryckslag. SM.* H. M. 
13. fore -ki, inför de i ett dryckslag 
samlade människorna, U.* SM.*

Öldrykkia, f. = öldrykker. SM. M. 9: 
pr; ME * St. B. 22: pr. not. 8. firi -kiu 
(jfr. öldrykker), SM. Kk. 15: 3. not. 4; 
Chr. SV1.13.

Öleng, se öling.
Ölfrijier, in. fred vid gästabud (före

kommer här i afseeude på bröllopp).
H*

ÔlgærJ, f. gästabud. ÖG.* ME * St.* 
Chr.* gæra ö., n. bröllopp, ÖG.* Jfr. 
Mungats gærÿ.

Ôlkonæ, f. krögerska. Sk.* Jfr. Mb. 
D. Gl. d. o.

Ôlqvinnæ, f. = ôlkonæ. Sk.*
Ölsala, f. ölförsäljning, krögeri. St.* 
Ölstuva, f. hus 1. rum där drycks

lag i. gästabud hålles. VG.* fori -vu 
(jfr. öldrykker), VM *

Ôlstæmna, f. sammankomst för att 
dricka, gästabud, at ÿrim -nnni, a: (för- 
gäfves tillagade) bröllopp 1. gift aröl, 
VG.* til -nu taka, bestämma dag till 
bröllopp, ÖG.* lagha ö., ett bröllopp, 
hvartill tiden blifvil i laga ordning be
stämd, VG.* Ih. (Gl. II. 208) förblandar 
d. o. med mungats tijiir, och Cal. (Opp. 
I. 228) tror att de i VG. omtalade tre 
ölstämmor äro de samma ÿry öl som 
nämnas i VG. I. Md. 13:-l.

Öltidli, ? = ölgierj): eg. det tillfälle, 
då gästabud hålles. ME.* Chr.*

Ôlænningar, m. pl. Öländingar. SM.* 
Jfr. Öninga.

Omber (aumbr, G.), adj. 1) usel, nöd
lidande. SM.* 2) dålig, illa beskaffad, 
a. garjer, G.* — På Gotland brukas 
nu o. aiutt i bem. af ond.

Öinblegher, adj. (Isl. aumligr, N. aum- 
leg, öiuleg) usel, ömklig, prov. ömlig.

VG.* Det som oui d. o. säges i Script, 
rer. Suec. 1. s. 12. not. p, att det är "ex 
similituditie litterarum b et k in co- 
dice mscr. male lectum pro ömklig”, är, 
såsom knappt är värdt att anmärkas, 
alldeles ogrundadi.

Öninga, m. pl. = ôlænningar. Chr.*
Öpa (opa; ypa, G.; impf, öpte; sup. 

ypt, G.), v. a. (af op; Isl. æpa) ropa. 
ÖG* G.* ö. Jïry hær op 1. nijnngs op, 
U.* SM.*

Open, se Open.
Öra (oyra, G. pl. örun; ôræn, H.), n. 

öra. VG. H. p. 13, 14, 33; ÖG.* U* SM.* 
VM. I. M. 17: 3; II. M. 23: 3; 26: 1, 2; H.* 
Bj.* G.* Sk.*

Öra bot, öris bot, f. böier, som en
dast utgöra ett 1. några öre (men ej en 
hel mark). U * SM.* VM. II. M. 18; B. 4: 
1; 14: 4; ME.* Chr. B. 7: 1.

Öre (ore; oyri, G. gen. öris, VG. I. K. 
15:1; ÖG. Dr.21. &c.; U.* SM.* VM.*Sm.; 
Bj.* Sk.* ME.* St.* jfr. Öra bot, Öres 
land; acc. öri, öre; dat. acc. oyri, G. 
pl. ôrær, örer, ôræ, öre), m. 1) en åt
tondedels mark (vigt), ö. gulls, VG.* öres 
gul, Sk.* 2) öre, ett mynt, utgörande 
en åltondedels mark. VG.*ÖG.*U.*SM.* 
H.* Sm.* Bj.* G.* Sk.* ME* St.* sven
sker ö., Chr.* tolf örar, hälften afire 
marker, U. Æ. 9: pr; VM.*, tredjedelen 
af 44/2 mark, Ü. M. 23: 4, och tre gån
ger en half mark, ME. pg. 35. tolföra, 
VG * fulder ö., H.* halver ö., U.* SM.* 
VM * H * Sm.* ME. Egn. 21: pr; B. 32:1; 
jfr. Half öre. öre karlgilder, köpgilder, 
se Karl-, Köpgilder. ö. pænninga (jfr. 
Pænninger 2, Mark 2), U. Kk.7:7. not. 14; 
15: 8. n. 36; SM* VM.* G.* Sk.* St.* 
halver ö. pænninga, VM * St.* ö. vajj>- 
mala, se Vadmal, öris bot 1. giald, bö
ter &c. af ett öre, ÖG.* Sk.* jfr. Öra 
bot. öres arf, Sk.* öris mun, Sk* öris 
köp, VM. I. B. 32; II. M. 30: 4; Kp. 7:1. 
jfr. Köp 2 b. öris dikke, ett köttstycke
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af ett öres värde, Sm.* sva marghir
I. inangir örar, o: så slor summa pän- 
ningar, VG.* fulla iorÿæghandanuni sli
ka öra sum han skulde up taka, a: ö. 
firi ar hvart som han hade haft går
den, ÖG.* aværka til öra ok örtogha, 
olofligen bruka ett visst jordstycke som 
tillhör en annan, och hvars värde kan 
bestämmas i pänningar, U.* öra avær- 
kan ok örtogha, U.* örar hælsinskir, 
H.*, kunna ej hafva varit af annat slag 
än de ören, som annars omtalas i H.; 
och af de ställen i denna lag, som äro 
hämtade ur U., t. ex. V.18:3. jfr. U. V. 
23: 6, kan slutas att ingen skilnad var 
mällan detta mynt och de i Uppland 
gångbara ören. Att äfven i Skåne öre 
varit åltondedelen af en mark finnes 
däraf, att 10 skelingar svarade mot en 
mark, och två och en half mot två öre, 
hvilka således voro lika med en fjer- 
dedels mark (jfr. Skillinger); och af I. 
165, 168. synes att 2 öre voro mindre 
och 6 öre mera än en half mark. Jfr. 
Alinænnings-, Bot öre. 3) ö. brukas i 
några sammansättningar i bem. af en 
viss pänningsumma i allm. Se Gernin- 
ges-, Sak-, Stigh-, Vijierlags öre. 4) pl. 
örar, pänningar och annan lösegendom, 
lösören. )( aigu, eyga, bol, G.* fore fæ 
ok fulla öra, se Fæ 2. Iösir örar, lös
ören, VG.* VM.* Sk. I.Add.H.l. )( eghn, 
iorj», VM.* Jfr. Halz-, Köp-, Lös-, Vær j- 
örar; Feÿernis oyrar, Lösöra köp. 5) 
= öres land. halver ö., U.* ægha I. hava 
ö. (fullan) i by, U.* SM* urliælder lig
ger til öra ok (i. æller) örtogha, o : är 
satt till visst örestal (jfr. Markland), U.* 
skipa (svin) (æptir) örum ok örtoghnin 
(ok niarkalandum), o: i förhållande till 
det örestal, som är åsaft de särskilda 
gårdarne i byn, U.* SM. B. 15: l; VM.
II. B. 7: pr; ME * Chr. B. 11: pr. skipta 
skogh 1. bryta niylnustaÿ til öra ok ör
togha, U.* SM. B. 21: 1; VM. IL B. 19, 22:

pr; ME.* Chr. B. 28. byrÿa sik til (n. 
öjis byar).. til öra ok örtogha, bevi
sa sin rätt till del i ödesbyn, tillika 
med det örestal, hvartill hans andel 
uppgår (jfr. Byrjia), U.* — Att d. o. 
ursprungligen hetat örir i likhet med 
Isl. eyrir (R-l II. 47; S-e, G. U. s. XXI), 
därpå finnes icke något kändt bevis; 
dock kan det icke nekas att förhållan
det möjligen varit sådant, och att det
ta varit orsaken därtill att o. öre, hvad 
dess böjning beträffar, fått utseende af 
att i sing, vara n., hvilket det ock i 
nämnda afseende torde hafva varit an- 
sedt att vara, ehuru detta icke verkat 
på de därmed förenade adj:er, till dess 
ordet i senare tider alldeles öfvergått 
till nämnda genus.

Öris bot, se Öra bot.
Öres land (öraes land, oræs land), n. 

1) ett stycke åkerjord, som antingen 
inehöll en viss rymd, 1. var uppskal- 
tadt till ett visst värde, efter någon nu 
okänd grund; troligen ett stycke jord 
så stort, att därpå ett visst mått (öre) säd 
kunde sås. VG.* Jfr. Halfmarka land, 
Örtogh2; Weylle, Gloss, jurid. o. or- 
tug. 2) ett åttondedels niarkland. U.* 
VM. II. B. 1:1; ME* Chr.* 3) jord af 
ett öres värde. Annorlunda synes d. 
o. ej kunna förklaras i Sk.*, om där
med ej menas en åker, hvarpå ett visst 
mått säd kan sås (jfr. ofvf. under 1). 
I JutL. III. 12. förekommer mark guls 
i iorth, tva mark silfs iorth, men detta 
betyder säkerligen icke annat än jord 
som är värd en mark guld 1. två mar
ker silfver, och kan därför icke jfs. 
med de Sv. benämningarne niarkland 1. 
öres land.

Öris tal, n. antalet af ören. Se Mar
ka tal.

Örka, se Orka.
Örknajia fæ, se Yrknaÿa fæ.
Örlögh (örlögh; orloff, Sk.), n. örlig,
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krig. VG.* Sk.* Chr.* kry (o: krig) ok 
o., Sk.*

Örnavingi, m. elt troligen utländskt 
mynt, svarande i värde mot 18 Göti
ska pænningar; utan tvifvel så kalladt 
i anledning af sin stämpel. VG.*

Örs, n. häst som brukas i krjgstjenst. 
ME.* Chr.* )( gangare, rinnare, skint, 
VM.*, där man finner alt af de där 
nämnda olika slagen af hästar, örs var 
i mycket högre värde än något af de 
andra. mæj ö. Jiæna, göra krigstjenst 
till häst, VG.* U* SM* VM. II. Kp. 12: 
5. Jfr. Hors.

Orsa sajul, m. sadel till stridshäst. 
ME* Chr.*

Ört, Örta gar Jer, se Yrt, Yrta garjer.
Örtogh, örtugh (ortogh, ortugh : ar- 

togh, VG.* ertang, pl. -gar, -gr, er- 
tair, G.), f. 1) örtug, ett mynt, hvaraf 
3 utgjorde ett öre och 24 en mark. 
VG. I K. 13, 15: pr, 1; Md. 3: 3; VS. 3: 
pr; p. 3; Add. 6: pr; IV. 19:1. &c.; ÖG.* 
U.* SM* VM* H.* Sm.* Bj.* G.* Sk.* 
ME.* Sf.* pænt ö., se Pæna. ö. pæn- 
ninga, VG* Ü * SM.* Sm.* Sk.* ö. sven
ska penitinga, Chr* half ö. pænninga, 
Sm.* half fæmta ö. = halftannat öre, 
VG. I. Md. 1:4; II. Dr. 7; III.63; SM* at- 
ta -gher ok Jrættan marker, = en tred
jedel af 40 marker, VG. I. Md. 5: pr; 
II. Dr. 10; p. 4; ÖG.* U.*SM*Sm.*ME* 
St * Chr. Tg. 3:1; DrVl. 1, 3, 13, 14: pr. 
&c. tvenne Jrættan marker ok tvænne 
atta -gher, ÖG.* sex marker ok tiughu 
ok sæxtan (o: 36) ö., Sk.* atta -ghum 
minna sen fiura marker, = en tredjedel 
af 11 marker, VG. II. p. 8; IV. 18: 6. ö. 
minna æn ællivu 1. sin öra, = 32 1. 20 
öre, VG. I. S. 5; B. 1:1; 2: pr. sæxtan 
-gher i hvarn JriJiung 1. lot, o: till
samman 48 örtuger 1. 2 marker, hvil- 
ka dock kallades 3 marker (jfr. Mark 
2), VG. I. Md. 1: 3; R. 5: pr, 2. attaörto- 
ghum, sæxtanôrtogher, Jrænnisæxtan-

örtogher, VG.* ö. gæld, ÖG.* givi 1. 
gældi ö. af ö., givi tva -gher af ö. hvar- 
ri, se Af 2 e. ö. mun, Sk.* fyra -gha 
malt I. hröj), o: af 4 örtugers värde, 
Sm.* I Danmark ej mindre än i Sverige 
var en ö. ett tredjedels öre (jfr. Nyt 
jur. ark. XXI. 165), såsom äfven finnes 
af Sk. I. 91, där en örtug svarar mot 
decern denarii (pænningar) i II. 45, men 
30 pänningar gingo i Skåne på elt öre 
(jfr. Pænninger I c), och en ö. pænnin
gar var således ‘/2* af en mark pän- 
ningar 1. */72 af en mark silfver, eme
dan enligt Sk. 3 marker In armed bö
ter betaides, skulle vara så goda som 
en mark silfver (jfr. Mark 2). Det är 
därför klart, att det som i ett särskildt 
fall stadgas om tva ôræ sva gojæ sum 
firæ örtogh pænningæ, 1.165, då ett öre 
silfver, = 3 örtuger silfver, skulle räk
nas lika med 2 örtuger pänningar, hvil
ka således skulle vara mera värda än 
2 örtuger silfver, icke allenast afviker 
från den nämnda allmänna beräknings
grunden, enligt hvilken 2 öre silfver 
skulle göra 6 X 3 = 18 örtuger pännin
gar, utan är uppenbart orimligt, hvar- 
för ett skriffel här måste antagas; om 
för örtogh här borde läsas ôræ, då ett 
sådant öre (silfver) hvarom här talas, 
svarade mot 2 öre pänningar, kunde 
detta jfs. med det som på ett annat 
ställe, I. 91. not. 29, säges: en örtug thet 
er tho hvide, enär af andra ställen sy
nes att 4 hvide nära svarade mot ett 
öre, och således en örtug svarade mot 
*/2 öre; men äfven med denna rättelse 
kan det undantag som i 1.165 stadgas, 
ej, såsom St-n (Ret/i. 600) antager, haf- 
va gällt om tockabot i allm., och för
klaras af det som i II. 65. säges om 
episcopate ius vel regiurn, hvarom på 
anf. st. ej är fråga. — Jfr. Karlgilder, 
Mark 2, Öre 1. 2) = örtogha land. U* 
SM * VM.* ME.* half ö., SM.* VM *
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half fæmta ö., SM.* ö. sæd 1. korn, a : 
åker till ett örtogland, VG.* Jfr. Öre 5.

Örtogha land (örtogh-, örtugs-, or- 
tugs-, yrtugh land), n. tredjedelen af 
ett öresland (se Öres land 2). U.* SM.* 
VM.* Sk.* ME.* Chr.* ö. iorj, SM. J. 
17. giva ö. af marklande, o: en tjugo- 
Ijärdedel af sin jord, Sin.* Jfr. Half- 
orings land.

Östan, adv. 1) östan, från öster. U.* 
SM.* ME. pg. 27: l. 2) i öster, nor- 
J>an ok ö., ö. ok snnnan, i nordost, syd
ost, ÖG.* for ö. ok nordan, se Nordan 2.

Östan vart, adv. (af varier, adj.) ost- 
vart, mot östra sidan. VM.*

Ôsterlænninga, in. pl. (för -gar) Fin
nar och andra folk som bo på östra 
sidan af Östersjön. Chr.*

Östgötar (ostgota, ösgötar, ösgöta), 
m.pl. Östgötar. VG.* U.* SM.* ME.* Chr.* 
-ta laghbok, se Laghbok. -ta laghma- 
J»er, U.* SM.* Chr.*

Östgötsker (ödzgödsker), adj. Östgötsk. 
VG.* -sk lagh, ME.*

Östir (oystra), adv. i öster, åt öster. 
VM.* G.*

Östre, adj. östre. Se Port.
Öve, v. a. öfva, utöfva. Sk.*
Öve löwse, se Ivir löps.
Över, Overaxlajier, Överbot, se Ivir &c. 
Överman, se under I.
Övermer, se under Y,
Övserster, se Yvri.
Över vinna, se Övervinna.
Öx, se Öxe.
Öxa byrj» (oxa byr]>i), f. rättighet att 

bära yxa (till skog), o: hugga i skog. 
ægha ö. til skogs, VG.*

Yxar hainar (dat. -hambri), m. yxham
mare. sia man mi]> -hambri, G.*

Öxa mali, m. lön för odling (eg. för 
yxans bruk, jfr. Mali 4). ÖG.*

Öxa ol (dat. pl. -olum, -Ölum), f. en 
vid yxskaftet fästad skinnrem (jfr. 01). 
IL* VM. II. M. 11: 3. Så har d. o. äf-

ven af Ld. blifvit uttydt. Ih. tror att 
det betyder yxskaft, och härleder dess 
senare del från ett annat i vårt alhno- 
gespråk brukligt ord val 1. ol, ett rundt 
trästycke (t. ex. slagval, handval, 1. slag- 
ol, handöl, de två delarne afen trösk- 
slaga), Isl. voir, öl, al, en tydning som 
ej kan antagas, då på de anf. ställena 
talas därom, att bloj synis undi -lum, 
hvilket ej kan sägas om yxskaftet.

Öxa skapt, n. yxskaft. U.*
Öxe (yxi, öx), f. yxa. VG* U.* SM.* 

VM.II. B. 14:10; H* Sk.* ME. B.8:4; 17: 
10 ; St. B. 22: 5. komber (ther til) ö. ok 
æmber eller klæpper klokko (= cumpt 
dar to bil span unde klocken slach, VSt. 
II. 24.), Bj.* St. B. 22:3. Jfr. Bol-, BraiJ-, 
Eld-, Polöxe.

Öytarster, se Ytarster.
ÖJa, v. a. föröda, förstöra. VG.* ÖG.* 

SM.* II.* fæ öjier aker &c., a : gör ska
da, H.* Jfr. For ödha, Bolôÿsla.

Öthe, f. ett okändt ord, som förekom
mer i sammanhanget at ö. sinne, Sm.*, 
där meningen synes vara: af egen vil
ja, oombedd; jfr. U. Kk. 6:6; ÖG. Kr.8:2.

Öj>i, adj. indecl. öde. liggia ö., VG.* 
Chr.* annars (iorj) ö. læggia, ÖG.* log
ger thet (n. som är odladt) alsÿings ö., 
ME.*

Öfei, n. öde, förödt tillstånd, annars 
(iorÿ) a ö. læggia, ÖG.* lægger thet 
alstingis i ö. (jfr. ÖJi, adj.). Chr. B. 31: 
Pr-..

Ö^e boi, n. ödehemman. VG.*
ÖJicr, m. (Isl. au9r) rikdom, egendom, 

ödhir ok pænninga, ME.* upsala ö., 
kungsgårdar, anslagne till Uppsala-Ko- 
nungens underhåll, och i Västergötland 
använde till boställe för den öfver hvart 
bo förordnade konglige ämbetsman (jfr. 
Bo 5, Læn 1); nämnes i sing. H. Kk. 2: 
pr., men oftast i pl. -ôÿær, öjer, ödhe, 
VG* ÖG* IL* SM.* H. Kg. 11:1; ME.* 
Chr.*
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Ö]>is byr, öj»is by (ôÿe by), m. ödes
by. U.* VM. II. B. 17: 2; ME.* Chr.*; men 
genom skriffel för odelby, Chr.*

Ödis iord, f. ödesjord. Chr.*
Ödmark, öj»:r mark (odmark, utmark), 

f. ödemark, ofruktbar jord. VG.* Sk.*

Ôÿs mali, m. = öxa mali, från hvilket 
ord detta endast synes skilja sig genom 
ett mindre noggrannt uttal, ehuru d. o. 
kunde härledas från ö]>i, och betyda 
lön för odling af en öde jord. ÖG.* in 
taka (skogh) til -la, ÖG.*

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. Xlll. 99
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Afata. R-t (II. 417 not.) förutsätter 
felskrifning på de anf. ställena i VG., 
och anmärker att ”denna kan ha varit 
af annat slag”. Af hvilket slag fel- 
skrifningen kan hafva varit, uppgifves 
dock ej. Att af uatæ är skrifvet för 
af fatæ 1. a fatse är likväl icke besyn
nerligare än att t. ex. awrse]) är skrif
vet för afræÿ i U. J. 10; och att för- 
fattarne af VG:s yngre codex så an
sett det, är klart, ehuru i den hs. af 
denne codex som nu finnes, står afat, 
hvarvid ej annat är att påminna, än 
det som här s. 10 är anmärkt. Att af 
fat, a fat uppkommit det yngre ordet 
fattas, kan ej vara tvifvelaktigt; men 
om stammordet är adj. fair, få (Isl. sing, 
far, n. fått), är en fråga som icke be- 
höfver här upptagas.

Alin. S-e antager att det Gotländ
ska ordet i nom. sing, ej hetat elin u- 
tan ein, emedan ordet blifvit så staf- 
vadt på en gammal järnaln (G. ?7.s.XXII, 
51, 59, 81). Huru smeden, som gjort den 
omtalade alnen, stafvat d. o., är allde
les icke märkvärdigt, och frågan är för 
öfrigt temligen likgiltig, och blott or- 
thografisk, ty ordet kan ej uttalas ulan 
att scheva-ljudet mer 1. mindre hör
bart medföljer. Vi skrifva nu aln och 
Danskarne alen, men i uttalet är ingen 
skilnad.

Anbu]). Till förklaring af orden et 
af Jiem, Sk. I. 92, tjenar ock det som 
stadgas i en Friesisk lag (Rh. FrRq. 
s. 447, 457): hwarnso weerth of sneyn 
sine hothan, thio bote vinbe thine ferra 
sex pund, vinbe thene wennestera sexta 
hal pund, o: hvem som hans testiklar

varda afskurna, honom böte man för 
den högra sex marker, för den vän
stra halfsjette mark.

Annar, rad. 14. tillägg: givi hvar an
drum ater, n. den som fått hemföljden 
till den som gifvit henne, U. Æ. 8: pr.

Antimi. Detta ord skrifves stundom, 
äfven i de nyaste Svenska bibelöfver- 
sättningarne (t. ex. Jos. 3:15 ; 2 Sam. 23: 
13.), alldeles förvändt andetid, såsom 
om det komme af ande, och gamla öfvs:s 
andenes, andene vore d. s. som andans, 
andanom.

Armborst. Utom den här beskrifna 
vanliga armborsten, funnos större och 
tyngre vapen af samma slag, fastän 
konstigare inrätlade, till och med så
dana som inanför borgarnes murar ha
de sina fasta platser, likasom de nu
varande fästningskanonerna. Om nam
nets ursprung hafva varit olika menin
gar, men att det kommer af Lat. nr- 
cubalista, sedan förkortadt arbalista 
(af arcus och Grek. ßaXXco), är tydligt 
af det Eng. arbalist och Fr. arbaleste, 
arbalète. Det senare Lat. namnet ba- 
lista brachialis vitnar att det förkor
tade ordets första del blifvit förvand
lad till arm förr än den senare delen 
äfven blifvit, genom sammandragning på 
flera sätt, förvandlad till bost, borst, 
burst, brust, och hela ordet till det en- 
stafviga armst. Dessa former, som bör
jas med arm, och ej lära vara äldre 
än från 12:te årh., igenfinnas naturligt
vis endast i de Germaniska språken, och 
hafva uppkommit genom den benägen
het, hvaraf språken visa många exem
pel, att genom härledningar, huru fal-
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ska som hälst, otnbilda gamla oförstådda 
ord efter vissa begripliga förmenta 
stammord, genom hvilka de skola för
klaras (jfr. Müller, Mhd. Wörterb. o. 
armbrust). Af denna anledning tyckes 
formen armbrust hafva mest vunnit bi
fall, då den synts på ett åskådligt sätt 
visa huru den skjutandes ena utsträck
ta arm håller bågen, under det att den 
andre hålles nära bröstet; att man här
vid tänkt på det välbekanta ordet brust 
kan ej blifva tvifvelaktigt därför, att 
sistnämnda ord är fem., och det ifrå
gavarande ordet fått i sina olika for
mer behålla den en gång antagna egen
skapen af neutrum. Det som nu blifvit, 
anfördt, om tillkomsten af o. a. kan ej 
förundra någon som känner den ofvan 
anmärkta benägenheten att förvända ord 
genom falska härledningar. Ett annat 
märkvärdigt Tyskt ord, som äfven öf- 
vergått i vårt språk, är siindfluth, som 
genom falsk härledning uppkommit i st. 
f. det gamla sin- 1. sintfluot (jfr. Graff, 
Ahd. Sprachschatz, Yl. 25). Många dy
lika Svenska ord af inhemsk tillverk
ning kunde anföras; här må endast näm
nas huru i Lunds stift två socknars gam
la namn blifvit genom sina kyrkoherdars 
lärda nit förvända. Det ena är Stehag i 
Skåne. I handlingar från 1327, 1330 &c. 
skrifves det D. namnet Stoodhawghe, 
Stwdhaga &c. (Sv. Dipl. IV. s. 31, 147 
&c.), i 16:de finnes det förändradt till 
Stödhaffuc, i 17:de till Stödhaf, Stehaf 
&c. *), och slutligen till Stehag, hvilken 
sistnämnda form ännu är i allmänt bruk, 
och upptagen såsom namn på en inom 
socknen belägen järnvägsstation. Då 
det gamla D. haughe, nu have, svarar

mot det Sv. hage, är ej ringaste tvif— 
vel därom, att det gamla stodhauge, nu 
stodhave (se Mb. D. Ordb.), rätteligen 
hade bort öfvs:s stodhage; namnet be
tyder således en hage, där en flock 
af ston jämte hingst går i bet (jfr. Stoj, 
Stojhors), likasom en liten till Dalby 
kongsgård i Dalby socken hörande skog 
ännu bibehåller namnet Dalby hästhage. 
Den genom ett långvarigt bruk stadfä- 
stade förkortade formen Stehag, hade 
emedlertid bort lemnas i fred. Men 
nu föll det en kyrkoherde in alt sock
nen skulle heta Stödhaf emedan hon 
stötte till ”den stora insjön Lilla Haf, 
Ringsjön kallad”, och han ingaf därför till 
Kaminar-Coilegium en anhållan att sock
nens namn måtte på denna grund än
dras, hvilket ock Collegium biföll, en
ligt bref till Landshöfdingen i Malmö 
af den 13 Junii 1774 **). Det fordrades

*) Se A. Falkman, disp. Bidrar/ ti/l en etymo- 
logisk granskning af ortsnamnen i Skåne, 
Lund 1877, s. 44, där dessa namn rätteligen 
äro upptagna under ordet hage.

**) Se K. Sidenbladh, Sveriges härads- och 
sock nenamn, 2:a uppl. Stockholm 1873, s. 
20. — Oen nu anförda historien om Stod
hauge erinrar därom, att ett litet stycke i 
norra kanten af Karlskrona stad (mällan 
Vittusgatan och sjön), hvilket bonden Vit
tus Andersson hade begagnat till kalrchare, 
har intill våra dagar fått behålla sitt oför
falskade Svenska namn Kalfhagen, därför att 
ingen lärd man hade varit tillstädes, som 
kunnat inbilla dem som ville tro det, att 
stället borde kallas kalfhaf, emedan kalf- 
varne där drucko ur hafvet, såsom sun
det mällan Trossö och Vämö med mera skäl 
kunde kallas än Ringsjön. Anf. förf., som 
med rätta ifrar mot det otillbörliga våld
förandet af gamla namn, uppgifver flera 
exempel af samma slag, hvilka väl förtje- 
na att äfven här antecknas. Så har Gård- 
veda (i Kalmar stift) blifvit förvandladt till 
Gottfridsdal, Herkeberga (Uppsala stift) till 
Herkulsberga, Malgesanda (Linköpings stift) 
till Malexander, och Våmb (Skara stift) till 
Vårfruhem (!), hvaremot Vomb i Skåne har 
haft den lyckan att undslippa sådana lärda 
experimenter, och fått behålla sitt gamla 
ärliga namn.



788 Bihang. Armborst — Asker.

dock en hög grad af okunnighet till 
att kunna tro att det D. have är det 
samma som haf, och en stor tilltagsen
het till att våga inbilla Kammar-Colle- 
gium att Ringsjön varit kallad ”Lilla 
Haf”. Det andra mig bekanta exemplet 
från Lunds stift är Gemsjö i Bleking, 
hvars äldsta i skrifter förekommande 
namn varit Gemse, troligen uttaladt 
Gemsje (ändelser som igenfinnas i mån
ga socknars namn, såsom Gessie, Har- 
rie, Hyllie, Stäfvie, Gylle, Söfde, Try- 
de &c.), och ännu lär af allmogen ut
talas Gemse, men i senare tider van
ligen varit skrifvet Gemsjö, till dess 
Kyrkoherden J. J. Öller, i en år 1800 
tryckt Beskrifning öfver Jems högs soc
ken *)j tillkännagaf alt namnet då skrefs 
Gem shög eller Je ms hög (hvilket 
skrifsätt förmodligen af honom själf 
först hade blifvit satt i omlopp), men 
att han sedan sin ditkomst (år 1776) 
”tagit sig friheten att förby ta G i J” och 
skrifva Jemshög, hvartill han hade 
haft skäl af ”de många höjder och sand
kullar hvilka i och bredvid byen äro 
jämte eller j äm s med hvarandra”; och 
detta sålunda diktade namn har sock
nen sedan fått behålla. — Jag har trott 
mig böra anföra dessa i sitt slag märk
värdiga exempel för att kunna begag
na detta tillfälle att för min del inlägga 
en protest mot den af verklig insigt 
obesvärade tilltagsenhet som, med sina 
inbillade upptäckter, äfven i tydningen 
af gamla namn ej kan åstadkomma an
nat än oreda.

Asker, 2) Utom de exempel af nämn
da grammatikaliska figur som i gl. vid 
U. blifvit anförda, må, till förklarande 
af andra hit hörande talesätt, här an
märkas följande: bast ok band (se Bast);

*) Den i näst föreg. not anf. förf.n synes ej haf- 
va känt denna bok.

brnt ok byamal 1. tomptamal (se Bya
rna], Toinptanial) ; bloj) ok bæn (se 
Bæn); baÿi böna vin ok lagha vin (se 
Böna vin); döjier ok dræpin (se Döjier, 
adj.); mæj> ej) ii in ok orjmin (se EJer); 
fiætur ok iarn (se Fiætur); mæj» fæstum 
ok köpum (se Fsest); horn gata ok hiorÿ 
gata (se Hiorj) gata); hogsl ok ij> (se 
Hogsl); til stok ok hul (se Hul); lagha 
vin ok köpa vin (se Köpa vin) ; vij» land 
ok vij> vsegh (se Land); ngilder firi är
va ok æptimælanda (se Ogilder); giva 
værj» ok pænninga hvita (se Pænninger) ; 
biiijsa sik til reps ok rantarka (se Ra- 
markar) ; a ÿing ok a ring (se Binger) ; 
væjna til syn ok sannind (se Sannind); 
fylghia ejie ok til bujri (se Til buji); 
garder ok varier (se Värjer); vad hin 
ok skadhin (se Vajii); vitni ok forejer, 
uiæj> vitnum ok viÿervaru niannum (se 
Vitni); værn ok vitsorÿ, nei ok vits- 
orj) (se Vitsorÿ); fæsta Iagh ok værio- 
mal (se Væriomal). Några exempel af 
denna figurs användande hos Romarne 
hafva i gl. vid U. blifvit anförda; här 
må tilläggas att sådana finnas redan i 
Hebreiskan, t. ex. n,,a',bil nrtö

till tecken och till bestämda ti
der och till dagar och till år, o: till be
stämda tiders och till dagars och till 
års tecken, 1. till tecken för bestämda 
tider &c., nm står således i det ifrå
gavarande förhållandet till alla tre de 
följ. orden, 1 Mos. 1:14; Tp-im ^3122?, 
din vedermöda och ditt hafvande till
stånd, o: vedermödan af ditt hafvande 
tillstånd, 1 Mos. 3:16; n2“ih3i nba, ut
rotande och beslut, a: ett beslutadt ut
rotande, Es. 10: 23; 28: 22; -pirn •’at»’ 
Vnsi -’s? ■’T’cn mabst, mörkrets och döds
skuggans inbyggare lidandets och jär
nets fjätrade, a: de som bo i döds
skuggans mörker (det mörka fängelset) 
fjätrade i plågande järn, Ps. 107:10; 
N323 ms^n, omväxlingar och krigshär,
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o: omväxlingarne af det såsom en krigs
här mångfaldiga och öfverväldigande 
lidandet, Job. 10:17. (jfr. 19:12.); nmrö 
nnttizn, med rop med glädje, o: med 
glädjerop, såsom det strax efter förkla
ras i själfva texten : nnttrån nynfi, gläd
jens rop, Esr. 3:12,13; troligen äfven 
œpffih TMtt, ljus och sol, o: den lysan
de solen, 1. solens ljus, Ps. 74: 16. På 
liknande sätt sammanbindas stundom 
äfven verber, t. ex. ■’raœb ■’tvran, jag 
åstundar jag sitter, a: jag åslundar 
att sitta, jag sitter gärna, Hög. Vis. 
2: 3. Det som nu blifvit anfördf, torde 
synas aflägset från det förevarande äm
net; men jag anser dessa prof af ett 
urgammalt framställningssätt vara vig
tiga för en rätt tydning af de i våra 
gamla lagar så ofta förekommande lik
artade uttryck. 4) De här omtalade N. 
målkärlen nämnas äfven i N. BjR., NGL. 
II. 267.

At, præp. 10) Alt at framför infin. 
är prep:en at, numera åt, och ej conj., 
fastän, på den tid då vokalljudet i den 
förra öfvergick till å, detta i nämnda 
fall, först i tal och sedan i skrift, ej blef 
iakttaget, synes, sedan uppmärksam
heten på detta förhållande, så vidt jag 
vet, först af mig år 1834 i gl. till U. 
blifvit väckt, hvarefler detta äfven i en 
afhandling af D. A. Sundén, om infiniti
ven i Svenskan, Vesterås 1864, s. 7, i 
samme förfis Svenska språklära, Stockh. 
1869, s. 84, 121, af Fr. (Ordb. Christ. 
1867, o. at under 19), och i det 1870 
tryckta 1 h. af Sv. Akad:s orilb. s. 350 
blifvit anlaget, ej hafva bort bestridas; 
se dock betänkligheter anförda afR-t, 
IV. 424. Att infinitiven ej blott i de 
nyare Germaniska och Romaniska språ
ken, såsom betecknande handlingen in 
abstracto, varit betraktad som ett sub- 
sfantivum, är otvifvelaktigt. Så använ
des i Svenskan infinit, likasom ett subst.

i sammansättningar, där den déclineras 
med gen. på o 1. e 1. ock apocoperas, t. 
ex. göromål, lärobok, tänkesätt, räkne
konst, skrifbord, predikstol, likasom 
människovän, ärofull, äreport, lyckträff, 
klockstapel &c. (jfr. Bæru elder, -træ), 
för att ej tala om de nymodiga i del 
filosofiska språket antagna bestämda 
formerna varat, tänkat &c. *). I Gre
kiskan är infin. ett neufr., framför hvil- 
ket sättes artiklen ro. I Hebreiskan 
sättes præp. b, som nära svarar mot 
vårt at 1. til, mycket ofta framför infin., 
f. ex. tvrnb bnn, han började till (I. ål) 
vara, 1 Mos. 10:8; rrråyb-na, hvad är 
till göra, Es. 5: 4; Est. 6: 6; mbb hy 
titab nyi, tid till föda och tid till dö, 
Pred. 3:2; sjrhnb ■ns"’, de kommo till 
inställa sig, Job. 1: 6; ib"n:b trüb nyr 
Yanabi, de aftalade till komma till visa 
honom medlidande och till trösta ho
nom, Job. 2:11; NiSb pN, (det var) icke 
(tillåtet) till gå in, Est. 4:2; irfflnb ptt, 
(det är) icke (möjligt) till återkalla, Est. 
8: 8. o. s. v. — I vårt språk har prep. 
at ej brukats framför en infin. som är 
direkt objekt för ett annat verbum, t. 
ex. kan, vill, skall; men där prep, at 
kunde sättas framför ett nom. subst., 
har den ock blifvit salt framför en infin., 
likasom a i de nya Romaniska språken. 
Då, samtidigt med den inbrytande ore
dan i språket, a-ljudet i många ord 
öfvergick till å, och många ord i det 
dagliga talet förkortades, blef prep, at 
förvandlad (ill åt och vidare framför infin. 
till å, likasom af till åv och å, och äf
ven conj. och till å; och detta tredubbla 
å är ännu allmänt brukligt i tal **); äf-

*) Här må äfven anmärkas att några i sena
re tider oformligt hopsatta ord finnas, så
som drickspänning, dröjsmål, hvilka hafva 
en sammandragen modern gen. på s af in
finitiver (dricka, dröja éCc.).

**) Dessa tre å förekomma i ett sammanhang
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ven i skrift brukas aldrig annat än å- te å för till att; detta är dä, såsom 
stad för af stad = från stället (D. afsted; förut blifvit anmärkt, en pleonasm, och 
jfr. Af la, Staler 1). Enär under den- uteslutandet af å således icke en ellips, 
na ljudförändring, likasom på vår tid, Lika klart som det är att te icke är 
ej många förstodo att prep, at framför annat än till, lika säkert är det att å i 
infin. var samma ord som framför no- denna sammanställning är en förkortning 
mina, så råkade at i förra fallet att i af prep. åt, såsom att framför infin. i 
skrift blifva oförändradt, lika med conj. några af våra landsorter ännu, visser- 
at, med hvilken den därför sedan blif- ligen icke genom någon tillfällighet, ut-
vit förväxlad, ehuru conj. att framför 
en infin. vore ett oting, likasom t. ex. i 
Tyskan dass i st. f. zu framför en infin. 
Då prep, at redan tidigt blifvit använd 
såsom ett meningslöst fyllnadsord (se 
s. 40, 45 ofvf. under 11), och man efter 
hand glömde dess betydelse såsom prep. 
framför infin., har man börjat icke alle
nast onödigtvis tillsätta den vid infin. 
där den icke behöfdes, såsom vi ännu 
dagligen göra, utan ock sätta en an
nan prep. framför at, och så har upp
kommit det pleonastiska til at, hvilket 
ännu är brukligt; men i dagligt tal ute- 
slutes vanligen det sålunda alldeles öf- 
verflödiga at, och i likhet med de när
mast beslägtade språken (T. zu, Platt- 
T. och Eng. to, Holk te) brukas en
dast den förra af de två nämnda prepma, 
hvilken hos oss, likasom i Norge, märk
värdigt nog uttalas som det Holl. te, 
en omständighet som, långt ifrån att 
göra det sanna förhållandet tvifvelak- 
tigt, tvärtom tydligen bekräftar det, e~ 
när till framför nomina uttalas precist 
på samma sätt * *). Äfven hör man ofta

i det prof af Halländska folkspråket, som 
läses i inledningen till PM. Ordb.: ”å (— och) 
de galnaste å (af) alltihop va att alla ve- 
sades ve å (att) vännäs” &c. (sid XXI).

*) Iläraf kan man finna att det icke är orik
tigare att säga t. ex. te gä, än att säga gå 
te staden; oriktigheten ligger endast i ut
talet af ordet till; vida oriktigare är i själf- 
va verket det genom oförstånd uppkomna 
och till lag blifna bruket att skrifva att gå 
i st. f. åt gå, och sålunda förblanda en prep.

(alas, hvilket äfven är förhållandet i 
Danmark (Mb. Dial. Lex. o. aa). Men 
i några fall kan det synas tvifvelaktigt 
om det i dagligt (al brukliga å bety
der att (åt) 1. och. Man säger t. ex. 
”var god å gör del”, ”haf den godhe
ten å göra det”. I det förslå exemp
let förenas rätteligen de två impera- 
liverna var och gör genom conj. och, 
hvaremot prep. att ej kan sällas fram
för gör, just därför att detta ej är en 
infin., således betyder å här och. I det 
andra exemplet passar att till infin. gö
ra, som däremot ej genom och kan 
sammanbindas med imper, haf; således 
betyder å här att (åt). Att säga t. ex. 
”var så god å gör det” är åter, ehuru 
mycket brukligt, icke annat än ett språk
fel (t. ex. ”varen så goda och sen mig

med en conj. En riktig språkinstinkt har 
i tal fordrat en igenkännelig prep. (till) 
framför infin. i st. f. det vanställda och me
ningslösa att; och utan tvifvel är det denna 
riktiga instinkt som gjort att det förvända 
att ej kunnat under århundradens lopp vin
na insteg i talspråket, som ännu envist hål
ler sig vid det gamla till (te), och aldrig 
griper till att utan då man anser sig tvun
gen att genom ett tillgjordt tal visa sig i 
skriftspråkets, som man tror, hederligare 
drägt. Önskligt vore emedlertid att man 
kunde komma sig för att äfven i skrift 
till nämnda bruk upptaga till (såsom i vår 
gamla bibelöfvs. 2 Pet. 3:16. står: svårt till 
förstå, och ännu dagligen säges och skrifves 
gifva till känna 1. sammansatt tillkännagifva), 
hvilket säkert vore lättare än att återföra 
detta att till dess rätta form såsom prep.
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an”, Job. 6: 28. i Melins af dylikt gods 
öfverflödande bibelöfvs.), ty sft passar 
icke i ett sådant sammanhang, huru å 
än må förklaras, ehuru: ”var så god” 
ensamt väl kan sägas, och äfven: ”han 
var så god att han gjorde del”, då att 
är conj. — Hvad ordet te beträffar må 
tilläggas den anmärkning, alt om ock 
detta hos oss och i Norge inkommit 
från Holland, hvilket dock ej är sä
kert, så är det icke besynnerligare än 
att många andra Holländska ord igen
finnas i vårt språk, likasom vi hafva 
en stor mängd Plattyska ord, hvartill 
hör till och med det förnäma ordet ve
tenskap, äfvensom här må nämnas or
det merendels, som ofta alldeles för- 
vändt skrifves m er än dels, och någon 
gång till och med mer än dels, lika
som det skulle betyda: mer än till en 
del.

Baker. Den här antagna tydningen 
af orden Ju hafÿi spiut a baki har 
”hvarken språket 1. sammanhanget” mot 
sig, såsom V-k (s. 9) menar; däremot 
är hans tolkning: ”hade (ditt) spjut på 
ryggen” föga rimlig, enär meningen där
med måtte vara den (då saken ej an
norlunda förklaras), alt den förföljde 
sprang, hållande spjutet bakom sig, hvil
ket ej kunde lätta hans lopp 1. på nå
got sätt hjälpa honom. I Isl:n är ta
lesättet å 1. at baki, bakom, efter, myc
ket vanligt, t. ex. hafa mörg sir 1. mar- 
ga vetr å baki, hafva bakom sig 1. haf
va tillryggalagt många år, at bak ju- 
lum, efter jul. Men berättelsen om Go
liath i 1 Sam. 17: 6, 7. ger anledning att 
på ett annat sätt förstå de anf. orden 
om den flyendes eget spjut. Den Phi- 
listeiske jätten hade nämligen, utom den 
tunga lansen (îr>;n), som beskrifves i 
v. 7, ett lätt kastspjut (yrra, icke sköld, 
såsom LXX m. fl. oriktigt antagit) mäl- 
lan sina skuldror (v. 6), hvaraf kan slu

tas att det i forntiden varit en sed, 
åtminstone hos några af österländernas 
folk, att de som voro beväpnade med 
spjut, buro det, då det icke begagna
des, hängande på ryggen mällan axlar- 
ne. Om samma sed har varit hos våra 
förfäder, har meningen af de ifråga
varande orden kunnat vara den, att 
den angripne varit så feg att han, utan 
att gripa till sitt spjut för att försva
ra sig, låtit det hänga på ryggen och 
genast gripit till flykten.

Baslare. Då det icke torde vara lätt 
att i Sverige få reda på den aflh. an
förde vetus Teutonista, anser jag mig 
böra här meddela den kännedom jag 
härom vunnit. I Kongl. Bibliolheket i 
Köpenhamn lyckades det mig år 1873 
att få se en i Leiden 1804 tryckt ny 
upplaga af denna ordboks första (Tysk- 
Latinska) del, med titel: Teutonista of 
Dnytschlender van Gherard van der 
Schlieren, nitgegeven door weylen 31r. 
C. Boonzajer, verrejkt met eene voorrede 
van 3lr. J. A. CJignett. Richey, som 
i ldioticon Hambnrgense s. 431 o. f. med
delar närmare underrättelser om själf- 
va originalet, uppgifver att detta fanns 
i Kiels Universitets-bibliothek, och äfven 
i Hamburgs Stads-bibliothek. Då min 
son, Lectorn i Karlskrona G. R. Schlyter, 
år 1873 skulle företaga en resa till 
Tyskland, och därunder besöka de nämn
da städerna, anmodade jag honom att 
granska den ifrågavarande boken, hvil- 
ken ock verkligen fanns i därvarande 
bibliotheker, äfvensom i Kongl. Biblio- 
theket i Berlin. Bokens titel utgörs 
af de första raderna: Incipit vocabu- 
larius qui intitulatur Teuthonista &c. 
(se Richey s. 436), i slutet af hvilken 
titel uppgifves att edicio huiusmodi o- 
peris compléta est i Mars månad år 
1475. I slutet af andra delen uppgif
ves denna vocabulorum materia vara
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författad af domino Gherardo de schlie
ren Cancellario Illustrissimi ducis C/i- 
vensis, tryckt i Coin ocli ' finita" år 1477. 
(Att detta årtal utmärker tiden då boken 
blef färdigtryckt, är klart; del förra an
går därför liden då arbetet var färdigt 
i handskrift, ty orden compléta est kun
na ej betyda att tryckningen då blif- 
vil börjad, och påstått i två år, såsom 
Richey antagit. Här finnas under o. 
Baseler åtskilliga synonymer, och äfven 
det Lat. pugio, men icke den af Ih. 
anförda öfvs., hvilken däremot läses i 
andra delen under Pugio. Richey med
delar en förteckning på en del af de 
i delta lexicon upptagna T. ord, men 
förbigår baseler. — Det exemplar af 
denna bok som Ih. egde 1. begagnade 
finnes icke i något af de Svenska Uni- 
versitets-bibliolhekerna, k, så vidt kändt 
är, J någon annan offentlig Svensk bok
samling.

Biærgha. R-t (I. 207) anmärker: ”i 
gloss, till iagarne är skildt mellan biær
gha, byrghia (berga) och biærghas (ar
beta), hvarför det i några handskrif
ter af yngre YGL. begagnade biærgher 
ansetts felaktigt, och föreställa biærgs; 
men då böjningen för biærgha och 
biærghas är den samma, och bemärkel
sen för dem så närstående, att man ej 
alltid vet hvilkendera som är den e- 
gentliga, så lärer en gränsskilnad icke 
med säkerhet kunna uppdragas”. Mäl- 
lan biærgha och byrghia, har jag dock 
ej gjort annan skilnad än den ortho- 
grafiska, som härrör af olikhet i ut
talet på olika orter, och är orsaken 
därtill, att ordet under de former, hvari 
det vanligen förekommer i de särskil
da Iagarne, är upptaget i de dit höran
de gl:na (likasom förhållandet är med 
det här nästföregående ordet biærgh), 
utan att därför i gl:na mera är skildt 
mällan biærgha och byrghia än t. ex.

mällan biargh och bærgh &c.; däremot 
är i gl:na hänvisadt från biærgha till 
byrghia och tvärtom (likasom t. ex. i 
ÜG. från biærgh till biargh), hvarige- 
nom tillräckligen tydligt lillkännagifves 
att här icke äro två särskilda ord; i 
VM. är bærgha upptaget under byrghia; 
och i ME. äro under biærgha de ställen 
anmärkta, där ordet skrifves byrghia. 
Mällan biærgha och biærghas är däre
mot den skilnad, hvilken icke häller 
kan nekas, att det ena är v. a. och det 
andra v. dep., men ingen människa kan 
därför Ivifla på att detta dep. kommer 
af v. a. biærgha. Att i gl. till U. biær
ghas står på sitt ställe, då däremot 
biærgha är hänvisadt till byrghia, kom
mer däraf, att detta dep. hvarken i U. 
1., så vidt jag vet, på något annat ställe 
skrifves byrghias; men vid byrghia är 
dock hänvisadt till biærghas, likasom 
tvärtom; af samma skäl äro i SM:s gl. 
biærghas och byrghia upptagna hvart 
för sig; och likaså är i VG:s gl. dep. 
för sig upptaget, fastän det där hade 
kunnat upptagas under biærgha; alt ej 
så skett, hvilket ej har att göra med 
den förmenta skilnaden mällan biærgha 
och byrghia, därtill måtte den bestämdt 
afvikande bem:en af detta dep. hafva 
varit anledningen. Att åter biærgher 
i VG. II. K. 52. not. 79. blifvit ansedt 
vara felaktigt, och böra läsas biærghs, 
hör icke häller till den nu afhandlade 
frågan, utan grundar sig blott på det 
enkla och klara förhållandet, att det
ta v. a. annars icke förekommer i 
bem:en arbeta, hvilken är egen för 
den deponentiala formen; felet har tro
ligen varit föranledt däraf, alt en skrif- 
vare, som ej förstod sammanhanget, 
menai att. där måste vara ett v. a., 
emedan därpå följde orden storan 
værkna]). Att slutligen ”böjningen för 
biærgha och biærghas” skulle vara den
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samma, är lika omöjligi som all i all
mänhet ett v. a. och etl v. dep. skulle 
böjas lika; ly hvarken kan præs. biær- 
glier vara af inf. biærghas, eller præs. 
biærgs vara af biærgha; och sup. bur- 
ghiz 1. burghis (för burghits) af biær- 
ghas är lika lätl skild t från burghit 
af biærgha, som i vårl nuvarande språk 
t. ex. slagils af slås är skildt från sla
git af slå. Därför är ock i gl. till U. 
anmärkt, hvad också är klarl, altbnr- 
ghis i V. 10: 2. är skriffel för burghit 
(af den i det föreg. förekommande inf. 
byrghia), om det ej skulle hänföras till 
biærghas, hvilken tydning vore tvun
gen och troligen oriktig.

Blotan. Angående det af R-t (II. 97. 
not.) ytrade och af S-e (s. XXII) uppre
pade påståendet att biotir, G. 4, ej kan 
vara pl. till blotan, hvilket skulle i pl. 
heta blotanir, hvarför skriffel antages 
vara i G:s text, har det blifvit visadt 
i ME. föret. s. XCVII, XCVIII, att, så 
vidt bekant är, Svenska ord på -an al
drig haft pl. på anir, utan i det äldre 
språket på ir (utan an), och i del nya
re på ningar eller ingar. I det utkom
na häftet af Sv. Ak.s ordbok upptagas 
två särskilda ord: afskedspredikan och 
-predikning, af hvilka det förra säges 
vara utan pl.; men sanna förhållandet 
är alt predikan heter i pl. prediknin
gar, och likasom det förra ordet ej har 
annan pl., så har del senare ej annan 
sing, än den på an; också har någon 
auktoritet för den föregifna sing, på 
ning ej kunnat anföras, huru godt man 
annars haft om de mest orimliga auk
toriteter. Möjligheten af ett skriffel 
på anf. st. i G. kan visserligen lika litet 
nekas som alt skriffel äro möjliga på 
hvilket annat ställe som hälsl; men skrif
fel får icke därför onödigtvis antagas 
såsom verkligt. — Till förekommande 
af misförstånd må tilläggas den anmärk

ning, att af den nämnda pl. på ingar 
blifvit bildad en särskild sing, endast 
till bruk vid sammansättningar, och 
sålunda kan man säga predikningssam- 
ling likasom verkningskrets, fordrings- 
egare, ansökningstid &c.; men prediko 
i åtskilliga sammansättningar (prediko
ämbete &c.) är en gen. af inf. predika, 
och predikstol är sammandraget af pre- 
dikostol (jfr. At, s. 789 ofvf.).

Bo land, rad. 3 efter 42. tillägges: ed. 
1829, II. s. 324, 326.

Bolsmærki. Homeyer, sid. 14 anf. skrift 
s. 348, anför, såsom af mig meddeladt, 
att ”während früher die initialen an bei
den seiten des boimerke standen, wer
den sie nun allein den thieren aufge
prägt, den steinen, pfählen aufgesetzt”. 
Denna uppgift beror dock på inisför- 
stånd. Jag hade (i bref af den 25 Maj 
1853) särskild) angående Skåne skrif- 
vit : ,:I Skåne voro egentligen bomär
ken allmänt brukliga så länge byarne 
lågo i byalag (såsom det beskrifves i 
de gamla lagarne); men genoin de i se
nare tider skedda skiften, eller delnin
gar af by ns egor mällan de särskilda 
gårdarne, hafva dessa märken, lika med 
själfva byalagen, nästan alldeles för
svunnit. Men enligt uppgift som jag 
erhållit från en ej långt från Lund be
lägen by (Borgeby), som ännu är oskift, 
brukas där ännu bomärken i sin gamla 
form. Hvart hemman (särskild gård) 
har där sitt märke, bibehållet från äl
dre tider, då hemmanen icke voro nu- 
mererade; och som detta märke är obe
roende af egarens namn, kan det icke 
bestå i initialbokstäfver. Vid namns 
undertecknande sattes fordom detta 
märke i midten, och namnets initialer 
(1. det som nu kallas bomärke) på öm
se sidor därom; sålunda voro både (ge
nom det senare märket) personens namn 
och (genom det förra) gården där han

100Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XII!.
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bodde, betecknade. Ännu sättas såda
na gamla bomärken på plogar, spadar 
m. m., och inbrännas på kreatur; till och 
med utskäras de i grästorfvorna vid 
vägen, (ill alt utmärka hemmanens väg
hållnings- och stängselskyldighet.”

Bordklapp. De i ordboken anförda 
nu brukliga benämningarne tre- och 
fembordabåt förklara det som i N. la
gar (NGL. I. 252, 330) säges om skepp 
som har 9 alnar lång köl och 1IH bord 
frå kili hvårn veg, hvilket visar att Isl. 
borÖ, likasom det Svenska bord, icke 
allenast betydt ett fartygs sida (hvaraf 
stjornboröi, bnkborÖi, styrbord, babord), 
utan äfven de särskilda öfver hvarandra 
på ömse sidor om kölen sammanfogade 
plankor, som utgöra fartygets sidor.

Brostræde. Med det som vid d. o. 
blifvit anfördt, kan jämföras en anmärk
ning som läses i en senare ulgifven 
skrift af O. Nielsen, Kjöbenhavn i mid- 
delalderen, Köpenh. 1877, s. 302, 303: 
”gaders brolægning omtales icke i den
ne period, undlagen den der 1518 ske
de foran raadhusef... Det er rimeligt 
at man icke skulde brolægge hele ga- 
den foran sin grund, men kun fortoget”.

Brötar tak, i slutet, efter 224. tilläg- 
ges II. 263.

Bælskin. De skinn af tre olika slag, 
hvilka i VM. nämnas såsom olika slag 
af skatter, gifva anledning till den slut
sats, att namnet Skinnskattebärg här
leder sig från de skatter som fordom 
i Västmanland utgingo i skinn; hvilken 
slutsats kan synas förfalla då det är 
bekant att samma bärgslags gamla namn 
varit Skinnsäckebärg (se Grau, Be- 
skrifn. öfver Västmanland s. 506) ; men 
just detta gamla namn gifver anledning 
till förklaring af o. b., ty det är san
nolikt att btelskin är skrifvet för baelg- 
skin (af bælgher, säck), och betyder 
skinn som användes till förfärdigande

af säckar. Äfven Locc. härleder d. o. 
från bælgher; och Ver., som antager 
alt det betyder ”oxehud, af bäla, mu- 
ffirev, hvilket är uppenbart orimligt, 
tillägger dock: ”vore det skrifvet bælg- 
skinn, så vore det skinn att göra säc
kar af”; men uteslutandet af en bok- 
staf, likasom af g i d. o., är en myc
ket. vanlig sak. De säckar som för
färdigades af dessa skinn, voro för
modligen ämnade till något bruk under 
ledingarne (såsom till förvarande af mat
varor), fastän de icke endast erlades 
såsom skatt de åren då leding utgick, 
såsom förhållandet troligen var med 
ledungs skin; att däremot vighra man
na skin, en skatt af alla vapenföra män, 
endast erlades då leding ej utgick, kan 
slutas af stadgandet alt dessa skinn, 
sannolikt af vilda djur som dödades i 
jagt, skulle utgifvas mæjan laghjingin 
æru i sama J>riJ>imige (jfr. Skin); hvarmed 
kan jfs. det som säges om de blaskorin 
skin som skulle utgifvas såsom skatt af 
hvariuin buglia, o : hvar jägare i urna .. 
ok Jær norÿan fore, från hvilken nordli
gaste del af landet ingen leding utgick, H. 
Kg. 7; jfr. Boghi, Blaskorin, lejmngslami.

Böta värjer. Till de anf. ställena i 
de N. lagarne, där det handlas om att 
gera och brenna vita, bör läggas NGL. 
II. 201, 202.

Dana arver. Detta ords härledning 
från dan, gen. danar, antages äfven i 
det i gl. till U. citerade stället i NS:s 
gl., och finnes redan i den af Schle
gel anf. disp, af O. H. Vidalin De usa 
linguce Island. &c., Köpenh. 1786; men 
Schlegel föredrager den gamla up
penbart oriktiga härledningen från dåinn. 
C. A. Juel, disp. Om Dana-arf, Upsala 
1851, s. 20, säger att den i gl. till VG. yt- 
rade tvekan om den rätta härledningen af 
o. dana arver endast kan ”förklaras ur 
någon tillfällig obekantskap så väl med
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Vid alins skrift som med detta ställe i 
Schlegels anmärkningar’1. Detta är så 
mycket märkligare, som nämnda ställe är 
citeradt just i den anf. artiklen i gl. vid 
VG., där således denne förf. kunnat där
med göra en ”tillfällig” bekantskap.

Deghia. I Norge hafva deigja och 
seta fordom varit titlar som tillhört de 
förnämsta af trälinnorna; se Sæta 2.

Dak. Det glossarium, hvarur det i 
ordboken anf. Agrip är hämtadt, är se
dan tryckt med titel: Skyringar yfir 
fornyriSi lögbokar peirrar, er Jônsbôk 
kallast, samdar af Pali lögmanni Vi
dalin, Reykjavik 1854. Det ifrågava
rande ytrandet af Vidalin läses här, 
med någon olikhet, s. 115, 116. Det 
anmärkta ordet beck i Jonsb., hvilket 
enligt gamla hss. bör vara dokk, qvar- 
sfår ännu i den af Sveinn Skülason 
1858 under titel Löybok Magniisar ko
nungs Lagabcetis handa lslendingum 
&c. utgifna edition af denna lag, hvil- 
ken edition endast är ett aftryck af den 
gamla upplagan (af 1578).

Falla, 9). Att præs. fals, 1. falz, så
som det merendels skrifves, ursprung
ligen kommit af en infin. fallas, såsom 
dep. af falla, och ej varit pass. af fæl- 
la, kan slutas dels af åtskilliga liknan
de Isl. talesätt, dels af impf. Hollis, 
hvilken ej utan anomali kunnat kom
ma af fælla (jfr. EJ., Fr. och Cl-V. Ordb. 
o. falla; R-t I. 466-7); och detta är or
saken därtill, att fals &c., ehuru lagar- 
nes författare troligen ej därvid tänkt 
sig annat än pass. af falla, här måst 
hänföras till en inf. fallas, som dock, 
då den någon gång förekommer, kan 
vara skrifven för fællas, likasom det i 
allm. är mycket vanligt att a är skrif- 
vet i st. f. æ. I ME. har väl detta falz, 
hvilket man hade varit van att se i de 
äldre lagarne, fått qvarstå; men man 
kan dock vara viss att vid den tiden

(i medlet af 14:de årh.) det icke föll 
någon in att tvifla på att detta var pass. 
af fælla, likasom værs af væria; och så 
har i den icke mycket yngre St. me
ningen säkerligen varit att öfverallt 
ändra falz till fælz, ehuru det förra kom
mit att på en del ställen qvarstå (li
kasom för öfrigt, såsom redan är an
märkt, i hss. a mycket ofta förekom
mer i st. f. æ); och med denna ändring 
hafva den tidens skrifvare ej blott 
”trott sig göra väl” (R-t IV. 170), u- 
tan i själfva verket gjort alldeles rätt; 
likasom det ej kan annat än anses som 
rätt att i Chr. den gamla formen falz 
nästan alldeles försvunnit, då ingen män
niska vid d. o. tänkte på annat än ett 
pass. af fælla.

Flokker, 1) I Ä. GulL. säges att det 
heter ilokkr er V inenn ero saman at 
fæsta koste (o: minst fäm), 1. V menn 
æSa fini lleiri [NGL. I. 61, 64), hvilket 
således enligt nämnda lag är ordets ju
ridiska bem.

Fordeÿskieper. I Grg. Fs. I. s. 23 för
klaras det vara fordæs skapir ef majir 
gérir i orÖiini siiitnn ej»a fiolkyngi (o: 
med ord 1. trollkonster) sott ejia bana 
fe ejia maunnum. Borglh. ChrR., NGL. 
I. 351, säger om detta brott och om 
bevis mot den anklagade: su er for- 
dæfia værst er fircr gerer ku eöa kal- 
ve kono eöa barne, en ef fordæÔo skapr 
værÔr funnin i bæôiiini eÖa bolstrom 
manna hor eÖa frauÖa fötr (= hår eller 
paddfötter, jfr. Fr. o. frauÖi) manna næghl 
eAa Ja lnti er vener ÿikkia till gærnin- 
ga Jia ma &c. Jfr. Troldomber.

Forskialamaper. Då S-s (Schreve- 
lius), s. 57 anf. st. s. 388. not., uppgifver 
alt i Lat. gl. vid VG. säges att o. pro
locutor alltid bör öfvs:s med härads- 
höfding, så är detta, såsom hvar och 
en kan se, alldeles ogrundadt. Mot
satsen står dessutom tydligen att läsa
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i Addenda vid ÖG. s. 403. Alt, såsom 
S-s anlager såsom säkert, häradshöf- 
dingen vanligtvis var prolocutor, li
kasom hans mening synes vara alt här
med antingen skulle förslås härads- 
höfdingen 1. lagmannen, kan ej hafva 
annan grund än LL:nes senare slad- 
ganden, hvilka af S-s oriktigt blifvit 
hänförda (ill äldre lider.

Foster. R-t (III. 276-7) tror folster 
vara elt särskild! ord, hvilket han här
leder från fela, dölja, och anser ur
sprungligen beteckna ”den i moderlif- 
vet gömda lifsfrukten”; en förklaring 
som dock så mycket mindre kan an
tagas, som folster aldrig, så vidt jag 
vet, förekommer annorlunda än som 
en orlhografisk variant af o. foster, 
hvars bem. af en i moderlifvet gömd 
lifsfrukt (fetus) helt och hållet lillhör 
det nyare språket, då del däremot ur
sprungligen betydt uppfödandet och upp
fostrandet af en redan i ljuset fram
kommen afföda, hvilken bem. ock igen- 
finnes i de motsvarande Isl. och AS. 
orden och alla dilhörande sammansatta 
och härledda ord. Elt slående bevis 
härpå är att sammansättningarne fo
stermoder och fosterbarn äfven i vårt 
nuvarande språk, där stammordet an
nars, som sagdt är, ändrat bem., just 
uttrycka alt barnet uppfödes och upp
fostras af qvinnan, men icke varit hen
nes lifsfrukt såsom ett verkligt barn; 
och benämningen fosterfader, likasom 
fosterbarn i förhållande till fosterfadren, 
skulle, enligt den nämnda härledningen, 
vara uppenbart orimlig.

Ful, 2) Här må äfven ur de N. la- 
garne anföras: ef hon 1. han vterörful 
(at iarne), o: bränd vid järnbörden, )( 
ef hon 1. han værÔr (at iarne) skir, NGL. 
I. 130, 351, 362, 419 (på sista stället står 
full).

Fse, 1) Utan tvifvel är äfven Lat.

Gen.

peculium och pecunia beslägtadt med 
peeu.

Faest, 1) S-s (förut sid. 57 auf. st. s. 
386-7 not. 3) anmärker att ”det icke är 
mera skäl hvarför o. faest, när det bru
kas om trolofning, skall betyda själfva 
aftalet, än när ordet brukas om köp 
och förpantning”. Härvid erinras att
0. faest, nu fästning, just betyder gif- 
termålsaftalels stadfästelse, på hvilken 
grundar sig den fortfarande förbindel
sen mällan fäsfehjonen, och lika litet 
är d. s. som ”själfva aftalet”, som faest 
i fråga om köp 1. förpantning, betyder 
själfva köpet 1. förpantningen ; så kan 
t. ex., då det heter: faest komber a ma- 
lit, ÖG. G. 10: 2, den faest som skall till
komma, ej betyda d. s. som malit (o: 
giftermålsaftalet) som därmed skall stad
fästas; och likaså tydligt är faest skildt 
från köp då det säges: han skilde firi 
fæst Jæs köps, ÖG. ES. 4: pr. Hvad an
går orden Ja vari Jaet ajal faest, ÖG. 
ES. 16: pr., så är deras mening förkla
rad vid o. ajal faest.

För, adj. W-k (öfvs. s. 10 not. 6) lå
ter veta att firi på anf. st. i VG. ”in
galunda” kan vara adj., utan är ”helt 
enkelt” prepos. ”firi, framför (ett ställe), 
för (d. ä. till skydd för)”. Det är att 
beklaga att W-k på många ställen mis- 
förstått mycket enklare saker än denna, 
såsom då på samma sida slikt korn, VG.
1. FB. 2, öfvs:s med ”så mycket säd”, en 
tydning, hvars oriktighet vid första ögon
kastet är uppenbar, och som dessutom 
af sammanhanget med det följ. på s. 
st. finnes vara alldeles orimlig. Ett 
annat prof af W-ks förmåga att ”helt 
enkelt” öfvs.a, anföres nedf. under o. 
hvar.

Gen, f. s. 225 sp. 2 rad. 11. efter Sk.* 
lillägges : hvær arf gange g. andrum arvc, 
arfven anses likasom qvittade mot hvar
andra, Sk.*
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(ill}», m. Då i edsformuläret sva se 
mær g. holler, bijiia sær sva g. hiillan 
&c. (se Halder, Vat, Vatter), den äldre 
VG. har hol både i nom. och acc., för
klarar L. F. Lkffler, Hedniska eds- 
formulär i äldre FGL.*), detla så, alt 
o. gu]j är n. pl. (se Guj>, n.), och att 
således detta är ett gammalt hedniskt 
edsformulär, hvaraf vigliga slutsatser 
dragas. Att o. gujl, som under heden
domen betecknade flera förmenta gu
dar af båda könen, och därför var neutr., 
vid christendomens införande undergick 
en förändring, är helt naturligt, likasom 
att denna förändring icke skedde all
deles på en gång; del är därför väl 
möjligt att ordets gamla form bibehål
lit sig i vissa formulæ solemnes, och 
äfven i de nämnda edsformulärerna, 
utan att någon människa därvid tänkte 
på hedniska gudar, likasom den i Holl., 
plalt-T. och Eng. ännu bibehållna for
men god, i afseende på bem:en ej står 
i någon förbindelse med Isl. goö; och 
så förekommer i Isl:n icke allenast goö, 
m. för gnÖ, och guö, n. for goö (se EJ.), 
ulan ock, såsom äfven Hr. L. anmärker, 
i Grg. Fs. I. 192, och på flera ställen 
i de N. lagarne, finnes goj), n. i hem. 
af de christnas Gud. Utan att antaga 
att o. gu}» i det ifrågavarande samman
hanget är n., vore det tillräckligt att 
i afseende på de saknade adj.-ändel- 
serna er och an erinra att redan i vå
ra äldsta hss. dylika casus-ändelser bör
jat att icke alltid noga iakttagas; hvar- 
till kommer att då man lägger så stor 
vigt på de nämnda ändelserna, borde 
man ock betänka att om guÿ vore pl.,

*) Denna skrift, som för längre tid sedan af 
förf. blifvit mig benäget meddelad, uppta
ger s. 149-160 af en bok, där hon varit 
ämnad att införas, men hvilken, så vidt jag 
vet, ännu (i Augusti 1877) icke af trycket ut
kommit.

skulle det heta: sva sen mær g. hol, och 
ej sva se &c. (se Vat, Vatter). I allt 
fall kan man tryggt påstå att del omöj
ligen kan antagas att de i VG. före- 
skrifna ederna skulle hafva inefattat 
ett verkligt anropande af ”de hedniska 
gudamagterna” (anf. st. s. 158).

Guÿsivalagh. De förhållanden som 
räknas till andelig skyldskap, uppgifvas 
ej lika i alla lagar, hvilkol troligen här
rör af olika fall, som på olika orter 
inträffat; se t. ex. Grg. Fs. I. 47, 62, 158; 
NGL. I. 16, 150; If. 323, 335, 376.

Han, pron. pers. Till de anf. exemp
len af gen. hans, som ej må förblan
das med det däraf uppkomna pron. 
poss., bör läggas hans olovandes, ulan 
af honom gifvet lof, ÖG. B. 26:2; jfr. 
oloyfis sins husbonda, oloyfis hinum, G. 
56: pr; 35: pr.

Hofÿa. Att orden h. e]) på de i ord
boken anf. ställen skulle betyda alt hä- 
radshöfdingen, lagmannen 1. rådet må
ste deltaga i eden såsom själfve svär
jande (såsom H-e Om nämnden, s. 58, 
59), med förkastande af min ”icke rik
tiga” öfversättning af d. o., påstår, är 
orimligt, äfven därför att den som hof- 
dade eden då skulle nödvändigt hafva 
varit af samma tanke som nämnden, 
1. ock varit tvungen att svärja med hen
ne äfven tvärt emot sin öfvertygel- 
se; t. ex. då i VG. II. Add. 11: 13-15. sä- 
ges : hæraÿshofÿinge hofÿe eÿen ok si- 
]»an sværi hvar vætte sins læstom (jfr. 
ME. och Ghr. anf. st.), hvarigenom hä- 
radshöfdingens handling (att hofÿa ejiin) 
på ett temligen begripligt sätt skiljes 
från nämndens, som sedan skulle sværia, 
och fria 1. fälla den anklagade, likasom 
då i VG. III. 122. säges att hærajishôf- 
Jiinge skal sværia ensamin firi hærajts 
næmpdene, så skulle detta betyda att 
häradshöfdingen svor med nämnden, och 
således måste svärja så som nämnden
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fann för godl! Ragvalds ”dåliga” öfvs. *), 
som har moderabit, formabitär dock 
ej öfverallt, icke häller här, så ”dålig” 
som dylika lagtolkningar. — Då i VG.
II. Add. 7:27, angående samma slags 
mål som i III. 122, stadgas: hærajshof- 
Jingi hofje ejen siælver, har detta 
afseende därpå, att annars (II. Forn. 47;
III. 61.) det stadgande förekommer, att 
målsegaren var närmast alt stava för 
svaranden.

Huvii Jbani. Isl. höfuöbani, IiöfuÖsba-
ni brukas i bem. af ord 1. gärningar 
hvarigenom någon själf vållar sin död 
till följd af hämnd; såsom exempel hvar
på må anföras: ek kann segja Jir at 
Jetta er Jinn höfutübani, Flôamanna s. 
cap. 18, i Forn sogar, utg. af Vigfiisson 
och Möbius, Leipzig 1860, s. 138. Jfr. 
Cl-V. s. 307, där till och med tunga 
er h. anförs såsom ett talesätt 1. ord
språk (saying); utan att det dock upp- 
gifves livad detta skall betyda. Då jag 
icke känner att det Isl. ordet varit bru- 
kadt i eg. bem. af dråpare, såsom BH. 
öfvs:r, finner jag orden tunga h., i U. 
böra öfvs:s: tuugan är orsaken till hans 
död, a: han har sin egen tunga 1. sitt 
förolämpande tal att skylla för sin död, 
hvilket i allt fall är tydliga meningen 
af de anf. orden; och samma mening, 
ehuru på ett oegentligt sätt uttryckt, 
måste ligga i de nästföreg.: glöpa ©r- 
Ja værster (se Værri).

Ilujsverf. Då senare delen af d. o. 
synes vara samma ord som svarf, hvil—
*) Man finner lätt att det står hvar och en 

fritt, som ej läst mitt företal till ME. s. 
LVIII-LX, XCI, XCII (och bland H-es lär
jungar lära icke vara många som sett detta 
företal), att tro att jag varit nog enfaldig 
att hålla nämnda öfvs. för god, och att det 
först varit Hr. H-e som, med den honom 
egna lätthet att dömma om hvad som är ”rik
tigt” eller icke, upptäckt den ”dåliga” be
skaffenheten af Ragvalds arbete.

ket ingår i sammansätlningarne kiolsvarf 
&c., torde h. eg. betyda hudens ska
dande, 1. mindre sår hvarigenom en
dast huden blifvit skadad.

Hvar, pron. 1) hvilken. R-t (I. 331; 
II. 504; IV. 302) misförsfår VG. I. R. 5: 
pr., då han tror att sigher hör till Jæt 
och koj till Ju; och V-k {Öfvs. s. 8, 
9) öfvs:r: ”eho det är; säger han, att 
du så kallade honom, (i det han för
klarar): jag tager vitnen” &c., och til
lägger i not: ”ordagrannt: hvem som 
det, säger han, du kallade honom”, hvar
på följa anmärkningar vid texten, pas
sande till de meningslösa öfvsrne; de 
motsvarande orden i §. 2. öfvs:as: ”hvem 
(det är), som du så kallade, (säger han): 
jag tager vitnen” &c. Orden i pr. lyda 
så : kalker ma Jær man hykkiulmrlp 
har ær Jæt sighir han Ju koj han iak 
skyrskutæ &c., o: kallar man en annan 
hundhvalp, ”hvem är det” (som du kal
lar så), säger han (n. den andre) ; ”du”, 
sade han (n. den förste); efter denna 
förklaring tager den skymfade vitnen 
på oqvädinsordet. Ett dylikt samtal 
följer på det skymfliga tillmäle som §. 
2. omnämner.

Hvarin. Att gamla ordformer och ta
lesätt i senare tider blifvit af okunnig
het misförstådda, orätt brukade 1. så
som i sig själfva oriktiga förkastade, 
är icke ovanligt. Här må först såsom 
exempel anmärkas det nu mycket bruk
liga o. hvarje, som ej är annat än dat. 
f. af hvar, men nu allmänt, ehuru orik
tigt, brukas utan åtskilnad af genus och 
casus. Så får man ej sällan se huru 
okunnigheten, då hon vill visa sig lärd, 
skrifver t. ex. annor man, fastän annor 
är fem.**); och huru i nya bibelöfver-

**) Så läses ”åt annor man”, där således nomin. 
fem. annor skall föreställa dat. m., i Me
liks ytterligare ”beriktigade” öfvs. af Den
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sättningar Ilerran och Herranom idke- 
ligen brukas utan minsta aning därom, 
alt det ena är acc. och det andra dat. 
1. abl., mycket annat dylikt att förliga. 
Jfr. / bibelöfv er sättningsfrågan, An
märkningar utq. af C. Olbers, s. 50 o. 
f., 213-215, 221-224.

Karlgilder. Angående förhållandet 
mällan mark karlgild 1. væghin och köp- 
gild 1. tald, se vidare mina Jur. afh. s. 
72 o. f., där, i anledning af de 40 mar
ker som edsöresbrytaren, då han fick 
fred, skulle bö(a till konungen, före
komma beräkningar angående hvad de 
särskilda i lagarne omlalade marker 
kunna anses utgöra i det nya Svenska 
myntet, hvarvid dock är anmärkt att 
skilnaden mällan den vägna marken och 
den gångbara pänningmarken i själf- 
va verket kan hafva varit större än 
den skulle vara enligt lagarne, hvilkas 
bestämmelser i denna del redan kun
na hafva blifvit genom myntets fort
gående försämring i verkligheten än
drade. Hvad som härom i mina år 1836 
tryckta afhandlingar blifvit sagdt, må 
jfs. med det 1840 tryckta 2:dra b. af 
N-ms Bidrag till den Svenska sam
hällsförfattningens historia, s. 381 o. f., 
och särdeles det som jag med tillämp
ning på de 40 markerna anfört s. 74, 
75, hvilket allt står att läsa siffra för 
siffra hos N-m s. 381, där dock belop
pet i Ryskt mynt är (illagdt.

Riolsvarf, Kullsvarf, Kulsvarf. Om 
man finge sätta tro till de i företalet 
omnämnda Bidrag till en ordbok öfver 
landskapslagarne, skulle dessa ord va
ra trestafviga, af kiol, gen. kiols, &c., 
n, negativ partikel, och arf; de betyd
de således att ”arftägt icke blifver utaf” 
för den som annars skulle vara arf-

heliga skrift, 3 Mos. 2?: 20, och anm. vid 
Ruth. 4: 3.

vinge. Då senare delen af dessa ord, 
svarf, numera måste anses som med 
temlig visshet känd, är det icke värdt 
att härom tvista; det må dock anmär
kas att det lätteligen faller livar och 
en in vid första ögonkastet, att dessa 
ord kunde synas vara sammansättnin
gar af arf, men hvar och en som för
står att härom dömma, finner snart att 
elt sådant antagande icke bär sig, och 
att den nu uppfunna uttydningen en
dast kunde gälla som ett skämt, ehuru 
det väl vore möjligt att man vid den 
ordlek, som tydligen ligger till grund 
för sammanställningen af de tre icke 
allenast allittererande och nästau lika 
ljudande, utan ock i afseende på bein:en 
nära beslägtade orden, äfven velat låta 
likasom ett echo af ordet arf följa med. 
Ehuru således den nya uttydningen af 
de anförda orden i sig själf icke för- 
tjenar någon allvarsam uppmärksam
het, är dock beviset för denna upptäckt 
väl värdt att omnämna såsom på sitt 
sätt märkvärdigt. Detta bevis är kort 
och godt: emedan i de ifrågavarande 
orden ”finnas tre vokaler, måste or
den också ega tre stafvelser”. Antin
gen vet förf:n således icke, 1. vill han 
att läsaren icke skall veta att den gamla 
skriften icke känner den i senare tider 
antagna skilnaden mällan u som vokal 
och v som konsonant, hvaraf det kom
mer att somliga gamla hss. hafva u 
och v om hvarandra, andra bruka me
rendels u, andra åter mest v, allt ulan 
skilnad mällan vokal och konsonant; 
så brukar den äldsta hs:en af ÖG. (ef
ter hvilken de ifrågavarande orden äro 
aftryckta) merendels u, t. ex. i samma 
flock där dessa ord finnas, läses uara, 
ærua, arui, uita, huat, nitnuui, huilikit, 
nakuat, suæria &c., och icke en enda 
gång v; två af dessa ord skulle då va
ra fyrstafviga, huat tvåstafvigf, och de
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öfriga (liara &c.) trestafviga *). Detta 
har icke en gång den som skrifvit lag
boken velal, ty då han, såsom det var 
högst vanligl med sammansatla ord, fle
ra gånger (äfven i ind. 6.) skref de i- 
frågavarande orden delade, visle han 
ej af mera än två slafvelser, då den 
senare alltid blef siiarf och icke arf, 
och s således ej kunde höra till förra 
stafvelsen; men skrifvaren, lär man in
vända, begick häri ett fel, och delta 
får väl ursäktas därmed, att den stora 
upptäckten af ordens ursprung och e- 
gentliga bem. icke medhanns förr än 
600 år senare; att det emedlertid må
ste hafva varit ett fel, är tydligt däraf, 
att — vår förf. icke vet hvad svarf 
skulle kunna betyda.

Kolbræima. Straffet att förstöra grof- 
va brottslingars hus var i forntiden, 
åtminstone i andra länder, icke all
deles ovanligt (se Cal. Opp. I. 302, 303 ; 
Gr. RA. 730; Strinnholm, Sv. folk. hist. 
I. 485, 486), och var således icke ett 
nytt påfund af den Konung, som be
rättas hafva blifvil kallad k., men han 
torde hafva varit den siste i Sverige, 
som lät verkställa detta straff. Ännu 
i senare tider liar det händt att då en 
för politiskt brott förhatlig man blifvit 
dömd att mista lif och gods, hans hus 
blifvit nedrifvet; så skedde i Köpen
hamn med Korfits Ulfelds på den se
dan så kallade Ulfelds plats (nu Graa- 
brödre torv), belägna hus. Enligt en 
i Köpenhamn gångbar sägen skulle sam
ma förhållande hafva varit med det hus, 
där den jämte Struensee år 1772 af- 
rättade Grefve Enevold Brandt bodde 
(nu N:r 63 vid Store Kongens gade); 
på Struensees minne kunde en sådan

*) Efter denne förf:s sätt att räkna stafvel- 
ser skulle t. ex. de Fr. orden qui, quoi, 
quoique vara 2-, 3- och 5-stafviga.

hämnd ej komma i fråga emedan han 
bodde på Chrisliansborgs slott, hvilken 
ej många år förut med stor kostnad 
uppförda byggnad dock 22 år därefter 
(1794) blef förstörd genom en inom 
slottet uppkommen vådeld. På den plats 
där Brandt bodde har ända till för någ
ra år sedan stått gamla trän invid ga
tan, hvilka äfven kunde vifna att tom
ten åt gatan länge hade varit obebygd, 
och detta kan, möjligen med stöd af 
det kända säkra förhållandet med Ul
felds hus, hafva föranledt den öfver- 
tygelse, alt Brandts hus blifvit till följd 
af hans begångna brott nedrifvet, hvar- 
vid till yttermera visso blifvil fogad den 
bestämmelse, att platsen ej skulle få 
bebyggas förr än efter 100 års för
lopp. Men delta är alldeles ogrundadt. 
Väl inehåller den af en förordnad ”In- 
qvisitions-commission” den 25 April 1772 
afsagda och af K. Christian två dagar 
därefter stadfästade dom, att Brandt 
skulle mista lif, ära och gods, till följd 
hvaraf inte hinder hade varit alt låta 
rifva ned ett af honom lika med hans 
öfriga egendom förverkad! hus; men 
det ifrågavarande huset tillhörde aldrig 
Brandt, och kunde således icke af nämn
da anledning blifva nedrifvet; möjligtvis 
har det, likasom Christiansborgs slott, 
ej långt efter Brandts död blifvit ge
nom brand förstördt; tomten har ock, 
äfven efter nämnda lid, beständigt va
rit i enskild ego. Men visst är det att 
Brandt bodde på den ifrågavarande plat
sen, och att denna, åt nämnda gata, så 
långt tillbaka som någon nu lefvande 
människa minnes, varit obebygd, än
da till år 1876 (således 104 år efter 
Brandts död), då ett hus där uppför
des, som nu utmärker sig såsom det 
prydligaste vid den gatan. — Jag har 
ansett mig böra söka att vinna säker 
kännedom om de omständigheter som
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kunde Ijena till upplysning om sanna 
förhållandet i den nu omtalade saken, 
enär det icke var utan vigt för histo
rien om det ifrågavarande slraffet, att 
kunna utreda huru härmed förhöll sig; 
och om detta ej nu skedde, kunde det 
snart blifva omöjligt att göra det, och 
så kunde en hittills bland det olärda 
folket muntligen fortplantad blott på 
inbillningar grundad sägen en dag af en 
lärd man offentligen framdragas såsom 
en märkvärdig historisk uppläckt, så
som det ulan tvifvel har tillgått i mån
ga andra fall. Jag har ej kunnat ut
röna att några upplysningar i delta äm
ne förut blifvit i skrift meddelade.

Lita. Att Isl. hlita, nöjas med, och 
lita, se &c., äro två särskilda ord, som 
både skrifvas och böjas olika, är klart 
(jfr. R-t III. 283) ; men huruvida denna 
olikhet i ullal, orthografi och böjning- 
är ursprunglig, är ovisst; och då nå
gon sådan olikhet, så vid t kändt är, ej 
funnits i vårt äldre språk, synes ej skäl 
vara att af lita för dess olika bemrers 
skull göra två särskilda ord, i synn. 
som dessa bem:er stå hvarandra gan
ska nära, så att den här under 2 upp
tagna bein:en, som skulle hänföras till 
Isl. Iilita, åtminstone lika mycket när
mar sig till benr.en 1, som till 3. Äfven 
i afseende på N. folkspråket, där o. 
lita i de olika bem:na ännu lefver, an
märker A-n de två olika orden i det 
gamla språket, men tillägger att det nu 
är svårt att skilja det ena från det an
dra; hvilket bevisar att hvarken i ut
tal 1. böjning någon skilnad är dem e- 
mällan.

Lukter. H-e, Om nämnden, s. 17, me
nar att med lukt hæraÿsnæmd i äldre 
VG. betecknas att ”af de tolf af do
maren utsedde nämndemännen egde sva
randen icke att förkasta någon”; hvar- 
emot då i G. 5; pr. säges om den för

hor anklagade qvinnan: væri sik mæj» 
siu mannuin af næmdinni, detta skall be
tyda alt ”hon egde att utlaga hvilka 
sju hon ville ibland dem som domaren 
hade utsett, för alt med dem såsom 
edgärdsmän bekräfta sin försäkran om 
oskuld”, och ”fill den tolkningen, att 
nämnden omröslade och att den an
klagade frikändes om minst sju togo 
hennes parti, gifva lagens ord icke rin
gaste anledning”. Enligt yngre VG. 
har däremot skilnaden mällan lukt 
häradsnämnd och sju män af nämnden 
blifvit ”en skilnad mällan en och samma 
nämnds enhällighet och pluralitet” (s. 
37). Förfin har således i benämningen 
lukt hæraÿsnænid icke allenast upptäckt 
den betydelsen, att svaranden icke egde 
att förkasta någon af nämndemännen, 
ulan ock att nämndens ytrande måste 
vara enhälligt, och han lär således här 
halva igenfunnit den lag, att nämnden 
hölls inestängd svältande ända till dess 
att alla blefvo ense, om del ej var med 
något annat slags våld som han menar 
att ”svaranden måste förmå dem 
(nämndens medlemmar) alle samman 
att svärja å hans oskuld”! (s. 28). Om 
allt detta kan man säga att det är ro
maner, h var till ”lagens ord icke gifva 
ringaste anledning”. Finge man på det 
sättet tolka lagar, kunde man med dem 
bevisa allt hvad man behagade.

Læn, 1) Det som i ordboken är sagdt 
om de högre ämbetsmännen, som hade 
sitt säte på ett af Uppsalaödsgodsen, ve- 
derlägges icke af det som i VG. II. M. 8. 
säges om nämnda gods (H-e s. 60); det 
uppgifna förhållandet är vida säkrare 
och klarare än den obestämda bem:en 
af o. veta (jfr. Veta); om ock d. o. kan 
rätteligen öfvs:s ined förläna, måste där
med menas en i en fortfarande besitt
ningsrätt bestående förläning, som skul
le betaga en efterkommande konung

101Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.
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hans fria dispositionsrätt öfver ett så
dant gods; då däremot de i lagarne 
omtalade länen voro tjenstlän, från hvil
ka inehafvarne voro skilde så snart ko
nungen skilde dem från de tjenstbefalt- 
ningar som åt dem voro uppdragna; 
och då konungen måste hafva en för
valtare af ifrågavarande gods, så väl 
som en bryti på andra kongsgårdar 
(såsom ock i ÖG. Dr. 14: pr. talas om 
kumings bryti i upsala bo), så är ko
nungens rätt till dessa gods ej minskad 
genom det namn af Isen som har af- 
seende på det åt förvaltaren uppdrag
na inseendet öfver det under hans bo
ställe lydande område. Jfr. mina Jnr. 
afh. s. 32 not. **).

Ni]», f. Fastän ett m. ni]»i, pl. ni]»iar, 
finnes, kan detta f. ni]> omöjligen där
med, 1. med ett m. nijier, förblandas. 
Att d. o. ej igenfinnes i lsl:n (jfr. R-t II. 
44), berättigar lika litet alt stryka ut det
ta som mångfaldiga andra ord. Den på 
flera ställen i ÖG. förekommande tyd
liga dat. ni]»iiiiic är ett bevis, som ej 
kan kullkastas med antagandet af skrif- 
fel på alla dessa ställen, hvartill icke 
häller i något afseende finnes ringaste 
skäl. Och lika litet som t. ex. fiughur- 
tan ni]»ia, ÖG. Æ. 10: 2, kan öfvs:s med: 
fjorton slägter 1. slägtskaper, 1. han ær 
meste ni]»i, med: han är den nästa släg- 
ten, så att ni]»i skulle vara d. s. som 
f. ni]», 1. det nu brukliga o. slägting d. s. 
som f. slägt, likaså litet kan niÿiuni (då 
d. o., såsom många andra, sättes i dat. 
pl. i st. f. sing.) user 1. næster, nära 1. 
närmast i slägt, öfvs:s med: nära 1. när
mast i slägtingar 1. till slägtingar, så 
att iridium i detta sammanhang skulle 
hänföras antingen till ni]»i 1. till ett m. 
ni]»er. Äfven sammansättningarne ni- 
]»ar arf 1. ni]»iar arf, och nijjiar cjier 
(som på några ställen skrifves ni]»ia 
e]»er, då r i ändeisen ar utelemnas, li

kasom i nomin. pl. af ni]»i) måste hän
föras till ni]», ehuru första delen af 
dessa ord, hvad deras bem. i och för 
sig själf betraktad angår, väl kunde 
vara gen. pl. af ni]»i om den alltid 1. 
åtminstone merendels vore skrifven utan 
r, hvilket icke är förhållandet. Däre
mot då det heter: tve af hænna niÿiuni, 
ÖG. G. 16: pr., niÿium e]»a bryÿrum, G. 
20:13, är detta dat. pl. af ni]»i, och 
tydligt skildt från det förutnämnda o. 
ni]»iuni.

Nor]»an, 3) Till denna bem. af o. n., 
och den motsvarande af o. sunnan, hö
ra namnen nordan skogh och snnnan 
skogli, a: norr 1. söder om skogen (Kol
mården), om hvilka Chr. Kg. I: pr. be
rättar att Svea och Gota land så (for
dom) kallades. Likaså betyda de än
nu brukliga N. namnen nordan- och sun- 
nanfjells, norr och söder om fjällen.

Næind, 2 a) H-e, Om nämnden s. 25, 
26, är benägen att antaga alt nämnden 
redan enligt VG. var ”fast”, 1. icke till— 
sattes för hvart särskiidt mål; hvad 
han bestämdt uppgifver, att ”redan bi
skop Brynolfs förordning af år 1281 
förutsätter en gång för alla tillsatta 
nämndemän”, är emedlerlid, då delta 
skall angå nämnden, alldeles ogrundadt. 
Beviset skall väl vara det, alt där (VG. 
I. Br. 1.) säges: væri sik mæ]> sik ok 
simini næsta granna ok sinum nænidar- 
ntanni: men den här omtalade nämn
demannen var icke ledamot i nämnd, 
ulan en helt annan person än de i det 
föreg. på s. st. omtalade sju nämnde
männen (jfr. o. næmdarmaÿer här näst 
efter). Däremot är det af flera ställen 
där nämnds tillsättande omtalas (I. S. 
2; Bard. 1: pr; p. 6: pr.), tydligt att det
ta skedde för tillfället. Att enligt yng
re VG. ”nämnden blifvit fast, och hen
nes medlemmar därigenom blifvit stän
dige ämbetsmän” (s. 25), anser förfin som
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en gifven sak på grund af sill orik
tiga begrepp om den nämndeman som, 
enligt hvad jag nyss anmärkt, icke var 
ledamot af nämnd. Vidare lärer förfin 
med mycken säkerhet att nämndemän
nen enligt VG. I. ej voro annal än ed- 
gärdsmän, som domaren ställde till den 
anklagades ”förfogande”; del är här ”ej 
nämnden som värjer 1. fäller den an
klagade, ulan den senare värjer sig 
själf med tillhjälp af denna”; ”nämnden 
svär således endast på svarandens upp
fordran och tillsamman med honom”; ”på 
etl ställe heler del väl fællir hana lukt 
hæraÿsnænid, Bar d. 8”, men däraf föl
jer icke ”att nämnden besvor äfven ett 
fällande intyg”, ”i den yngre VGL. är 
förhållandet olika” o. s. v. (s. 20, 27). 
Beviset för denna åsigt beslår däri, att 
det i den äldre VG. heter væria sik 
inæji hæraÿsnæind, likasom væria sik 
mæ]i tylftar e]ie; visserligen heter det 
i VG. II. vanligtvis væri sik mæj» siii 
mannum af næmdinni &c., ”men einäl- 
lanåt. säges nämnden væria ælJer fælla” 
&c., h vari således ”skönjes el t vack
lande mällan det forna uppfattnings- 
sältet... och det senare begreppet” &c. 
(s. 27). Då det nu i VG. II. säges: væ
ri sik mæj» siu mannum af næmdinni, 
så skola orden væri sik icke bevisa d. 
s. som i den äldre VG.; och när i den 
yngre VG. nämnden säges væria æller 
fælla, så bevisar det alt nämnden icke 
var edgärdsmän som svuro med den 
anklagade, men då äfven i VG. I. sä
ges att häradsnämnd fäller, så får man 
däraf icke ”draga den slutsatsen, att 
nämnden besvor äfven ett fallande in
tyg”, och således bevisa dessa ord där 
ingen ting. Hit hör äfven det påslåen
det, att då i VG. I. talas om sju män 
af nämnden, lagens ord icke gifva rin
gaste anledning därtill att nämnden om- 
röstade (s. 17), men i VG. II. beteckna

dessa ord nämndens pluralitet (s. 37). 
Allt detta förvirrade tal skall före
ställa lagtolkning! — Jag har längese
dan (Svea, 1 häft. 2 uppl. Uppsala 1824; 
mina Jur. afh. s. 220) anmärkt alt nämn
den uppkommit af edgärdsmännen *), 
från hvilken uppkomst talesättet væria 
sik mæj» næmd 1. mæj> siu mannum af 
næmdinni torde härleda sig; men att, 
sedan lagen stadgat att nämnd skulle 
i vissa mål lillsältas, under det att i 
andra mål svaranden fick värja sig med 
edgärdsmän, äfven nämnden skulle vara 
edgärdsmän, dock att detta blott skulle 
gälla om den äldre VG., men ej om 
den yngre, där samma utlryck brukas, 
som skulle inefalta beviset för denna 
underlighet, detta och allt hvad där
med i H-es afhandling sammanhänger, 
är upptäckter, hvari jag afsäger mig 
all del. Då lagen stadgade att i ett 
visst mål nämnd skulle tillsättas, och 
den anklagade nekade till den gärning- 
för hvilken han beskylldes, öfverlem- 
nade han med d. s., om än icke med 
uttryckliga ord, frågan om sin påståd
da oskuld till nämndens afgörande (li
kasom enligt Engelskt bruk, den an
klagade på domarens fråga: how wilt 
thou be tried! svarar: by Clod and my 
country, hvilket svar betecknar målets 
öfverlemnande till jury); och om nämn
den (1. dess pluralitet) då friade honom, 
kunde han sägas hafva värjt sig med 
nämnden, hvaremot han ej kunde vär
ja sig med sitt blotta nekande; och att 
detta uttryck lika litet efter den äldre 
VG. som efter den yngre, bevisar att 
det ”icke var nämnden som värjde 1. 
fällde den anklagade”, borde hvar och 
en kunna begripa.

*) En ganska enkel och naturlig anledning till 
denna öfvergång har blifvit framställd af 
J. E. Larsen, Sami. skrifter, 1.1. s. 78, 79.
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Næmdarmaÿer, 2) H-e, Om nämnden 
s. 23, påslår att n. på ett par ställen 
i YG. II. ”omöjligen kan betyda annat 
än ledamot af nämnd”. Flera sådana 
ställen äro ock i denna ordbok hän
förda till bem. 3. Men då de af förfin 
åsyftade ställen först och främst upp- 
gifvas vara II. p. 2. och IV. 18: 2, så 
märkes att på båda dessa motsvaran
de ställen först nämnas siu mæn af næm- 
dinni, och sedan särskildt n.; och en
ligt edsformuläret i IV. 18:2. talar nämn
demannen särskildt om sig och om de 
sju männen af nämnden; ehuru dun
kelt förhållandet med nämndemannen 
är i det där omtalade fallet, kunna 
dessa ställen snarare anföras som be
vis alt n. icke var en af ledamöterna 
i nämnden än som bevis för motsatsen ; 
och om än ej så vore, visa dock så 
många till bem. 2 hänförda tydliga stäl
len att den där omtalade n. hade en 
sysla vida skild från den befattning 
som tillhörde en ledamot i nämnd. Li
kaså då det på andra ställen heter: n. 
skal væria æller fælla, hvilket betyder 
det samma som då det säges: væri sik 
nueji sinum -manni, så kan med n. icke 
menas någon annan än den, till hvars 
skiri svaranden hörde; och då angå
ende några sådana fall på andra stäl
len säges alt de ligga till (sju män af) 
nämnden, så visar detta på ett förhål
lande likt det, som på de förut anför
da ställena omtalas. Här må man fram
för allt fästa uppmärksamhet vid stad
gandet i II. Fr. 1, att om någon blifvit 
slagen, och detta var skærskutat ok by 
boret, skulle den anklagade värja sig 
med sju män af nämnden, men nämn
demannen skulle (naturligtvis förut) 
svärja om det var by boret ok skær- 
skotat, hvarpå det berodde om målet 
skulle komma för nämnd; här är så
ledes ett mål, om hvilket det uttryck

ligen säges både att det hörde till nämn
den, och att nämndemannen skulle däri 
ytra sig, men lika tydligt åtskiljas des
sas befattningar, då nämndemannen en
dast hade att göra med en preliminär
fråga. Likaså, då i I. Br. 1. handlas om 
tvister angående tionde, säges det: vse- 
ri sik mæÿ siu nænidamannum, och ne
danför: væri sik uiæÿ sik ok sinum nae- 
sta granna ok sinum -manne; men hvar 
och en ser att där talas om alldeles 
olika saker. Man behöfver således icke 
vid sådana ställen antaga stridiga stad- 
ganden, som vid lagbokens redaktion 
ej blifvit bragta till öfverensstämmel- 
se; ett förhållande, hvarpå annars mån
ga exempel kunde anföras både ur äl
dre och nyare lagar. I allt fall får det, 
som af många ställen är tydligt och 
klart, icke förnekas därför att några 
ställen finnas, om hvilka vi med vår 
högst bristfälliga kännedom om gamla 
förhållanden — ehuru hög inbillning 
någon än må hafva om sin förmåga — 
ej kunna i sanning fälla afgörande om
dömen. Att dessutom det skulle vara 
”orimligt och onödigt att skilja mällan 
tvänne slags nämndemän”, är falskt ; jag 
har visat alt ej blott två utan flera 
slags nämndemän funnits, hvilket ock 
är mycket begripligt då o. n. i sig själft 
ej betyder annat än en till en viss för
rättning utnämnd man. Det står vis
serligen hvar och en fritt alt för egen 
del finna ”orimligt och onödigt” hvad 
han behagar; men om någon som of
fentligen uppträder som läromästare, 
under afkunnandet af sådana domar 
endast bevisar att han saknar verklig 
insigt i de ämnen hvarom han skrifver, 
så gjorde han i sanning bäst om han 
behölle sina förmenta stora upptäckter 
för sig själf. — För öfrigt må här er
inras om den af E. S. Bring i disp. Om 
statsförfattningen och krigsväsendet
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hos de forna Svear och Göter, Lund 
1832, s.68 o. f., anmärkta verkligen ”för
vånande likheten” mällan VG:s stadgan- 
den om den nu ifrågavarande nämnde
mannen och det som i de AS. lagarne 
förekommer om tienheofod, Leges Edov. 
Conf. c. 32 (Lambardi AQxaiovof.ua s. 
145; Schmid, Die ges. der Angels., I. 
s. 291, 2 uppl. s. 507). (Då jag hänvisar 
till Briings anf. skrift, bör jag ock nämna 
att några där förekommande påminnel
ser mot vissa ställen i gl. vid VG. äro 
vederlagda i tidningen Journalen för 
1832, N:r 199.)

Nær, adj. Emedan d. o. kan anses 
som indecl. i posit., enär det i pl. har 
nær för nærir, anser R-t (II. 414, jfr. 
V. 190) denna posit, icke vara adj. u- 
tan adv. Den anmärkta omständighe
ten är dock ej ovanlig, och bevisar in
gen ting; t. ex. då det heter: laga för
fall, samtida författare, lär väl ingen 
kunna neka att dessa epitheter äro adj., 
fastän laga endast brukas epithetiskt, 
likasom nær aldrig gör det. Däremot 
sammanhänger den hit hörande compar. 
nærmer å ena sidan tydligen med posit, 
nær och å den andra med superi, næ- 
ster, om hvars egenskap af adj. tvif- 
vel omöjligen kan uppstå (det kan t. 
ex. icke vara tvifvelaktigt att nær är 
adj. då det säges : væri sva n. ior]> at 
köpa, då därmed jfs. det som på andra 
ställen säges: nærmer 1. næster at lösa 
bjrd &c.); och på de i ordboken anf. 
ställen där nær förekommer, kan detta 
mera naturligt anses som adj. än som 
adv., såsom man kan finna om man vill 
ordagrannt öfversätta dessa ställen på 
Latin, — hvarvid särskildf må anmär
kas att sammanbindandet af adv. nær 
genom ok med adj. kunnugher 1. kumin 
(se Nijï) vore föga lämpligt. Jag anser 
därför detta nær och dess compar. nær
mer lika litet böra förblandas med adv.

nær och dess compar., som superi, næ
ster (ehuru denna på några ställen skrif- 
ves næst) kan förblandas med superi, 
næst af adv. nær. Det är dock väl 
möjligt alt n. ursprungligen är adv., 
och att detta är anledningen därtill, att 
det såsom adj. är indecl., likasom flera 
adv:er i vår tid börjat brukas som adj:er, 
hvilket då synes af det sammanhang 
hvari de förekomma, och ej må för
nekas, om man ock tror sig hafva skäl 
att ogilla ett sådant bruk.

Okar. Då i U. Æ. 10. i. och VM. II. 
Æ. 10: l. säges: köp okur (1. okkor) 
bæggia, anser R-t (II. 474) oknr vara 
gen. (således af pron. pers. vit); men 
detta är omöjligt, icke blott därför, att 
detta pron. då hade skolat heta okkar, 
utan i synn. därför, att ett pron. pers. 
ej kunde brukas uppenbarligen i bem. 
af poss. förbundet med ett subsf.; långt 
ifrån att detta skulle vara ”logiskt rät
tare”, är det logiskt otänkbart. Såle
des kunde det sägas til okar, till oss, 
då o. vore pron. pers., men då del sä
ges okur (med 1. utan tillägget bæggia) 
köp kan oknr lika litet som bæggia 
vara pron. pers.; likasom då det sä
ges til hans, till honom, hans är pron. 
pers., men om det säges hans köp, det 
lika afgjordt är pron. poss., ehuru ur
sprungligen gen. af pron. pers., lika
som pron. poss. min, din ursprungligen 
äro gen:er af pron. pers. Så är ock i den 
vanliga förbindelsen bæggia Jera det 
senare ordet, så väl som bæggia, pron. 
poss. och ej pers., och båda dessa ord 
stå, likasom okur och bæggia, i lika 
direkt förhållande till ett därefter följ.
1. ett föreg. subst.; hvaremot om ba- 
J»ir J»era kunde förekomma, hvilket vo
re orätt (jfr. pera), Jera skulle vara 
pron. pers., likasom i förbindelserna 
en j>era, ængin Jera. I de nu bruk
liga sammansättningarne endera, ingen-
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dera, är dera en lemning af den gam
la gen. af pron. pers., likasom när man, 
ehuru orätt, säger bådadera (I. bägge- 
dera, då det vanskapliga ordet bägge 
numera ofta brukas som nomin.), men 
som man kan bruka etl häremot sva
rande pron. poss. måste man säga bå
das deras (1. bägges deras), 1. sammandr. 
bådaderas (1. bäggederas), emedan de
ras är den form som nu tillhör pron. 
poss.

Oqvæjnns orj». Betänkligheten i af- 
seende på det i sammansättningen till
fälligtvis uteslutna g, hvarigenom d. o. 
fått sin vanliga och ännu brukliga form 
(då man t. ex. besynnerligt nog tycker 
att oqvæÿins är besvärligare att uttala 
än oqvæjîigs), synes vara af föga vigt 
i jämförelse med svårigheten att upp
finna något antagligt sätt att förklara 
det inskjutna n om ordet härledes o- 
medelbart från oqvæjii (R-t IV. 442,443). 
Att då flera konsonanter i ett ord sam
manstöta, både i gamla hss. och ännu 
i tal en af dem uteslutes, är hvarken 
ovanligt I. besynnerligt. Så finnes t. 
ex. i VG. ett mot det nu ifrågavarande 
ordet fullkomligen svarande fall af ute
slutet g mällan n och s, n. fiærShuns 
för fiærShnngs, likasom i samma lag ej 
sällan n är utelemnadt framför g, utom 
många andra dylika uteslutningar, se VG. 
föret. s. X, XII. Om ”i vetenskapen de 
stora kungsvägarne” ej alltid äro ”säkert 
ledande till målet”, så är det däremot 
icke säkrare att öfvergifva stora vägen 
endast för någon obetydlig omständig
hets skull som icke behagar, för att i 
stället försöka sin lycka på en mängd 
dunkla gångstigar, där man slutar med 
att icke finna någon väg och icke veta 
hvar man är. Visserligen kan man an
taga att det äfven förekommande oqvæ- 
j»is orj» är den ursprungliga ehuru se
dermera öfvergifna formen, och att så

ledes oqvæjli är det verkliga stamm
ordet — emot hvilket antagande det 
vid sammansättningen oorganiskt in
skjutna n lika litet kan vålla någon af- 
görande betänklighet, som å andra sidan 
det uteslutna g; men såsom förmedlan
de öfvergången till den andra formen 
synes det vara enklast (om ej just en
kelheten är ett fel) alt antaga att man, 
sedan o. oqv<ej)i blifvit mindre kändt, 
tänkt sig såsom stammord oqvæÿinger, 
en som ej talar, 1. som talar orätt, hvar- 
vid det sammansatta ordet fått en form, 
som genom en i uttalet knappt märk
bar förändring kommit att slå midt e- 
mälian det ursprungliga stammordet 
och det sedan antagna, hvilket klart 
framträder i den äfven förekommande 
formen oqvæjtings orj».

Ormylia. R-t (II. 223, jfr. 224, 237, 
266; IV. 14) anser d. o. ”gärna kunna 
vara fem., enär en del fem. subst. kun
na praktiskt användas om personer af 
båda könen”, men ”ändock aldrig för
lora sin rätta grammatiska könsart”. 
Om ordens ändelser alltid skulle afgö- 
ra om det grammatikaliska könet, så 
skulle äfven o. hærra och Isl. sira vara 
fem., och till och med det ännu väl
bekanta Sv. ordet pappa, om hvars rätta 
genus icke ens små barn mislaga sig 
(för att icke nämna öga, hjärta &c.) ; li
kaså skulle Lat. scribu, poëta, prophe- 
ta, grammatista, rabula, auriga &c. 
vara fem.; det samma skulle gälla om 
nomina propria, såsom Cinna, Nerva, 
Catilina &c., och äfven om Isl. Sturla, 
Skånska Jeppa (= Jakob), Ola (= 01a- 
ver) och D. Orla; och de många män 
som tillegnat sig namnet Maria Farina 
skulle rätteligen anses som fruntimmer, 
likasom alla andra män som, enligt pläg- 
seden i katolska länder, hafva namnet 
Maria; däremot skulle åtskilliga hos oss 
brukliga qvinnonamn vara masc., fast-
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än de tillhöra qvinnor, såsom Ingrid, 
Gertrud, Sigrid, likasom många Isl., 
såsom Adalheidr, Astridr, Brynhildr, 
Holmfridr, Sigjirudr, Svanhildr, Valgerdr,
puridr &c. Det händer ännu i vår tid 
icke sällan att intimer af verber bru
kas såsom benämningar om människor, 
t. ex. sqvallra, skräfla, i st. f. sqvallrare, 
skräflare, och samma förhållande ärmed 
kolbrænna, ormylia, skytta, slema (jfr. 
Slember), trätälja, illråda, o da ga: men 
sådana ord kunna icke för denna forms 
skull anses som fem., och förblandas 
med de inf:er som blifva använda så
som subst. till betecknande af ting, t. 
ex. brænna, kæra, tala &c. Att ormyl
ia eg. skulle betyda en q vin na som 
gräfver upp råmärken, lär icke häller 
någon vilja på allvar påstå. I anled
ning af det som blifvit ytradt om någ
ra anförda ord som ”aldrig förlora 
sin rätta grammatiska könsart”, må, 
till undvikande af alltför stor vidlöf- 
tighef, endast anmärkas ett exempel. 
Bland de (ill sin könsart oföränderliga 
orden nämnes uttryckligen ordet mössa, 
hvilket således måste hafva fortfarit att 
vara fem. äfven då det brukades så
som partititel om manspersoner. Kan 
då någon tro att man på den tiden sa
de 1. skref t. ex. ”vid tillfället voro en 
hatt och en mössa närvarande; hatten 
y trade då att han . . hvaremot mös
san invände att hon” te.?! Det är för 
öfrigt hvarken i vårt 1. andra språk 
exempellöst att ett ord som brukas i 
olika bem:er, har olika kön (se t. ex. 
Brnnder, Lopt); och så är det ganska 
naturligt att o. ormylia, om det betyd- 
le råmärkens uppbrytande, kunde vara 

men i den bem. hvari det härfö- 
inmer, måste vara m., likasom de 

anf. Lat. orden scriba &c. kun- 
fem. om de betydde d. s. som 
scrip tur a icc.

Paskar. R-t (II. 68) anmärker att d. 
o., som i några hss. i acc. pl. ändas på 
ar 1. ær, ”är afgjordt fem.”; men då det 
på mycket flera ställen i samma casus 
ändas på a, skulle det vara ännu mera 
afgjordt m. Vid sådant förhållande är 
dock det ena lika litet afgjordt som det 
andra, och del enda som i denna fråga 
kan försvaras är frågetecknet, som jag 
därför har salt vid d. o. både i gl:na 
och i denna ordbok. Sannolikt hafva, 
vid det Lat. ordets försvenskning, redan 
från första början föreslällningarne om 
dess rätta Svenska genus varit vack
lande, likasom det Lat. pasckaàn bru
kades som fem. (gen. -æ), än, efter 
Grek:n, som n. (gen. -atis). Lika osä
ker har man varit på Island, där for
men påskar brukades än som m. (t. ex. 
fyri påska I. påskana, Hak. Haks. s. c. 
39, 226), än som f., och endast formen 
påskir (hvilken, så vid t jag vet, hos 
oss icke förekommer) lär hafva varit 
bestämdt fem.; också upptages påskar 
som m. i det af en Isländing författade 
gl. till Grg. ed. 1829. Hvad ändeisen 
ar beträffar, hvilken synts vara så af- 
görande, behöfver det knappt anmär
kas att r både i pl. (äfven nomin.) och 
i gen. s. mycket ofta utelemnas; men det 
är lika säkert att r ej sällan tillägges 
i slutet af ord, där det. efter regien 
icke borde finnas; hvarpå också R-t 
själf (II. 615; IV. 449), med anmärkning 
att ”ett paragogiskt r är ingen ting o- 
vanligt”, anfört så många exempel, äf
ven af acc. pl. m., att flera bevis i den 
delen ej kunde behöfvas; dock må här 
tilläggas: Jrer, VG. I. K. 17: pr; Md. 1: 
4; atundar löt, VG. I. J. 7:3; firi allær 
gôtæ, VG. I. p. 5: 2; mællir, VG. I. CB.; 
talker (för fallæ), VG. II. Dr. 29; A. 16; 
fastar i acc. och däremot fasta i nomin., 
VM. I. B. 3; grindastaÿir, væghær (acc. 
pl), VM. I. B. 21: pr; II. B. 1: pr.; sö]»ir
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(arc. pi.), VM. I. B. 49:1 ; 50 ; Jrrigia 1. 
siu natar (gen.), VM. II. M. 28: pr.; do- 
marar (acc. pi.), VM. II. pg. 6 ; gangær 
(för gangæ), VM. II. pg. 12:3; aij>ir (acc. 
pl.), G. Hist. 6; thrigia tyltær, Sk. I. 116, 
117. not. 60; mutor (gen. s.), St. Kg. 16: 
3; för att ej tala om den i G. ofta fö
rekommande ändeisen ur för u (se G. 
föret. s. IV7), som påstås vara ”en verk
lig ålderdomens perla” &c., S-e, s. XIV, 
hvaremot se R-t II. 614.

Pundari. Vitl -ra vikt, tillägges: Sk. 
V. 5: 3; 6: 50.

Skæra. Detta ords kända bem:er med- 
gifva icke den af H-e (öm nämnden 
s. 26 not. 3) föreslagna tydning af det 
anf. stället i VG, att ”ijärdingsnämnden 
skulle ytra sig huruvida saken var af 
den beskaffenhet, att hon måste hän- 
skjutas till häradsnämndens profiling”. 
Dessutom är denna tolkning, mot hvil- 
ken genast det hinder möter, att i den 
anf. satsen o. fiarÿung (för -gs) neinpd 
är objekt och icke subjekt, äfven i sig 
själf alldeles omöjlig, enär det var en 
afgjord sak att alla edsöresmål skulle 
gå till häradsnämnden, och att då ett 
mål var angifvet såsom edsöresbrott, 
det var denna nämnd själf, och ingen 
annan, som egde att i första rummet 
undersöka, och ytra sig däröfver, om 
omständigheterna voro sådana, att ge
nom den åtalade gärningen edsöre icke 
var brutet, I. ex. om man hade hämnats 
a sæt mal ok böt 1. annar skiinaÿer kom 
Jerra mællum, II. Add. 7: 25-27 ; 9. &c. 
Det var således väl sörjdt därför, att frå
ga icke skulle kunna uppstå därom, 
huruvida ett brott, som var angifvet 
som edsöresmål, måste hänskjutas till 
häradsnämnden, och att icke någon an
nan skulle kunna lägga sig i afgöran- 
det af frågan om häradsrättens behö
righet att upptaga ett sådant mål; en
dast häradsnämnden själf kunde för

kunna sin obehörighet då hon förkla
rade edsftre icke vara brutet.

Slember. Då både VG. och SM. upp- 
gifva omständigheter som förklara det 
förklenliga binamn K. Emund erhållit, 
synes ett försök till en annan tydning 
af detta binamn än det allmänt kända 
ord som själfva namnet utvisar, vara 
lika öfverflödigt, som att tvifla på be
tydelsen af de ord som blifvit begag
nade till binamn åt konungarne Ingiald 
Illråde, Magnus Gode m. fl. Att ordet 
slem icke är nytt i vårt språk, därom 
vitnar just detta användande; att bi
namnet slemi 1. sleme med tiden blifvit 
ansedt som ett subsf., och sålunda an
tagit formen slemæ (jfr. R-t II. 266), är 
väl icke omöjligt, men också icke mera 
än blott möjligt, och ordets eg. hem. 
blefve icke därför tvifvelaktig; och om 
än æ i slemæ vore skrifvet för a, be- 
höfde ordet icke därför anses som fem.; 
jfr. ofvf. anmärkningen vid Ormylia.

Solskipt. Det som angående d. o. blif
vit anfördt i gl. till U. har blifvit mis- 
förstådt af KR. (GDL. III. 501), som 
uppgifver att enligt min tydning s. ”kun 
betegner den oprindelige fordeling af 
jordlodderne mellem bymændene ved 
byens förste anlæggclse”, då däremot 
förf:n finner att d. o. åtminstone i JutL. I. 
55. betyder mätning (rebning), hvilket i 
synn. skall bevisas af de första orden 
i anf. cap.: ger solskifte a by. I anf. 
gl. är tvärtom visadt att s. hvarken är 
den ”oprindelige” 1. någon annan ”forde
ling af jordlodderne”, och ännu mindre 
”rebning” i allm. såsom KR. antager, utan 
en viss ordentlig anläggning och indel
ning af själfva bytomterna; och att den
na anläggning skulle vara ”oprindelig” 
från ”byens förste anlæggelse” är en tan
ke som man måste finna vederlagd 
första ögonkastet på de ställen dä.' 
s. förekommer. Då anf. cap. af J
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talar om solskifte a by, menas därmed 
tydligen d. s. som i våra lagar, 1. en 
ordentlig anläggning och indelning af 
bylomterna; då denna skulle ske, må
ste först utredas huru mycket hvar man 
egde i byn, och sithen repes fyrst tof- 
tse ther i by ligger (det var själfva 
solskiftet, såsom i Lat. öfvs. hos KR. 
lillägges: per solarem dis tribu tion em 
och i den platt-tyska : na der solschiif- 
te) ; därvid kan det hända alt noker manz 
rep faller under annens mans bygth (a: 
hus, som står på den gamla tomten); 
slutligen säges: sva sum tofte skiftes i 
by (o: enligt det i början nämnda sol- 
skifte a by) sva skiftes all marke iorth; 
således är tydligen solskiftet i byn grun
den för egornas delning, och icke själf
va denna delningen. Härmed kan jfr:s 
Y. SelL. II. 5ti: sva skal ollændæ (= ut- 
lænde i Sk., a: egor) utse a marksc Ia*g- 
gse sol fallset sum toftsen ser liemse sol 
fallsen; o. sol fallsen betyder här icke 
en delning, utan endast en belägenhet 
mot solen (efter väderstrecken); denna 
belägenhet nämnes som en egenskap 
hos egorna och hos tomterna hvarde- 
ra för sig, i hvilken egenskap de skulle 
öfverensstämma ; men i ordet ligger alls 
icke bem:en af en sådan öfverensstäm- 
melse mällau egorna och tomterna. 
Ehuru klart detta är, må dock anmär
kas, att om det sades t. ex. att tom
terna borde göras fyrkantiga, och ego- 
lotterna också fyrkantiga likasom tom
terna, betydde o. fyrkantig dock ej ego
lotternas öfverensstämmelse med tom
terna.

Stumn. Genitiven stums är i gl. till 
VG. hänförd (ill nomin. stumber, men 
då i SM. B. 16: pr. förekommer samma 
gen. i förbindelsen -ms ok stubba, och 
inte tvifvel synts kunna uppstå därom, 
att denne gen. hör till samma ord som 
i nästfölj. 11. 17: pr. förekommer i acc.

i samma förbindelse stumn ok stubba, 
har den där blifvit förd till nomin. stumn, 
med anmärkning att -ms är skrifvet för 
-mns (likasom till nams för till namns, 
VG. IV. 15:13.). Då nu äfven i ÖG. fin
nes dat. -ne, och i Sk. acc. stufn, har 
i gl. till Sk. blifvit anmärkt att i gl. vid 
VG. för stumber forte legendum est 
stumn, och häri vill jag nu endast göra 
den ändring, att ordet äfven i VG. må
ste hänföras till nomin. stumn. R-t (II. 
26.) finner dock att, ”oin än VGL:s gen. 
stums kan ådraga sig mistanke, anled
ning dock ej saknas att jämte stumn 
förutsätta en nomin. stumber”. Om VG:s 
gen. stums kunde ådraga sig mistanke, 
skulle denna mistanke drabba den an
tagna nomin. stumn, och leda till anta
gande af en annan nomin., men något 
skäl till mistanke ligger icke i det så 
väl i gamla hss. som ännu i dagligt tal 
ofta förekommande förhållandet, att då 
flera konsonanter sammanstöta, en af 
dein utelemnas (jfr. Oqvæÿins orj, s. 
806 ofvf.). Alt något skäl var att an
taga en nomin. stumber, hade äfven jag 
funnit då jag först antog denna nomin. ; 
men då alla andra ställen där ordet 
förekommer, tydligen hänvisa på en 
nomin. stumn, som dessutom igenfinnes 
både i Isl:n och N:n och i vårt allmo
gespråk, hvartill kommer det samman
satta stumn syn, kan jag icke för den 
nämnda gen. i VG. alldeles onödigtvis 
antaga en särskild nomin. endast af det 
skäl, att en sådan möjligen hade kun- 
n a t finnas, då den likväl ingenstädes fin
nes. Att äfven af Isl. stofn 1. stomn 
finnes gen. stoms (t. ex. NGL. I. 243) 
kunde ensamt vara tillräckligt att slå 
ned alla mistankar i denna fråga.

Sum, part. rel. På det sätt som i ord
boken vid d. o. under 2 är anmärkt, 
brukas ännu som med præp., t. ex. hu
set som han bor i, stolen som jag sit—

102Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII.



810 Bihang. Sum — S regnar ping.

1er på; men som en sådan konstruk
tion ej brukas i Latinen 1. andra af de 
mest bekanta språken, har, troligen ge
nom öfversättningar, det falska tycket 
blifvit infördt, att det icke skulle vara 
passande att använda den i skrift, hvar- 
för man i stället griper till pron. h vi 1- 
ken, t. ex. huset i hvilket han bor (= 
Lat. in quo &c.), 1. till prep:ens sam
mansättning med adv. hvar, t. ex. hvari. 
I Hebr. brukas med efterföljande 
prep., hvarvid dock fogas pronominal- 
suffix, t. ex. in .. it»'», som .. i honom, o: i 
hvilken, -pasb.. 'n, som .. inför honom, o: 
inför hvilken, 1T3 .. i hvars hand, &c.; 
äfven adv:er tilläggas efteråt, t. ex. 
Dît .. 'n, som .. där, o : hvaräst, .. 'tt, 
som., därifrån, a: hvarifrån, &c.

Sunnan, 3) Om Götalands forna namn 
sunnan skogh, se Norÿan, s. 802 ofvf.

Sva. Till de under 6 omtalade el
lipser höra ej de förut under 1 anför
da orden s. vitne, St. Kp. 5: pr., I. s. 
manna edhe, s. st. not. 62, där adj. rnan- 
gha genom skriffel i några hss. är för
bigånget; ännu mindre Sua (sum harni- 
nis), ÖG. Ef)s. 27: l. not. 43, där denna 
läsart, som, om den ock annars kunde 
vara riktig, hvilket är omöjligt, dock 
ej hörde hit, tillkommit genom ett i 
gamla hss. ej ovanligt mistag af den 
som tillsatt den målade begynnelsebok- 
stafven. — Då pron. ÿænni på några 
ställen förekommer tillagdt efter nokor, 
likasom ]>æn ofta efter nokor, srngin, 
hvar &c., så kan detta ej jfrs. med de 
under 7 anf. talesätt, enär dessa pronn. 
ÿænni, ÿæn ej kunna anses vara öf- 
verflödiga tillägg, utan väsendtligen höra 
till sammanhanget; jfr. pæn, pænni. — 
I gl. vid Harpestrengs Lœgebog o. sva 
anmärker Mb. några ställen, där han 
säger att d. o. ”staaer paa en egen maa- 
de, eller pleonastisk”; men detta är icke 
förhållandet. Då det säges (s. 43): blan-

dær man hsennæ (n. malyrt).. oc giuæ 
sva u sothæn, är meningen tydligen: gif- 
ver henne så, som hon är, blandad, utan 
att koka henne; likaså (s. 44): stampær 
man ambrot mæth vin sva ra oc drik- 
kær (för oc drikkær sva ra), o: dric
ker det så (som det är), rått; och (s. 
87): ætær man rutæ sva grön, n. som 
hon är 1. har vuxit, o: rå.

Sægnarÿing. H-e (Om nämnden s. 
18) anmärker alt ”sægnarj>ing icke är 
en enskild sammankomst mällan par
terna, utan det ting” &c. Då här icke 
närnnes någon författare som kunnat 
tro att sägnartinget, där ett mål skulle 
slutligen afgöras (såsom redan i gl. vid 
VG. står att läsa), ej var ett ting utan 
en enskild sammankomst, så tyckes 
nämnda anmärkning hafva varit ganska 
öfverflödjg. Vidare säges att, enligt VG. 
I. Md. 1: 3, ”sedan käranden å sägnar
tinget låtit döma sik af pingi, skulle han 
a ])ing ganga apter lata döma” &c. Me
ningen af de sistnämnda orden är icke 
att dråparen skulle för andra gången 
komma till sägnartinget, ehuru orden 
kunna gifva anledning till en sådan tan
ke. Sammanhanget är detta: Huru 
dråpmålet skall först behandlas på tin
get och därifrån hänvisas till endagen, 
där bevisningen mot den angifne drå
paren skall utföras, stadgas i det föreg.; 
sedan säges att arfvingen skall fara till 
det till målets afdömmande utsatta säg
nartinget, där inålsegaren skall styrka 
att han på endagen lagligen fullgjort 
bevisningen; han skall då först læta 
döma sik själf, n. att han på endagen 
rätteligen fullgjort det som där borde 
göras; därefter, heter det, skal hau a 
j>ing ganga apter, o: sedan han själf 
fått den nämnda domen, skall han åter 
framträda och, på grund af denna dom, 
begära dom mot den anklagade (lata 
döma fridlösan han). Detta är tydligare
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uti ryckt i II. Dr., där det, sedan den 
första domen blifvit, i sammanhang med 
förfarandet på endagen, omtalad i fl. 
3, börjas i följ. fl. 4, som handlar om 
domen öfver dråparen, med orden: si- 
Jan skal han (n. målsegaren) a Jinge 
(o: på tinget där han är) ganga lata 
döma han frijlösan; här talas tydligen 
icke om ett nytt kommande till tinget, 
utan endast om ett nytt framträdande, 
troligen med en viss högtidlighet, till 
en annan handling; på o. ganga ligger 
här för öfrigt så liten vigt, all det utan 
skada hade kunnat vara borta.

Ssetis ejer. Fr. öfvs:r det i de anf. 
N. lagarne förekommande ordet settar- 
eiÖrj ”benægtelseed som den anklagede 
aflagde tilligemed en eller to andre som 
han udvalgte blandt 12 dertil opnsevn- 
te mænd o. s. v.” Denna förklaring, som 
icke ger något begrepp om edens verk
liga beskaffenhet och om namnets be
tydelse, grundar sig på ett misförstånd 
af det som i korthet säges om denna 
ed i A. GulL. c. 133 i sammanhang med 
c. 132 om tylftareden; men en full
ständig och tydlig beskrifning på eden 
finnes i c. 24, som visar att 12 män 
skulle nämnas, af hvilka den anklagade 
skulle taga en för att svärja med ho
nom, den andre var han själf, den tredje 
hans närmaste slägting, hvartill kommo 
tre andre män; och denna sålunda af 
sex män gångna ed kallades settar-eiör. 
Äfven anf. st. i ML. GulL. (pj. 14.) är 
mycket tydligt, ehuru edens samman
sättning där är ändrad: sex män skulle 
nu nämnas, af hvilka den anklagade 
tog tre, han själf var den fjärde, och 
två vitnen fyllde antalet af de sex män, 
af hvilka eden hade sitt namn.

Tijer. Då d. o. i sing, här alltid, utom 
i sammansättningar, förekommer som 
m., måste man nödvändigt antaga en 
nomin. tijer, fastän ordet i andra skrif

ter äfven finnes såsom f., och då må
ste hafva nomin. % likasom i Isl:n, 
där det dock äfven någon gång brukas 
som m.; och då man här läser Jan tij, 
en tij», hvarn ti]) &c., likasom annars 
förekommer i Jan tij, kan den tydliga 
acc. m. icke, såsom R-t (II. 86, 87) vill, 
bortförklaras genom anlagandet alt des
sa ord äro adverbier och kunna jfs. 
med Isl. öÖruvis och dylika sammansatta 
ord; man kunde annars t. ex. säga att 
hoc tempore, quo tempore äro adver
bier, som hade kunnat heta hac tem
pore, qua tempore likaså väl som det 
heter hactenus, quatenus. Ännu får 
man någon gång höra: det är tider, i 
tide (gamla nomin. och dat. m.), och på 
Gotland säges t. ex. nå jär de tiijder att 
ga i körko, nu är det tid att gå i kyr
kan; möjligen är det detta tiijder som 
Ih. (Dial. Lex. s. 180) och efter honom 
Rz. (s. 730) trott vara pl. och öfversatt: 
gudstjenst.

Valinkunder. H-es försäkran att d. 
o. ”verkligen icke kan betyda annat än 
oskyld” (Om nämnden, s. 61), förtjenar 
”verkligen”, efter hvad förut är anfördt, 
knappt alt nämnas; men då med denna 
falska tydning den uppgift sammanhän
ger att, enligt ÖG. G. 11: pr; Æ. 10:2. 
”edgärdsmannatolften skulle bestå af 
oskylda” (anf. st. s. 42 not. 5), så må an
märkas att dessa mistag grunda sig på 
den oriktiga föreställning, som lätt upp
kommer hos dem som icke förstå sa
ken, att kunnir 1. män af nijinne och 
valinkunnir nödvändigt måste beteckna 
motsatta begrepp; men då det talas om 
tvem af nijinne ok tolf valinkunnum är 
meningen, såsom s. 685 ofvf. är sagdt, 
alldeles icke att de tolf måste vara o- 
beslägtade, utan endast att de skulle 
vara hederliga män (men icke behöfde 
vara slägtingar); och likaså då det ta
las om alt nsemna 1. taka kunna sella va-
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linkiinna menas att de kunde vara an
tingen slägtingar eller andra hederliga 
män; det är emedlertid en sådan sken
bar motsats som gifvit anledning där
till, att o. v. någon gång torde hafva 
blifvit brukadt i bem. af oskyld. Fö
reställningen om den ifrågavarande för
menta motsatsen kan jämföras med den, 
om någon af SM. Add. 6. ville bevisa 
att næinninga mien vore motsatsen af 
sanninda wæn, 1. af U. p. 9: 4, 5. att 
frælsir mien vore motsatsen af bolfastir 
mæn, 1. af ÖG. Kr. 29: i. att vighÿer 
niajior vore motsatsen af præster, 1. 
af ME. DrVp. 2: pr. att vilia værk vore 
motsatsen af vrejis værk, o. s. v. *) Då 
H-e på anf. st. (s. 61) vidare säger att 
,,öfverallt,, där o. v. ”påträffas, står det 
i motsats till fränder eller något dylikt 
uttryck” (hvarvid dock Hirdskra c. 21. 
undantages, där också Dolmer, s. 135, 
öfvs:r d. o. med ”velakted og velfor- 
standig”), så kan hvar och en lätt öf- 
vertyga sig därom, alt detta föregif- 
vande är en ren dikt. Och då det slut
ligen uppgifves att d. o. ”hvad härled

*) Ett exempel af en märklig motsats, som 
förtjenar här anföras, förekommer i N. la
gar (NGL. II. 14, 31, 189), där, i fråga om 
domares skyldighet att göra alla parter rätt, 
formuläret för domareeden nämner sra sa- 
kaSr scm siviaör, hvilka endast för aliitt:s 
skull valda ord betyda så väl en anklagad 
i allm., mot hvilken domaren kunde vara 
benägen att förfara för strängt, som en 
slägting, hvilken han kunde vilja gynna; men 
omöjligen kan någon människa som förstår 
dessa ords verkliga betydelse, inbilla sig att 
den anf. sammanställningen i sig själf ut
trycker en logisk motsats, icke häller har 
detta kunnat vara Fr:s mening, fastän han 
(o. sakaÖr) öfvs:r: ”uven og ven”; men då 
Paus (Gamle N. Love, I. ML. GulL. s. 10, 
30) öfvs:r: ”den skyldige som uskyldige”, 
och ännu i ed. 1817 af ML. GulL., pgf. 3. 
och Kr. 11, de anf. orden öfvs:s: ”den sag- 
sögte som sagvolderen”, ”den anklagede som

ningen beträffar, må hända samman
hänger med valir, valskr” (o: norra 
Frankrikes inbyggare, nordfransk), så 
måste det medgifvas att ”förklaringen 
af det första sammansättningsledet i så 
fall företer” icke allenast ”stora svå
righeter i språkligt hänseende”, utan 
ock stora orirnligheter i alla hänseen
den, men också att inte annat försök 
att etymologiskt förklara d. o:s påståd
da bem. af oskyld, om ock ännu sinn
rikare än det nu anförda, lär komma 
att lyckas bättre.

Vara, v. n. R-t (I. 364) antager att 
vari i U. M. 16: 2. är præs. conj., som 
dock heter se; imper, (af inf., som i U. 
nästan alltid skrifves væræ) heter i den
na lag væri, hvilket icke häller må för
blandas med præs. conj., utan tillhör 
särskildt imper., som här icke är lånad 
från præs. conj.; vari däremot (af indic. 
var) är i U. impf, conj., och måste öfvs:s 
vore, såsom ock är tydligt t. ex. af J. 
21, där vari ej kan vara præs.

Vatn tæppa. R-t (II. 105) anmärker 
alt då Första delen af d. o., likasom af 
vatn garjier, i VM. skrifves vatu, detta

anklageren”, kan detta ej förklaras annor
lunda än att både Paus och den som för
fattat den nyare öfvs:en af GulL. (troligen 
en till detta arbete af Legati Arna-Magn. 
Curatores legd Isländsk student), alldeles 
misförstått motsatsen i texten, och, i lik
het med vår H-e, varit öfvertygade att siv- 
iadr (eg. besvågrad) ”verkligen icke kan be
tyda annat” än oskyldig 1. kärande. Lika
så då på andra ställen säges att då män 
skulle nämnas att svärja med en anklagad 
(om de ville fria honom) hvarkc sifiaScr vi 3 
han ne sakaöcr borde nämnas, utan fnltiSa 
men oc valenkunnir (NGL. II. 273, 325), är 
meningen blott att de skulle vara opartiske 
och hederlige män af mogen ålder, men 
hvarken betecknas en logisk motsats mällan 
siliaSer och sakaSer, ej häller är valenkunnr 
motsats mot sifiaftr mer än fultiSa mot sa- 
kaSr, ehuru lätt det är för oförståndet att 
finna upp dylika falska spetsfundigheter.
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icke ”behöfver stå för vatn”. Om nå
gon verkligen begått ett dylikt mistag, 
vore det så mycket mindre ursäkt
ligt, som väl ingen som vill dömma i 
sådana saker, borde vara okunnig därom, 
att vattu är en ännu i sammansättnin
gar bruklig form. Att i sammansätt
ningar afvikelser förekomma från den 
annars vanligen brukliga ordentliga ge
nitiven, är icke ovanligt (jfr. Harms hand). 
Så brukas i Isl:n ej blott den ordent
liga gen. af vatn i sammansättningar, t. 
ex. vatnsdropi, vatnsdrykkr, vatnsfall, 
utan ock en förkortad gen. vaz, t. ex. 
vazdropi, vazdrykkr, 1., såsom vanligen 
hos oss, vatn oförändradt, t. ex. vatnfall, 
vatnfiskr, vatnrås; och i N:n brukas van
ligen vats, t. ex. vatsdrope, vatsdrykk, 
vatsfall; så hafva ock hos oss uppkom
mit icke blott de i allmogespråket bruk
liga förkortningarne vass (den gamla 
gen. vaz, se Vatn, Vazbaræ), vatt, utan 
ock den både i äldre skrifter förekom
mande och ännu i åtskilliga ord all
mänt brukliga formen vattu, hvilken, 
likasom de nämnda förkortningarne, ej 
behöfver annan förklaringsgrund än ett 
lenare uttal med undvikande af hårdt 
sammanstötande konsonanter, t. ex. vat- 
tuflöde, vattunöd, vattugränd, för vat
tenflöde &c.

Vinsked. Då utan v. otvifvelaktigt be
tyder utom huset, kan däraf slutas att 
husen i forntiden vanligen haft ingån
gen under vindskedarne och således på 
gaflen; så berättar ock Wallman (Vitt. 
hist, och antiqv. Ak. hand!. XIV. 152) : 
”byggnaderna i norden under fornål- 
dren voro långa och smala, med dör
rar på gaflarne”; men då han som 
bevis för en sådan sed åberopar den 
gamla sången Rigsmdl, har han troli
gen blifvit misledd af den Sv. öfvs:en 
(Stockh. 1818): ”dörren stod på gafvel”, 
hvarmed dock troligen endast menas

d. s. som då man vanligen säger: på 
vid gafvel, o: vidöppen; men äfven om 
en sådan tydning af orden hurj var å 
gætti vore riktig, hvilket ej är säkert, 
då gætti blott betyder dörrkarm, och 
de anf. orden därför kunna öfvs:s: ”ia- 
mta adplicata er at posti, i. e. fores 
clausæ erant” (Eg. o. gætti), så är det 
visst att gætti icke betyder gafvel. Det 
anf. talesättet ”på vid gafvel” kan lik
väl härledas från seden att sätta dörren 
på husets gafvel.

Yægher. I sammanhang med anmärk
ningen att d. o. i den under 3 upptag
na bem:en i de gamla hss:na af Sk. all
tid skrifves vagil, bör tilläggas alt det 
Skånska allmogespråket ännu bibehål
ler o. vag i samma bem., då detsäges: 
hin van (sammandr. af vagen), på den 
(andra) sidan 1. det hållet. Jfr. Hinvægh.

pangbrækka. Då de förut (s. 799) 
nämnda Bidrag & c. inehålla en vidlöf- 
tig afhandling om d. o., i hvilken för
fattaren synes anse sig hafva framlagt 
de mest glänsande profven af sin öf- 
verlägsna språkkunskap ocli djupgå
ende lagtolkningsförmåga, så är det skäl 
att, ehuru i största korthet, anföra huf- 
vudpunkterna af den bevisning, hvari- 
genom han trott sig ådagalägga att o. 
ji. ej kan hafva den i gl. vid VG. (och 
äfven i närvarande ordbok) antagna 
bem. Dessa hufvudpunkter äro: 1. att 
det ställe i Eddans sånger, där orden 
Jang brækku stå att träffa, ej blifvit 
angifvet; 2. att ”någon tång icke fin
nes i Västergötland”, och att ”förlik
nandet af skogen å land med tången 
å hafsbottnen är någon ting så ona
turligt”, att en sådan bild troligen ej 
”kunnat begagnas af någon skald i Vä
stergötland, 1. af någon där begripas”;
3. ”det kan icke gärna antagas att ett 
poetiskt bildspråk skulle nytjas i en lag”;
4. Västergötland hade då så godt om
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skog på många ställen, att uttrycket: 
bära sköld öfver skogen lemnar 
frågan :hvil k enskog? obesvarad ; or
det p. måste därför hafva ”haft någon 
lokalisering”, ”det är också antagligen 
helt enkelt ett ortnamn”; 5. stället må
ste hafva varit beläget på Västergöt
lands västra gräns mot den ”under Nor
ge lydande kuststräckan Viken”; vägen 
därifrån måste hafva gått genom Tängs 
socken, där således pangbrækka, 1. så
som förf:n skrifver ordet, Tängbräckan, 
har varit belägen. Ehuru uppenbar, 
och man kan väl säga vidunderlig, orik
tigheten af allt. detta är, röjer sig här, 
likasom i flera af denne förf:s ordför
klaringar, en viss fintlighet i utgrun
dandet och motiverandet af dessa i fria 
luften sväfvande fantasier, hvilka ej 
kunna hafva annan verkan än den, att 
förvilla en 1. annan läsare, som saknar 
förmåga att inse skefheten i åsigterna 
och tomheten i bevisen. Jag hade icke 
ansett nödigt att vidare ytra mig i den
na fråga, om jag ej för omkring 20 
år sedan händelsevis hade fått se en 
mig i hs. meddelad uppsats angående 
ifrågavarande ord, hvilken mycket lik
nade den, för hvars inehåll nu blifvit 
redogjordt, och i anledning däraf då 
upptecknat mina tankar, hvilka jag icke 
ämnade att någonsin offentliggöra, men 
nu finner skäl att, i hufvudsaklig öf- 
~verensstämmelse med nämnda anteck
ningar, här meddela. Att orden pang 
brækku varit en i Eddans sånger före
kommande benämning, därpå är upp
giften i Resenii edition af Eddan till
räckligt bevis. Att den hs. af Snorra 
Edda, där Resenius hämtat de af honom 
anförda vidar heite, numera ej finnes, 
och ej kunnat begagnas i senare edi
tioner af Eddan, är ganska lätt för- 
klaradt då man vet att hela den äldre 
Arne-Magneanska samlingen af Isländ

ska hss., jämte Resenii till Universitets- 
bibliotheket skänkta boksamling och 
alla andra samma bibliothek tillhöriga 
hss. och tryckta böcker, tillintegjordes 
i den stora branden i Köpenhamn år 
1728; men det vore orimligt att tänka 
att de anförda orden skulle vara af 
Resenius diktade, i synn. då samma ord 
igenfinnas i två af våra gamla lagböc
ker, hvartill kommer att, såsom ofvf. 
s. 743 blifvit anmärkt, numera äfven Eg. 
anfört ett liknande poetiskt talesätt med 
samma betydelse. Hvad skaldspråket i 
allm. beträffar, tillhörde det ursprung
ligen icke Island särskildt utan hela 
norden, och man skall icke tro att det 
för 600 år sedan var alldeles okändt 
i Sverige, såsom endast upptänkt af 
några syslolösa hjärnor på Island, 1. 
att man i Västergötland var så okun
nig, att man icke viste hvad tång var, 
därför att den icke växte på åkrarne, 
1. likasom man hade behöft göra upp
täcktsresor ”på hafsbottnen” för att fin
na den. Bilden af backens tång för 
skog var på den tiden lika begriplig 
som mångfaldiga andra poetiska bilder 
och talesätt som förekomma äfven i 
lagarne, och som brukades och ännu 
brukas i dagligt tal, t. ex. det ännu all
mänt kända archaistiska talesättet bä
ra afvig sköld mot riket, hvilket 
hvar och en af oss förstår, äfven utan att 
någonsin hafva sett en sköld, om ej hän
delsevis i någon antiqvitetssamling 1. 
gammal rustkammare, 1. på en theater 
1. maskerad. Så enfaldig var man icke 
häller, att, då det talades om att bära 
sköld öfver skogen, i samma mening 
som det ännu säges bära afvig sköld, 
man icke begrep att med skogen me
nades en af de skogar, hvaraf landet 
på gränserna var omgifvet, och således 
hade behöft fråga: ”hvilken skog?” 
Eller då det heter: sol ganger undir
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vij>, likasom det ännu säges: solen går 
i skogen, o: går ned, finnes väl någon 
människa så utblottad på sinne för poe
tiskt bildspråk, att han skulle behöfva 
fråga: hvilken skog? äfven om han al
drig varit på något ställe där solen 
synts gå ned i skogen. Om nu ock 
betydelsen af det ifrågavarande tale
sättet icke vore så klar och otvifvel- 
ak tig som den verkligen är, skulle man 
väl knappt hafva föreställt sig det som 
möjligt, att någon i denna fråga kunde 
på allvar tänka på Täng och Tängened 
i "Västergötland, om ej nu en författare 
hade framträdt, som icke allenast kun
nat tänka härpå, utan ock finna en så
dan tanke bekräftad af oemotsägliga 
skäl. Härtill fordrades visserligen ock 
det otroliga, att någon som ville be
fatta sig med att skrifva i detta ämne, 
skulle våga att neka att det var från 
mera än ett enda håll som en fiende 
kunde intränga i Västergötland, — att 
han kunde inkomma på landskapets sj d- 
västra gräns från Halland, 1. på norra 
gränsen från Norge, 1. på södra grän
sen från Skåne genom Smålands väst
liga del (om ej kanhända en förrädare 
i Västergötland skulle hafva blifvit o- 
straffad därför att han hade fört sköl
den öfver Finnveden); — om dessa 
gränser hade man kunnat blifva under
rättad genom den långa gränsförteck
ningen i VG. IV. 10, men — det var 
nu en gång beslutadt att fienden skulle, 
ordet ÿangbrækka till ära, passera Täng, 
och så måste allt annat försvinna, för 
att låta denna dimmbild framträda så 
tydligt som möjligt; ja, till och med 
ÖG., där det af det klara skäl som 
blifvit anförd t här ofvf. s. 743, heter: 
ivir Jang ok -ku, måste låta fienden 
infalla där i landet genom Täng i Vä
stergötland! Det vore i sanning bättre 
att studera våra gamla lagar för att

lära något af det myckna goda som 
där är att lära, än att bland de många 
ställen som man icke förstår, uppsöka 
sådana, som man likväl tror sig kunna 
förklara bättre än någon annan, för att 
därifrån göra luftfärder ins blaue hin
ein, där man hvarken har kompass 1. 
styre till hjälp, men hvarifrån man dock 
hoppas att kunna förvåna verlden med 
berättelser om underbara äfventyr.

pinga. Då i VG. I. R. 3: l. står }»in- 
gi, är i not. 23 anmärkt att detta sy
nes vara skrifvet för ]>ingæ, verb. infin. 
(likasom i samma lis. æ på flera stäl
len är skrifvet för i), och härmed öf- 
verensstämmer II. R. 3. H-e (Om nämn
den, s. 16. not. 2) finner det ”ovisst hvil
ken betydelse” denna infin. skulle haf
va, en anmärkning, som är mägta obe
griplig, då detta tydligen slår att läsa 
i gl. ; och lika obegripligt är det då 
förfin finner ett bevis att ”här menas 
subst. Jiing” däri, att aldragotæ ÿing 
i §. 2. ”tydligen (!) är en förklaring af 
det föregående”. Vidare heter det: 
”stadgandet förbjuder således (!) lag
mannen att utöfva sin domsrätt på nå
got annat ställe än å allra göta ting.” 
Då §. 2. säger: ]>æt betir e aldragöta 
ÿing ær lagliniaÿer ær a, förbjudes ”så
ledes” lagmannen att dömma ”på något 
annat ställe” än där han är — visser
ligen ett om mycken lagstiftareklokhet 
vitnande lagbud. Såsom ett ytterligare 
prof på redan i denne förfis uppgifter så 
väl som tolkningar, må anmärkas att han 
citerar ”VGL.II.3:1”, hvilket citat är me
ningslöst, då ingen balk uppgifves; det 
skulle vara II. RB. 3; men då här citeras 
”3:1”, och 1 naturligtvis skulle betyda §. 
1, så möter här åter den ledsamheten, att 
i nämnda flock ej finnes någon §. l, och 
således icke häller någon§. 2, ehuru förfin 
några rader nedfi icke drager i be
tänkande att citera ”§. 2 i båda redak-
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tionerna”. Till denna förvirring har för 
H-e icke behöfts mera, än att i not. 
23 vid I. R. 3. efter citatet II. RB. 3. 
tillägges : I. Jinghe, hvilket I. han trott 
betyda §. l, ehuru i den anf. fl:en hvar- 
ken finnes någon §. 1, eller är skrifvet 
Jinghe, och hvar och en läsare med 
vanlig eftertanke begriper att I. här, 
likasom i alla de föreg. 15 noterna på 
samma sida betyder icke §. l, utan hs:en 
I. Detta hade lika litet som det me
sta af ifrågavarande afhandlings inehåll 
förtjenat anmärkas, om det ej hade ut
gjort en inom några få rader inrymd 
lätt åskådlig profkarta på de förvirrade 
hugskott, hvaraf afhandlingen, på hvars 
vederläggning i särskilda stycken jag i 
det föregående varit nödsakad att för
spilla alltför mycken tid, alltigenom är 
en väfnad.

prsetighi. Detta ord är i VG. IV. 
21:108. skrifvet Jrætighi med ett litet 
streck öfver raden, som betyder n, 
men ej, såsom R-t (II. 563. not.) anta
ger, kan läsas som u, hvaremot ett 
skriffel är en icke ovanlig sak; också 
kan ett otydligt u i en äldre hs. lätte— 
ligen hafva blifvit läst som n; Jrætiu- 
ghi finnes för öfrigt ingenstädes. Dess
utom må anmärkas ett annat alldeles 
lika beskaffadt skriffel i samma hs., VG. 
IV. 14:13, Jrsenttandi, hvilket man kun
de tro böra vara Jræuttandi; likaledes 
står i VG. I. Md. 13: l. Jiængn för Jiægn 
eller Jægn. Väl är n stundom skrif
vet så att det kunde läsas som u, men 
detta är icke möjligt med strecket som 
betecknar m 1. n, hvilket mycket ofta 
förekommande tecken är så bestämdt, 
att jag icke ansett nödigt att utmärka 
det med särskild stil (se VG. föret. s. 
LXV).

psen. Den ända till våra dagar bruk
liga konstruktion: Jæt æru, varii &c. 
med ett efterfölj. subj. i pl., hvarmed

är att jfa. T. es sind och Fr. ce sont, är 
således alldeles riktig, ehuru hon af 
den i vårt land vid språkets behand
ling vanliga tilltagsenheten blifvit för
kastad, så att man nu merendels ser 
skrifvas det är, var &c. med följ. subj. 
i pl. Ett märkligt hit hörande exem
pel finnes i vår gamla bibelöfvs., Matth. 
10: 20, ”thet ären icke J som talen”, där 
hvar och en kan se att J och ej det 
är subjekt; likväl är naturligtvis äfven 
detta ställe mästradt i de nya öfvs:ne. 
Jfr. / bibelöfver sättning sfrågan, An
märkningar utg. af G. Olbers, s. 222- 
224. Såsom ett exempel som visar att 
ifrågavarande riktiga konstruktion än
nu i våra dagar icke varit alldeles 
bortglömd, må ur H. M. Konungens tal 
på Stockholms slott d. 24 Maj 1821 
till ledamöterna af den nya Hofrätten 
som då installerades, anföras orden: 
”det ären J, som Jag kallat” &c. Här
med kan jfs. ”ho ären J”, Ap. G. 19:15, 
där det är lika klart att J är subj. och 
ej ho; Grek. texten har v/asis nvsg tors, 
Luther: wer seid ihr, D. öfvs. hvo ere 
J; här hafva våra nya öfvs:re icke vå
gat skrifva: ho 1. hvilken är J, som 
dock ej hade varit oriktigare än: det 
är icke J, i Matth. 10: 20, men man har 
hittat på den rätta utvägen att, i öf- 
verensstämmelse med Grek. texten, än
dra ho till hvilka; hade man däremot 
velat bibehålla det dåliga ordet ho, I. 
i dess ställe sälta hvilken, så hade lik
väl verbet måst qvarstå i pl. — I af- 
seende på talesättet i Jerri anmärkes 
att Lund, Ordföjningslcere s. 472, anta
ger att för, resa, där är utelemnadt. 
Om den som först brukade denna ellips, 
härvid tänkte på för, är dock omöjligt 
att afgöra ; men åtminstone kan för icke 
menas på alla ställen där detta uttryck 
förekommer, t. ex. i VG. I. B. 9. kunde 
efter Jerri snarast sot insättas. R-t
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(V. 138) tror att knappast annat än 
rij kan underförstås. Att fem. här har 
blifvit satt i st.f. neutr., har troligen först 
skett af en tillfällig anledning, såsom 
i VG. anf. st. det i de äldsta lagarne 
så ofta, stundom med inblandade allit— 
terationer, förekommande rythmiska 
sammanhanget, då det heter:

far majer sar 
ligger i længi 
ganger i mælli 
ok dör i Jerri (där man kan 

hafva tänkt på sot) — och så har ta
lesättet kommit i bruk, utan att man 
vidare tänkt på något visst underför- 
stådt nomen.

pjet, conj. Att den vanligen före
kommande conj. at (som ofta skrifves 
æt, et, likasom Jset ofta, och i Isl:n 
alltid, skrifves Jat) uppkommit genom 
förkortning af detta Jaet, som ursprung
ligen är acc. n. af pron. dem. Jsen, sy
nes mig vara nästan otvifvelaktigt då 
man jfr. förhållandet i flera andra språk. 
Denna förkortning visar sig ock tydli
gen däri, att likasom han fordom ej 
sällan sammandrogs med föreg. verber, 
t. ex. till bindran, kiplaran, rami ran, sean 
(se Han), så sammandrogs stundom äf- 
ven thet med ett föreg. verbum, då det

skrefs betalat, görat för betala thet, 
göra thet (jfr. pset, pron.); och så får man 
ännu i hvardagsspråket beständigt höra 
de gamla accrna han och det förkor
tade och sammandragna med ett föreg. 
verbum, då till detta, med uteslutande 
af h eller d, lägges an, en, et, eller 
blott n, t, t. ex. träffa an, träffan, träf- 
faden, sägen, görat, hörat, läsat, säget, 
gj or det, hör det, lästet &c. Ännu kla
rare framträder förhållandet i Bleking
ska provinsspråket (icke endast hos all
mogen), där ej blott den gamla acc. 
han (för honom) tydligt och utan för
kortning uttalas, utan ock i st. f. acc. 
det säges att; det är åtminstone icke 
många år sedan man äfven af bildade 
människor i hvardagstalet beständigt 
fick höra t. ex. ”jag kunde inte träffa 
han”, ”jag såg att inte, men jag har 
hört att omtalas”, och mängen skulle 
hafva funnit det likaså tillgjordt att 
säga honom, det, som att säga icke i 
st. f. inte; men dessa, likasom andra hi
storiskt märkvärdiga egenheter i land
skapens folkspråk försvinna allt mera, 
ju mera barnen i skolorna lära att tala 
”efter bokstafven” (jfr. G. föret. s. XXVI). 
— I den här afhandlade frågan är R-t 
(V. 180) af annan mening.

Corp. Jur. Sv. G. Ant. Vol. XIII. 103



RÄTTELSER OCH TILLÄGG *).

Sid. 14 sp. 2 r. 30 Lex. läs : Lex
- 25-2-3 von läs: von
- 35 - 1-6 efter : Æreltz rum til

lägg: n.
- 38-2-8 nedifr. bestämmnnde

läs: bestämmande
- 48 - 2 - 28 efter: v. a. tillägg: 1)
- 59-1-18 lægorS läs: legorÖ
- 76-2-25 efter : Nauta bo tillägg:

Bos brigÿ, -ran.
_ 77-1-13 nedifr. I) strykes ut.
- 85 - 2 - 19 2) läs: 3)
- 87 - 1 - 20 efter: bolfæ tillägg: 1.
- „ - „ - 21 2. läs: 1.
- 100 - 1 - 15 nedifr. An bo 1, läs : An

hol,
-110 - 1-6 Mantol. läs: Mantul.
- 133 - 1 - 16 s'ns läs : sins
- 147 - 2 - 26 Bihanget, o. fals), läs:

Bihanget) o. fals.
- 164 - 1 - 18 nedifr. 4) läs : 3)
- 167 - 1 - 12 efter: Broa fiol tillägg :

pingfiadl.
- 177 - 2 - 9 Förgången man läs :

Forgangu man
-192 - 2 - 13 efter: adj. tillägg: 1) 
-209 - 1 - 1 3) läs: 4)

Sid.222sp.lr.l cruen. läs: eruen.
- 231 - 1-13, 16 liggin läs: liggin
- 237 - 1 - 7 sa isfa- läs : satisfa-
- 269 - 1-21 e strykes ut.
- 307 - 1 - 6 nedifr. (jfr. Bihanget)

strykes ut.
- 313- 1-29 efter: acc. tillägg: f.
- 333 - 2-19 Jærn läs: Jarn
- 369 - 2 - 29 Lavther. läs : Lauther.
- 377 - 2-29 eg. läs: I) eg.
- 398 - 2-14, 15 öppning läs: stäng-

sel
- 426 - 2-3 nedifr. bi- läs: )( bi-
- 438 - 1-18 förmena, läs: 1) för

mena,
- 471- 1 -4 nedifr. uæmde läs: næmde
- 481 - 2 - 17 nedifr. ohemult, läs: 1)

ohemult,
- 540 - 1-1 nedifr. e- strykes ut.
- 585 - 2 -13 nedifr. 1) strykes ut.
- 591-1-5 delta, läs: detta
- 692 - 1-24 frigifne trälen) läs: fri-

gifne) trälen
- 772 - 1-27 genitus läs: genitus,
- 775 - 1-13 nedifr. I) strykes ut. 

Föret. s. V r. 11 nedifr. jag, läs: jag

*) Några af de här anmärkta felen hafva till- på flera ställen bokstäfver blifvit skadade 
kommit under tryckningen, och funnos så- i pressen, såsom då Ö i ÖG. (s. 15 sp. 2 r.
ledes icke i korrekturerna. Dessutom hafva 23, dc.) kommit att se ut som 0.










